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contínuas devem ter a intensidade dos

Introdução
Alterações antrópicas promovem
mudanças

na

paisagem

efeitos diminuída, uma vez que não

que

haverá uma matriz que isole a floresta.

desencadeiam processos de perturbação

Vários estudos descrevem alterações

nos

microclimáticas,

ecossistemas.

alterações

têm

Muitas

dessas

temperatura,

a

umidade e luminosidade, e de estrutura

fragmentação de florestas e exposto

da vegetação em bordas de fragmentos

parte dessas aos efeitos de borda.

florestais (Camargo & Kapos 1995;

Efeitos de borda podem ser definidos

Casenave et al. 1995; Didham &

como modificações bióticas e abióticas

Lawton 1999). No entanto, em geral,

que

ocorrem

remanescentes

provocado

como

nas
de

bordas

dos

esses estudos abordam efeitos de bordas

vegetação

na

de fragmentos florestais inseridos em

interseção com a matriz antrópica
(Laurance et al. 2007; Murcia 1995;

uma matriz antrópica.
Uma

das

alterações

Rodrigues 2006). No entanto, uma

documentadas em bordas de fragmentos

borda também pode ser formada no

isolados é o aumento da produção de

interior de um remanescente florestal ou

serrapilheira (Sizer 1992 apud Sizer &

de uma floresta contínua, devido, por

Tanner 1999). Esse aumento ocorre

exemplo, à passagem de redes elétricas,

porque na borda há um incremento na

gasodutos, oleodutos e a abertura de

mortalidade de árvores e favorecimento

estradas (Reis 2008).

de espécies pioneiras e lianas que

Os fatores que influenciam a
intensidade

dos

efeitos

de

borda

apresentam melhor desempenho em
condições

de

alta

luminosidade

incluem a estrutura da vegetação da

(Laurance et al. 2002, Tabarelli et al.

matriz,

e

1999). Espécies pioneiras apresentam

propágulos de plantas, o tamanho do

alta taxa de renovação foliar (Coley

fragmento, a forma e a idade da borda

1987) o que propicia um aumento na

(Laurance et al. 2007). Dessa maneira,

deposição

bordas formadas no interior de florestas

aumento no aporte de serrapilheira por

o

influxo

de

animais

de

serrapilheira.

Esse
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sua vez, pode afetar a comunidade de
plântulas.

Considerando a borda formada
por uma estrada que corta uma floresta

O acúmulo de serrapilheira pode
beneficiar

o

de

objetivo investigar se neste tipo de

plântulas por melhorar o microclima

borda ocorrem alterações na deposição

local e aumentar a disponibilidade de

de serrapilheira e de que maneira a

nutrientes (Fowler 1988 apud Molofsky

comunidade de plântulas é afetada.

& Augspurger 1992). Por outro lado,

Minhas hipóteses são que (i) haverá

pode afetar negativamente a germinação

maior deposição de serrapilheira na

e o desenvolvimento das plântulas

borda em comparação com o interior e

(Santos & Válio 2002). A serrapilheira

que (ii) o aumento de deposição de

pode criar microsítios onde há limitação

serrapilheira diminuirá a abundância e

da entrada de luz, o que afeta a

riqueza da comunidade de plântulas.

germinação das sementes de algumas

Minhas previsões são que (i) haverá

espécies

maior

que

estabelecimento

contínua, este trabalho tem como

são

sensíveis

à

peso

seco

e

espessura

de

luminosidade, ou ainda pode impedir as

serrapilheira na borda do que no interior

flutuações de temperatura necessárias

da floresta e que (ii) o maior peso e

ao disparo da germinação de algumas

espessura de serrapilheira na borda

espécies

acarretarão

(Eriksson

1995, Vázquez-

em menor

número

de

Yanes & Orozco-Segovia 1993). Além

indivíduos e de morfo-espécies de

disso, a queda da serrapilheira pode

plântulas

causar danos sob as plântulas e formar

interior da floresta.

lenhosas

em

relação

ao

barreiras que podem prejudicar sua
emergência, o desenvolvimento das

Métodos

raízes e a infiltração de água no solo

Área de estudo

(Molofsky & Augspurger 1992, Scariot

Realizei este estudo na Área de

2000). O acúmulo de serrapilheira pode

Relevante Interesse Ecológico do Km

ainda,

41 (02°24’ S - 59°43’ O) pertencente ao

intensificar

as

interações

alelopáticas, causadas por substâncias

Projeto

fitotóxicas presentes nas folhas, que

Fragmentos Florestais (PDBFF -INPA),

podem inibir o crescimento de raízes e

localizada a aproximadamente 80 km de

conseqüentemente o desenvolvimento

Manaus, AM. Realizei as coletas no

de plântulas (Datta & Chatterjee 1980

interior de uma floresta contínua e nas

apud Molofsky & Augspurger 1992).

bordas que foram formadas há mais de

Dinâmica

Biológica

de
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30 anos pela abertura de uma pequena

Realizei análises de variância

estrada de acesso.

para comparar a espessura e o peso seco

Coleta de dados

(variáveis resposta) da serrapilheira na

Amostrei 16 pontos na borda da

borda e no interior (variável preditora).

estrada e 16 no interior da floresta. Os

Da mesma forma, realizei análises de

pontos

eram

variância para avaliar se a espessura de

distanciados no mínimo100 m entre si e

serrapilheira influenciava no número de

em cada um demarquei uma parcela de

indivíduos e de espécies na borda e

1,5 x 1,5 m.

interior. Para esta análise não utilizei o

de

amostragem

Para testar a primeira hipótese

peso seco da serrapilheira devido à

fiz três medidas da espessura da

correlação com a espessura da camada

serrapilheira em duas arestas e no meio

de serrapilheira depositada (r=0,40).

da parcela, posteriormente, calculei a
espessura

média

da

camada

de

Resultados

serrapilheira. Coletei a serrapilheira no

O peso seco da serrapilheira não

centro da parcela em uma área de 0,5 x

diferiu

0,5 m e medi o peso seco. Separei os

(F(1,30)=2,27; p= 0,14). No entanto, a

galhos e frutos e sequei o material

espessura da serrapilheira diferiu entre

restante para obtenção do peso seco de

os dois ambientes (F(1,30)= 17,47; p <

cada parcela separadamente. Para testar

0,001; Figura 1), sendo maior na borda

a segunda hipótese coletei todas as

(4,88±1,35; média±desvio padrão) do

plântulas de 10 a 50 cm de altura de

que

cada parcela, contei o número de

média±desvio padrão). A abundância e

indivíduos para estimar a abundância e

riqueza de plântulas foi similar nos dois

separei em morfo-espécies para estimar

ambientes

a riqueza.

F(1,28)=1,19; p=0,28, respectivamente;

entre

no

borda

interior

(F(1,28)=0,01;

e

interior

(3,17±22,59;

p=0,89

e

Figura 2 a e b).
Análise de dados
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Figura 1. Espessura da serrapilheira nos ambientes de borda e interior de uma área de floresta contínua
na floresta Amazônica.

a

b

Figura 2: Relação da espessura da serrapilheira com (a) a abundância de plântulas e (b) a riqueza de
plântulas na borda e no interior de uma floresta.

Discussão
A deposição de serrapilheira foi

riqueza não variaram entre os dois
ambientes.

diferente na borda quando comparada

A abertura da estrada formou

ao interior da floresta. No entanto, essa

uma borda na floresta contínua que

diferença não afetou a comunidade de

causou uma alteração na deposição de

plântulas, uma vez que a abundância e a

serrapilheira. Assim como ocorre em
bordas

de

fragmentos

florestais
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inseridos em uma matriz antrópica, a

comunidade de plântulas lenhosas, que

abertura da estrada deve ter causado

foi similar entre os dois ambientes.

aumento da luminosidade, da exposição

Como se trata de uma borda em uma

ao dessecamento e da ação dos ventos

floresta contínua, onde não houve o

(Laurance et al. 2002). Essas condições

isolamento de um fragmento, a chegada

podem ter promovido a mortalidade de

de propágulos e animais dispersores

árvores de estádios sucessionais tardios

pode

e favorecido espécies pioneiras que

possibilitando que a abundância e

apresentam melhor desempenho em

riqueza de plântulas fossem similares ao

condições

interior da floresta. A idade da borda é

de

alta

(Mesquita

et

al.

pioneiras

possuem

luminosidade

1999).

sido

reduzida,

outro fator que influencia a dinâmica da
vegetação, sendo que em bordas antigas

renovação foliar que, em conjunto com

os padrões da comunidade vegetal

a maior exposição à ação dos ventos,

podem ser similares ao interior da

podem ocasionar maior aporte de

floresta (Matlack 1994). Na borda

serrapilheira no sistema (Coley 1987).

estudada, formada há mais de 30 anos, o

da

tempo decorrido pode ter sido suficiente

serrapilheira ser maior na borda, o peso

para que o recrutamento e a diversidade

seco não foi diferente do interior

de

florestal.

semelhantes ao encontrado no interior

A

da

taxa

ter

de

Apesar

alta

Espécies

não

menor

espessura

espessura

da

serrapilheira no interior pode ter sido

plântulas

voltassem

a

ser

florestal.

contrabalanceada por um maior peso

A estrutura da comunidade de

das folhas de espécies de estádios

plântulas foi similar entre a borda e o

tardios de sucessão. A maior biomassa

interior florestal, o que pode ter

da

ser

ocorrido pela influência positiva da

proporcionada por um alto investimento

floresta do entorno. No entanto, mesmo

estrutural nas folhas de espécies tardias,

pequenas

estradas

ao contrário do que ocorre em folhas de

contínuas

podem

espécies pioneiras que investem menos

suficientes para gerar efeitos de borda

em

semelhantes

serrapilheira

compostos

poderia

secundários

e

em

aos

em

florestas

causar

impactos

registrados

em

carboidratos estruturais (Mesquita et al.

fragmentos florestais isolados, como foi

1998; Kitayama et al. 2004).

observado

A

maior

espessura

de

para

a

deposição

de

serrapilheira.

serrapilheira na borda não influenciou a
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Chaco semi-arid forest, Argentina.
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