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Figura 1. Proporção da área foliar ocupada por colônias maduras de briófitas epífilas em folíolos velhos
da palmeira Astrocaryum sciophilum na borda e no interior do fragmento. Ponto e barra correspondem
respectivamente à média e ao intervalo de 95% de confiança.
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O número de colônias novas apresentou

vezes maior no interior (t = 2,37; g.l. =
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16; p = 0,01). A média do número de

interior do fragmento do que na borda

colônias no interior foi de 50,1 colônias

(Teste de Levene, F(1,28)=11,46; p<0,01;

por folha (min – max = 2,4 - 201,2) e na

Figura 2). O número de colônias novas

borda do fragmento 17,2 colônias por

encontradas nas folhas jovens foi 2,9

fiolha (min – max = 0 – 45).
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Figura 2. Número de colônias novas encontradas sobre folíolos jovens da palmeira Astrocaryum
sciophilum na borda e no interior do fragmento. Ponto e barra correspondem respectivamente à média e
ao intervalo de 95% de confiança.

Discussão
A diferença na área ocupada por
colônias maduras na borda e no interior
do fragmento pode indicar que estes
organismos são sensíveis ao efeito de
borda. Da mesma forma, o maior
número de colônias novas encontradas
no interior do fragmento indica que
colônias jovens não se estabelecem no
ambiente de borda com o mesmo
sucesso que no interior do fragmento.
Em conjunto, esses resultados sugerem
que o efeito de borda pode prejudicar o
sucesso de colonização de briófitas
epífilas, e parte das diferenças
encontradas no número de colônias
adultas entre interior e borda
provavelmente deve ser consequência
da menor colonização de folhas novas.
Um dos fatores gerados pelo
efeito de borda que pode afetar o

sucesso de colonização das briófitas é a
diferença na força e direção dos ventos
entre a borda e o interior do fragmento.
A menor densidade de árvores na borda
faz com que os ventos se direcionem
principalmente da borda para o interior
(D’Angelo et al. 2004), possivelmente
concentrando os esporos no interior e
dificultando sua chegada à borda do
fragmento. Além disto, como o interior
do fragmento concentra um número
maior de colônias maduras (produtoras
de esporos) do que a borda, a
concentração de esporos de briófitas no
ar deve ser maior no interior do que na
borda.
A grande variância encontrada no
número de colônias novas no interior do
fragmento pode ser decorrente de
diferenças na riqueza de briófitas
epífilas encontrada entre esses dois
4

ambientes. Zartman (2003), encontrou
que algumas espécies de briófitas
epífilas amazônicas são muito menos
sensíveis à fragmentação do que outras.
Desta forma, se a borda é um hábitat
adequado apenas para uma parte das
espécies, então é provável que a riqueza
de espécies de briófitas encontrada
neste ambiente seja menor do que
aquela encontrada no interior do
fragmento. A maior variação encontrada
no número de colônias novas de
briófitas epífilas no interior do
fragmento pode ser simplesmente uma
consequência da maior riqueza de
espécies ali encontrada.
Entender
os
efeitos
da
fragmentação é importante para o
manejo, conservação e restauração de
áreas fragmentadas. Nossos resultados
indicam que briófitas epífilas são
afetadas pelo efeito de borda, podendo
ser utilizadas como modelo em estudos
sobre fragmentação e qualidade
ambiental.
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