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Resumo 

O processo de fragmentação de habitats produz modificações ecológicas distintas entre a borda 

e o interior, chamado de efeito de borda. Essas alterações podem ocorrer desde alguns metros 

até toda a área do fragmento. Este estudo teve como objetivo identificar e qualificar os 

diferentes efeitos de borda, por meio de revisão de literatura; analisados com base nas 

metodologias aplicadas e na existência de padrões para o processo. Foram analisados 27 estudos 

referenciais e 187 estudos empíricos realizados em 28 países, com objetivos distintos e 

diferenças na descrição das características da paisagem local, tipo de vegetação, e metodologia 

utilizada. Os resultados mostraram que a maior parte dos estudos foi feita no Brasil e com 

plantas; e que os efeitos de borda estão relacionados principalmente à matriz do entorno dos 

fragmentos, orientação das bordas, tamanho e forma dos fragmentos e tempo decorrido desde 

a fragmentação. A análise mostrou que as bordas dos fragmentos apresentam maior incidência 

de luz, maior temperatura do ar, presença de ventos fortes, maior mortalidade de árvores, e 

maior presença de espécies pioneiras, exóticas e lianas. Ações que visem minimizar as 

consequências de efeitos de borda à conservação da biodiversidade devem priorizar a proteção 

dos remanescentes, a conectividade entre eles, zonas de amortecimento mais largas nas bordas 

orientadas à linha do equador, e manejo adequado da matriz que circunda os fragmentos 

florestais. 

 

Palavras-chave: fragmentação, efeitos de borda, conservação, biodiversidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract  

The process of fragmentation of habitats produces distinct ecological changes between the edge 

and the interior, called the edge effect. These changes can occur from a few meters to the entire 

area of the fragment. This study aimed to identify and qualify the different edge effects, through 

a literature review; analyzed based on the methodologies applied and the existence of standards 

for the process. We analyzed 27 reference studies and 187 empirical studies carried out in 28 

countries, with different objectives and differences for the description of the characteristics of 

the local landscape, type of vegetation, and methodology used. The results showed that most of 

the studies were done in Brazil and with plants; and that the edge effects are related mainly to 

the matrix of the surroundings of the fragments, orientation of the edges, size and shape of the 

fragments and time elapsed since the fragmentation. The analysis showed that the edges of the 

fragments present a higher incidence of light, higher air temperature, presence of strong winds, 

higher tree mortality, and greater presence of pioneer, exotic and lianas species. Actions aimed 

at minimizing the consequences of edge effects on biodiversity conservation should prioritize 

the protection of remnants, connectivity between them, wider buffer zones at the edges oriented 

to the equator, and proper management of the matrix that surrounds the forest fragments. 

 

Key words: fragmentation, edge effects, conservation, biodiversity. 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo de fragmentação das florestas é causado por fatores naturais ou antrópicos, 

e estudos mostram que a maior parte dos remanescentes florestais estão fragmentados devido 

às ações humanas. Essas modificações na paisagem e no habitat, em especial os efeitos de 

borda, constituem desafio para a conservação da biodiversidade. 

A ocorrência e as consequências dos efeitos de borda em florestas vêm sendo estudadas 

no mundo todo, ainda que sejam insuficientes os estudos que reúnem a identificação de padrões 

do processo sob as suas variadas características físicas e ecológicas. 

São muitos os fatores que influem nos efeitos de borda em fragmentos de florestas, como 

o bioma, as características do entorno imediato, o grau de conservação da vegetação, a 

topografia, a matriz, o histórico da área, a forma e o tamanho dos fragmentos, a metodologia 

aplicada, a orientação da borda, se leste, oeste, norte ou sul, a estação do ano e os distúrbios 

naturais e/ou antrópicos que ocorreram e/ou ainda ocorrem no local.  

Frente à ampla variedade de fatores que influem os efeitos de borda, deve ser buscado 

o estabelecimento de padrões, que permitam análises dos efeitos de borda e, assim, apoiar ações 

de planejamento e de gestão das áreas florestadas fragmentadas. 

Grande quantidade de estudos foram desenvolvidos sobre os efeitos de borda para 

responder diversas perguntas de pesquisa, sendo importante identificar quais foram os trabalhos 

realizados e quais os seus objetivos de estudo. São mais estudados sob o foco de fatores 

abióticos ou bióticos? Abordaram a fauna? Que espécies? Avaliaram espécies de plantas? São 

estudos sobre alterações na vegetação? Buscam entender mudanças nas interações bióticas? 

Que abordagens são dadas? Do ponto de vista dos fatores abióticos, quais são os mais 

estudados? Que fatores são determinantes nos efeitos de borda? Quais as suas consequências? 

Quais as metodologias utilizadas? Estas e outras questões poderão auxiliar no apontamento de 

perspectivas futuras para os estudos sobre o tema.  

Muitos pesquisadores analisaram e ainda trabalham com o tema e construíram uma base 

conceitual importante, suportada por estudos empíricos, que trouxeram resultados sobre os 

efeitos de borda, que justificaram seus resultados. 

 

 

 

 



16 
 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Identificar e discutir o nível atual de conhecimento sobre os principais efeitos de borda em 

diferentes tipos de vegetação. 

 

2.2 Específicos 

- realizar uma revisão da literatura sobre os efeitos de borda; 

- identificar os efeitos de borda mais relevantes e os tipos de cobertura vegetal analisados;  

- identificar a ocorrência de padrões no processo e suas consequências; 

- analisar as metodologias utilizadas e identificar os seus limites mais consistentes; 

- avaliar as consequências dos efeitos de borda para a conservação da biodiversidade; e 

- sintetizar, sob um olhar crítico, os fatores determinantes de efeitos de borda.  
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Capítulo 1 

Conceitos e definições 
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3.1 PAISAGEM E FRAGMENTAÇÃO  

 

A paisagem, sob o olhar ecológico, pode ser definida como uma área homogênea da 

terra composta por um grupo de organismos interagindo nos ecossistemas (FORMAN; 

GODRON, 1986), sendo um nível de organização biótica que se refere aos organismos e os 

seus ambientes físicos e químicos (RICKLEFS, 1996). 

O conjunto interativo da paisagem é composto por “ecossistemas” ou por unidades de 

“cobertura” ou de “uso e ocupação do território”, sendo que a escolha de uma dessas três formas 

de representar as unidades de paisagem é feita, arbitrariamente, pelo observador, de acordo com 

Metzger (2001).   

As paisagens podem situar-se em áreas variadas, com até alguns quilômetros quadrados 

de área e apresentam, ao menos, quatro características distintivas: (a) o conjunto de 

ecossistemas que contém, (b) o fluxo de interações que ocorre dentro do grupo de ecossistemas, 

(c) as características de relevo e do clima, em várias escalas, e (d) o conjunto de regimes de 

distúrbios (FORMAN; GODRON, 1986). 

A paisagem é formada por características físicas, atuais e pretéritas, que se estabelecem 

pela gênese e pela dinâmica de rochas, pela diversidade de formas de relevo, pela 

compartimentação de características físicas, biológicas e humanas (geográficas) e hidrológicas, 

pelos acontecimentos paleoclimáticos, que influenciaram a vegetação, e tem importância 

capital para o conhecimento da história do planeta, pelas marcas deixadas por povos pré-

históricos e, em maior ou menor grau, pelos efeitos provocados pelas ações do homem moderno 

(IPHAN, 2004). Pode ser entendida como o produto das interações entre elementos de origem 

natural e humana, em um determinado espaço (MAXIMIANO, 2004). É uma herança de 

processos fisiográficos e biológicos, e patrimônio coletivo dos povos que historicamente as 

herdaram como território de atuação das comunidades (AB’SABER, 2003). 

O padrão espacial observado nas paisagens resulta de interações complexas entre forças 

físicas, bióticas e sociais, podendo ser consideradas áreas espacialmente heterogêneas 

(TURNER, 1989) ou, ainda, “um mosaico heterogêneo formado por unidades interativas, 

sendo esta heterogeneidade existente para pelo menos um fator, segundo um observador e 

numa determinada escala de observação” (METZGER, 2001).  

A paisagem pode ser definida como um sistema territorial, formado a partir da influência 

dos processos naturais e das atividades modificadoras das sociedades humanas, que se encontra 

em permanente interação e que se desenvolvem historicamente (POLETTE, 1999). Paisagem é 

a percepção polissensorial e subjetiva da expressão externa em que se manifesta o sistema 
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territorial (VILLARINO, 2010), sendo que a palavra “paisagem” possui conotações diversas 

em função do contexto e da pessoa que a usa (METZGER, 2001). 

Diversas definições para o conceito de paisagem são utilizadas, como vimos 

anteriormente, como a de área da terra homogênea (FORMAN; GODRON, 1986) ou 

espacialmente heterogênea (TURNER, 1989). Para Metzger (2001), o principal interesse da 

ecologia da paisagem está relacionado com o estudo da heterogeneidade. De acordo com este 

autor, o reconhecimento da homogeneidade ou heterogeneidade de um objeto está diretamente 

ligado à escala analisada: praticamente qualquer porção de terra é homogênea numa escala 

abrangente e heterogênea quando vista numa escala detalhada. 

O conceito de paisagem não se aplica somente aos habitats terrestres, mas também aos 

aquáticos e aos de transição como um todo (FORMAN, 1985 apud CANDENASSO, 2003). 

Segundo Harris; Silva-Lopez (1992), muito tem sido feito para a distinção entre ilhas 

verdadeiras, que são isoladas pela água, e ilhas de habitat terrestre, que são isoladas por uma 

matriz de paisagem construída por atividades antrópicas, como a agricultura ou a urbanização. 

A água constitui uma barreira mais eficiente à imigração e emigração que as cidades ou grandes 

rodovias, por exemplos.  

Podemos definir que as fronteiras ou barreiras no ambiente aquático podem ocorrer 

decorrentes de ações naturais, como nas mudanças no curso de rios, quedas de barreiras, 

processos erosivos; ou devido a ações antrópicas como, por exemplo, obras de infraestrutura de 

transporte, energia e saneamento. 

Em áreas terrestres naturais, fronteiras curvilíneas com superfícies côncavas e convexas 

predominam. Em áreas transformadas por ações humanas, as fronteiras são lineares ou retas, 

sem enseadas ou lobos (FORMAN, 1995). Todas as paisagens compartilham uma estrutura 

comum e fundamental, sendo compostas pela matriz, pelas manchas e pelos corredores 

(FORMAN; GODRON, 1986). 

Grandes regiões foram distintas em cinco tipos primários de paisagem (FORMAN; 

GODRON, 1986): 

- Paisagem natural: sem significativo impacto humano; 

- Paisagem manejada: pastos ou florestas, onde espécies nativas são manejadas e cultivadas; 

- Paisagem cultivada: com vilas e manchas de ecossistemas naturais ou manejados espalhados 

dentro de um cultivo predominante; 

- Paisagem suburbana: áreas do campo ou da cidade, com manchas heterogêneas, com área 

residencial, centros comerciais, pastos, vegetação cultivada e áreas naturais; e 

- Paisagem urbana: com áreas de matriz de vários quilômetros densamente construídas. 
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Existem limites entre os conjuntos interativos da paisagem, que são definidos por três 

fatores: o ambiente abiótico, composto pelas formas de relevo, os tipos de solo, a dinâmica 

hidro-geomorfológica e os parâmetros climáticos, em particular; as perturbações naturais, 

como as queimadas naturais, os tornados, as enchentes, as erupções vulcânicas e as geadas, por 

exemplos; e antrópicas , como a fragmentação e as alterações de habitats, o desmatamento, a 

criação de reservatórios e a implantação de estradas, entre outros (METZGER, 2001). 

A combinação entre uma análise espacial, da geografia, e o estudo funcional, da 

ecologia, pode definir a ecologia da paisagem. Metzger (2001) definiu a ecologia da paisagem 

como o reconhecimento da existência de uma dependência espacial entre as suas unidades: o 

funcionamento de uma unidade depende das interações que ela mantém com as unidades 

vizinhas.  

A ecologia da paisagem é uma área de pesquisa que foca em três das características da 

paisagem (FORMAN; GODRON, 1986): 

- estrutura: as relações espaciais entre ecossistemas distintos ou “elementos” presentes, mais 

especificamente, a distribuição de energia, materiais e espécies em relação ao tamanho, 

forma, número, tipos, e configuração dos ecossistemas; 

- função: as interações entre os elementos espaciais: fluxos de energia, materiais e espécies 

entre os componentes dos ecossistemas;  

- dinâmica: a alteração na estrutura e na função do mosaico ecológico através do tempo. 

Paisagens consistem em dois tipos de estrutura: as partes são volumes que podem ser 

distintos em relação à sua composição, estrutura e funcionamento quanto aos volumes 

adjacentes em dada escala, e as fronteiras são as zonas de contato que surgem sempre que essas 

áreas são divididas em partes, segundo Candenasso (2003). 

Partes ou manchas são as grandes áreas relativamente homogêneas que diferem do seu 

entorno, e as fronteiras são as zonas das bordas dos ecossistemas adjacentes. Fronteiras são 

produzidas por descontinuidade ambiental, distúrbio natural e/ou atividade humana frequente 

(FORMAN, 1995).  

A ecologia da paisagem tem grande relevância para o entendimento dos problemas de 

fragmentação de áreas com vegetação, traçado ou design da reserva, manutenção da diversidade 

biológica, manejo dos recursos e desenvolvimento sustentável, segundo Wiens (1992).  

A heterogeneidade ambiental, ou a diferença de características entre locais, é a causa 

fundamental do movimento de espécies ou outros fluxos, segundo Forman; Godron (1986). 

Essa heterogeneidade na paisagem é especificamente requerida por muitos animais que vivem 
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em dois ou mais elementos da paisagem. Segundo estes autores, o uso de diferentes 

ecossistemas por um grupo de animais é o princípio geral da ecologia da paisagem.  

Muitas espécies não são confinadas a um único ambiente, mas se movem entre 

diferentes ambientes, em habitats complexos, ou vivem nas fronteiras onde diferentes 

ambientes se encontram. Para essas espécies, os padrões de tipos de ambientes que existem em 

uma escala regional são de importância crucial (PRIMACK; RODRIGUES, 2001).  

As paisagens podem ser áreas espacialmente heterogêneas (ex.: mosaico ambiental), 

onde a estrutura, a função e as suas mudanças são dependentes da escala e, por isso, a medida 

do padrão espacial/heterogeneidade é dependente da escala em que as medidas são feitas 

(TURNER, 1989). 

As paisagens são heterogêneas e diferem estruturalmente na distribuição de espécies 

que contêm, nos fluxos de energia e materiais entre as manchas, corredores e a matriz presente. 

Consequentemente, paisagens diferem funcionalmente quanto aos fluxos de espécies, energia, 

e materiais entre os elementos estruturais da paisagem (FORMAN; GODRON, 1986). 

A matriz é o mais extenso elemento de uma paisagem, conectando os demais elementos 

e, por isso, exerce papel dominante no seu funcionamento. Quando um elemento da paisagem 

é perfeitamente conectado e circunda todos os outros, pode ser considerado a matriz 

(FORMAN; GODRON, 1986), sendo que nem toda paisagem tem uma matriz claramente 

distinta.  

As manchas situam-se em posições variadas na paisagem, em geral sobre diferentes 

categorias de solo, sendo compostas por diversos tipos de vegetação e são variáveis em seus 

tamanhos, formas, graus de isolamento e propriedades. Os fragmentos remanescentes assim 

formados estão expostos a mudanças físicas, estruturais e funcionais em maior ou menor grau, 

cujos efeitos são dependentes do tamanho, forma e posição dos remanescentes na paisagem 

(SAUNDRES, 1991). 

As populações que se situam no interior dos remanescentes ou fragmentos podem ser 

isoladas pela matriz, dependendo das suas características, como nos pastos, nas vegetações 

naturais ou nos reflorestamentos, que podem ser mais ou menos favoráveis aos fluxos gênicos 

entre populações, as metapopulações. 

A destruição de floresta primária resulta na formação, dependendo da escala, de uma 

nova matriz, que será importante na evolução da dinâmica dos ecossistemas em fragmentos, 

pois poderá atuar como um filtro e não como uma barreira para o movimento nos componentes 

da paisagem (GASCON et al., 2001).  
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De uma perspectiva ecológica, a matriz mais favorável é aquela cuja estrutura, 

composição florística e microclima são mais similares aos da vegetação local. Os habitats da 

matriz podem ser classificados como atributos chave, por sua capacidade de permitir 

movimentos e fluxos de genes entre as espécies dos ecossistemas, provendo habitats para a vida 

selvagem e garantia de proteção física contra extremos climáticos, fogo e espécies exóticas 

(LAURANCE et al., 1997).  

O aparecimento de barreiras na paisagem modificada pode alterar de modo significativo 

a dinâmica de metapopulações das espécies remanescentes em fragmentos naturais. A presença 

de ambientes antagônicos da matriz às espécies no fragmento pode limitar a dispersão, o 

movimento e a colonização (GASCON et al., 2001) dos remanescentes ou manchas de 

vegetação.  

 Um elemento relevante ao fluxo gênico na paisagem, ou à conectividade entre manchas 

são os corredores que, conforme Forman; Godron (1986) podem ter três tipos básicos de 

estrutura, e são independentes da origem, uso humano e tipo da paisagem. - corredores retos: 

como caminhos, estradas, fronteiras das propriedades, diques de drenagem e canais de 

irrigação; - corredores em faixas: são áreas mais largas; e - corredores em linhas: como nas 

fronteiras de cursos de água. 

Níveis específicos de conectividade estrutural podem ou não satisfazer os requerimentos 

de dada espécie, dependendo de sua capacidade de movimento ou fluxo genético, potencial 

demográfico, área mínima e requerimento de habitat. Nos processos de perda de habitat, esse é 

o limiar onde o grau de conectividade estrutural diminui subitamente e, consequentemente, o 

requerimento de um grande número de espécies pode não mais ser satisfeito, aumentando 

rapidamente as taxas de extinção (METZER; DÉCAMPS, 1997). 

O arranjo ou o padrão estrutural dos fragmentos, dos corredores e da matriz, que 

constituem a paisagem, é o maior determinante para o fluxo funcional e dos movimentos em 

seu interior e para as mudanças desses padrões e processos no tempo (FORMAN, 1995). A 

conectividade da paisagem pode ser importante para a persistência das espécies, podendo ser 

considerada como mosaico de partes do habitat e de interconexões (TURNER, 1989).  

A redução da vegetação contínua em pequenas manchas isoladas tem sérias 

consequências para a diversidade biológica (KATTAN; ALVAREZ-LÓPEZ, 1996). O grau de 

diversidade das comunidades das diferentes manchas, que se encontram na paisagem, tem 

implicações ecológicas e influem na taxa de alteração, que varia amplamente, dependendo de 

sua causa ou origem. (FORMAN, 1995). Grandes blocos de vegetação contínua estão sendo 
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reduzidos a manchas remanescentes no “mar” de pastos e outros habitats secundários 

(MALCOLM, 1997).  

Os remanescentes de diversos tipos de vegetação são fragmentos com qualquer 

tamanho, em geral com número baixo de espécies e populações pequenas, especialmente de 

mamíferos e/ou de vegetais de grande porte, embora possam manter relações ecológicas que 

são encontradas em muitos tipos de vegetação, salientando-se a complexidade de florestas 

biodiversas, sob condições ambientais similares (ALCORN, 1996).  

Remanescentes de vegetação não se mantêm em isolamento dos humanos, que criam 

ilhas e continuam a interagir com elas de diversas formas. As mudanças na estrutura e na função 

dos ecossistemas nas “ilhas de habitat”, com frequência dependem do que acontece no “mar” 

de habitat ao seu redor e de como se distribuem dentro das manchas da vegetação, salientando-

se as interações complexas no interior de florestas tropicais (BIERREGAARD; DALE, 1996).  

Dentro do contexto do sistema climático regional, a importância dos remanescentes de 

vegetação, principalmente de florestas, é determinada por: (1) diferenças hidrológicas entre a 

vegetação primária e os ecossistemas que a estão substituindo e (2) pela extensão de área de 

cada novo ecossistema. Os fragmentos florestais, dada a complexidade de suas relações com o 

micro, meso e macroclima, são mais importantes quando cobrem grandes porções da paisagem 

e quando a função hidrológica que elas mantêm é diferente daquela executada pelos novos 

ecossistemas, formados pela intervenção humana (NEPSTAD et al., 1986).   

A largura e/ou a forma dos fragmentos são as maiores variáveis ecológicas na paisagem, 

embora seja dado foco nas características das manchas individuais, sendo que os fragmentos de 

vegetação geralmente não ocorrem isolados, mas em grande número, segundo Forman; Godron 

(1986).  

As mudanças climáticas globais, consequências da emissão de gases de efeito estufa, a 

perda de habitats e de espécies e a poluição representam impactos antrópicos sem precedentes 

no ambiente (BIERREGAARD; DALE, 1996), assim como também a conversão de florestas e 

outros tipos de vegetação em áreas agrícolas, onde o resultado mais frequente é a composição 

de fragmentos de vegetação distribuídas nas paisagens dominadas pelo ser humano 

(ROBINSON, 1996).  

A destruição de habitats leva à fragmentação, à divisão de habitats em fragmentos 

pequenos e isolados, em geral separados por uma matriz de cobertura do solo transformada 

(HADDAD, 2015). Quando o trato da floresta madura é o de corte e remoção, um novo habitat, 

secundário, é constituído (HARRIS; SILVA-LOPEZ, 1992), o mesmo ocorrendo com outro 

tipo qualquer de vegetação. 



24 
 

 

A fragmentação é consequência da destruição de habitats, de ecossistemas, ou do uso 

da terra, com redução da área original e isolamento de manchas remanescentes de vegetação 

(FORMAN, 1995; GASCON et al., 2001). Podemos definir as manchas como superfícies não 

lineares, que diferem em aparência das áreas do entorno, e que variam amplamente em tamanho, 

forma, tipo, heterogeneidade interna e características de fronteiras (FORMAN; GODRON, 

1986). 

A fragmentação pode ser classificada como o processo pelo qual um hábitat contínuo é 

dividido em manchas ou fragmentos, mais ou menos isolados. Muitos habitats naturais foram 

transformados em paisagens semelhantes a um mosaico, composto por manchas isoladas do 

habitat original (CERQUEIRA et al., 2005). De acordo com Metzger (2001), fragmento é uma 

mancha de vegetação que pode ser originada por ação humana, como na subdivisão de uma 

unidade que inicialmente apresentava-se de forma contínua, como uma matriz. 

Essas manchas, em geral com área total pequena, são isoladas umas das outras por uma 

matriz de habitat radicalmente modificada ou degradada e diferente do original (PRIMACK; 

RODRIGUES, 2001; WILCOVE et al., 1986), onde a paisagem fragmentada representa o ponto 

final do processo de fragmentação (FAHRIG, 2003). 

 

 

Fig. 1. - Fragmentação do habitat - O processo de fragmentação onde “a grande expansão do habitat 

é transformada em números de pequenas partes da área total pequena, isoladas umas das outras pela 

matriz de habitat diferentes do original” (WILCOVE et al., 1986). Áreas pretas representam o habitat e 

áreas brancas representam a matriz In: Fahrig (2003) 

 

A definição de fragmentação incorpora quatro efeitos do processo nos padrões do 

habitat: (a) redução do tamanho, (b) aumento do número de partes, (c) diminuição do tamanho 

de partes, e (d) aumento do isolamento das partes. Estes quatro efeitos são a base quantitativa 

para a fragmentação, embora as medidas de fragmentação variem. Muitas incluem somente um 

efeito enquanto outras incluem dois ou três deles, mas não todos os quatro (FAHRIG, 2003). 
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Fragmentação de habitat é reconhecida como uma das maiores ameaças aos 

ecossistemas e à biodiversidade (DALE; PEARSON, 1997), sendo as atividades humanas de 

uso da terra e de transformação antrópica da paisagem suas causas mais comuns 

(BIERREGAARD; DALE, 1996; ZAÚ; FREITAS, 2007). 

Embora a heterogeneidade espacial seja um fenômeno natural, as atividades humanas 

estão alterando a paisagem natural e, como consequência, causando mudanças na abundância e 

no padrão espacial de habitats. Os fragmentos de vegetação ocorrem quando o habitat ou o tipo 

de cobertura da terra é subdividido, por distúrbio natural (ex: fogo ou ventos) ou por atividades 

humanas (ex: construção de estradas, linhas de transmissão ou agricultura) (DALE; PEARSON, 

1997), podendo estes eventos ocorrer juntos, sozinhos, em sequência ou em processo contínuo 

(FORMAN, 1995). 

Dentre as principais atividades antrópicas que desencadearam a devastação de florestas 

nativas destacam-se: a exploração agropecuária, a urbanização, a implantação de infraestrutura 

de transporte, energia e saneamento, as queimadas, a extração vegetal, a caça e atividades de 

lazer. Em quase todos os casos de devastação de florestas, foram identificados vínculos com 

atividades e políticas econômicas ou, então, com estratégias de sobrevivência frente a diversas 

adversidades. Levantamentos bibliográficos permitiram identificar que os vários estágios de 

fragmentação são decorrentes de diferentes padrões de desenvolvimento social e econômico 

nacional, regionais e locais (FISZON et al., 2005). 

Existem duas principais escalas da fragmentação identificadas: as clareiras 

antropogênicas recentes e os processos naturais de longo prazo (MORITZ et al., 1997). Os 

fragmentos de floresta não são simplesmente manchas isoladas de floresta primária. Muitos têm 

histórico complexo de eventos de distúrbios - principalmente queimadas, exploração madeireira 

e caça - e os efeitos do isolamento são geralmente exacerbados por estes distúrbios. Em muitos 

casos, o histórico do fragmento parece ser o fator chave determinante para a dinâmica e 

estrutura da floresta, segundo Viana et al. (1997). 

Muitos distúrbios produzem efeitos desiguais e heterogêneos e estes efeitos podem, eles 

mesmos, depender do estado de conservação da comunidade anterior ao distúrbio. As 

consequências para dado distúrbio são fortemente dependentes da variedade de fatores bióticos 

e físicos (PICKETT; WHITE, 1985). 

Cada paisagem aparece única em seu padrão de fragmentação, nas atividades da matriz, 

na composição da biota e na importância dos vários efeitos da fragmentação. Os fragmentos 

não ocorrem em isolamento e o princípio central da ecologia da paisagem e da conservação 
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biológica é que há conectividade entre os fragmentos, já que a paisagem inteira suporta a biota 

e mantem os seus sistemas ecológicos, de acordo com Crome (1997).  

Por causa da rápida transição das florestas contínuas em um mosaico de remanescentes 

distribuídos na paisagem, espécies de plantas e de animais são afetadas em suas interações 

(BIERREGAARD; DALE, 1996), já que os fragmentos compreendem um mosaico de eco-

unidades, com variações das suas características ecológicas que provocam efeitos diretos na 

riqueza de espécies e na sobrevivência das populações nele contidas (VIANA et al., 1997; 

CERQUEIRA et al., 2005). 

Uma consequência física direta da fragmentação é a redução da heterogeneidade do 

habitat e/ou a deterioração e o desaparecimento de microhabitats, o que pode alterar as 

interações entre espécies, e a ocorrência e/ou reprodução bem sucedida (KATTAN; 

ALVAREZ-LÓPEZ, 1996; HARRIS; SILVA-LOPEZ, 1992). 

Um dos mais óbvios e rápidos efeitos da fragmentação é a eliminação das espécies que 

ocorriam somente na porção da paisagem destruída pelo processo de ocupação (NOSS et al., 

2006). Segundo Tocher et al. (1997), a fragmentação, com frequência, resultará na diminuição 

da riqueza de espécies e poderá reduzir o sucesso reprodutivo de muitas das que persistirem nos 

fragmentos. 

 As espécies mais vulneráveis são restritas a tipos específicos de habitats e se isolam 

como resultado da fragmentação de paisagens (BIERREGAARD; DALE, 1996). A mancha 

florestal pode ser pequena para prover recursos para animais que ocupam territórios amplos. 

Com frequência, a mancha da floresta suporta somente populações pequenas, que são propensas 

à extinção local por uma variedade de fatores, incluindo a variação estocástica do seu tamanho. 

Tamanho reduzido da população introduz um número potencial de problemas adicionais 

relacionados à baixa diversidade genética (SCHELHAS, GREENBERG, 1996).  

As consequências biológicas da fragmentação do habitat não se limitam às extinções 

locais de espécies (GASCON et al., 2001). Pesquisas compiladas pelo Ministério do Meio 

Ambiente (2005) demonstraram que, além da redução evidente da área original dos habitats, 

ocorrem extinções locais e alterações na composição e na abundância de espécies que levam a 

alterações ou, mesmo, à perda de processos naturais nas comunidades. Modificações nas taxas 

reprodutivas e nas populações das espécies responsáveis pela polinização, dispersão de 

sementes, herbivoria, predação e outras relações entre diferentes espécies, podem colocar em 

risco a sua manutenção nos fragmentos.  

A polinização, a produção e a dispersão de sementes são suscetíveis à fragmentação por 

meio dos seus efeitos nas plantas, nos animais ou em ambos, segundo Murcia (1996), pois estes 
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processos diferem em sua natureza e nos organismos envolvidos, cada um podendo ser afetado 

por diferentes meios na fragmentação, exigindo diferentes estratégias de manejo. Ainda 

segundo a autora, a perda de espécies e a diminuição da diversidade genética são inerentes à 

fragmentação.  

Existem diferenças no grau de sobrevivência das espécies nos fragmentos das florestas 

sob diferentes circunstâncias, entre elas a proximidade do fragmento a grandes reservas de 

floresta primária, o tempo desde o isolamento e o tamanho do fragmento, conforme Whitmore 

(1997).  

O tamanho mínimo do fragmento é provavelmente mais importante para descrever os 

efeitos da fragmentação naquelas espécies que requerem área mínima de habitat contínuo 

(DALE; PEARSON, 1997). Segundo Forman; Godron (1986) o aspecto mais facilmente 

reconhecido dos fragmentos é seu tamanho ou área. Manchas grandes de vegetação contêm 

mais energia e nutrientes minerais que as pequenas e o efeito funcional da sua forma dependem 

da orientação do seu eixo mais longo dentro da paisagem. Para Lovejoy et al. (1984) o fator 

área aparece como uma das causas mais relevantes às extinções. 

Esta questão envolvendo a relação entre espécies e o tamanho dos fragmentos vem 

sendo discutida desde a teoria de Biogeografia de Ilhas, apresentada por Robert MacArthur e 

Edward Wilson (1967).  

A teoria de Biogeografia de Ilhas foi um passo importante na ecologia de paisagens, 

pois os autores observaram que no Pacífico e outras ilhas e arquipélagos, (1) ilhas grandes tem 

mais espécies que ilhas pequenas, e (2) ilhas próximas ao continente tem mais espécies que 

aquelas mais isoladas. Eles desenvolveram a teoria que explica esses padrões em termos de 

colonização (imigração) e extinção, conforme Forman (1995).  

Explicada de modo simples, para Gascon et al. (2001) a teoria de Biogeografia de Ilhas 

foi elaborada para prever o número de espécies que uma ilha de determinado tamanho poderia 

suportar, baseado no balanço entre a taxa de extinção de espécies e a de imigração, a partir de 

fontes populacionais.  Como os fragmentos de floresta resultantes do desmatamento 

assemelham-se a ilhas de vegetação, a teoria foi adaptada como uma base para permitir a 

biólogos conservacionistas prever o número de espécies que um determinado fragmento de 

floresta pode manter. Porém, segundo os autores, enquanto a teoria da Biogeografia de Ilhas se 

baseia em uma única variável resposta, por ex. o número de espécies, para medir a mudança do 

ecossistema devido à fragmentação, dados disponíveis sugerem um conjunto mais complexo de 

modificações ocorrendo como resultado da fragmentação do hábitat. 
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O modelo implica em que as populações interajam somente com o continente ou com 

outras ilhas e não especifica qual o tempo esperado para que tais mudanças possam ocorrer, 

nem a ordem das extinções das espécies (POWER, 1996; LYNAM, 1997). 

Os maiores efeitos ecológicos da fragmentação de habitats estão relacionados ao seu 

tamanho, ao número de manchas que contém, à conectividade, ao isolamento e ao movimento 

de espécies, conforme Forman (1995).  Para o autor, fragmentos grandes têm mais espécies que 

fragmentos pequenos, a área é mais importante para prever o número de espécies que o 

isolamento, que a idade da mancha e outras variáveis.  

Os processos ecológicos podem ser alterados em função do isolamento do fragmento 

florestal, mas este isolamento não resulta necessariamente em extinções locais imediatas; e nem 

todos os casos de fragmentação têm levado a um declínio na riqueza de espécies após sua 

ocorrência (GASCON et al., 2001).  

Quando espécies utilizam habitats heterogêneos, a fragmentação poderá tornar 

impossível o movimento entre eles (WILCOVE et al., 1986). Segundo Laurance et al. (1998), 

mudanças na dinâmica da floresta podem ser evidentes em fragmentos com grandes áreas (por 

ex. 1000 ha), especialmente se eles forem formados irregularmente.  

Estudos têm encontrado com frequência que riqueza de espécies é positivamente 

correlacionada com o tamanho do fragmento e que florestas intactas contêm mais espécies por 

unidade de área do que fragmentos estabelecidos há longos períodos de tempo (LAURANCE 

et al., 2002). 

Se existem manchas de floresta de diferentes tamanhos, as grandes possivelmente 

servem como pontos de partida para a dispersão de organismos para fragmentos menores 

(GASCON et al., 2001). Embora muitas espécies dificilmente possam ser preservadas em 

pequenas manchas de floresta, outras podem, com manejo, persistir em paisagens muito 

fragmentadas (MURCIA, 1996).  

Existem duas fases distintas de ajuste à fragmentação da floresta, segundo Lovejoy et 

al. (1986). Durante a primeira, as espécies se ajustam às mudanças das condições ecológicas e, 

durante a segunda, as espécies poderão ser sujeitas à estocasticidade demográfica e a problemas 

genéticos. Consequentemente, as espécies que sobrevivem à resposta ambiental básica do 

isolamento podem a longo prazo, não sobreviver. 

Pequenas populações podem ser resultado da limitação dos recursos, temporal e 

espacialmente distribuídos (HARRIS, 1984). Haddad et al., (2015) ressaltaram que a 

fragmentação apresenta efeitos múltiplos simultâneos, numa escala de longo prazo. 
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Fragmentos poderão ser fortemente influenciados pela matriz do entorno, que afeta a 

conectividade da paisagem, a intensidade do efeito de borda, a invasão de espécies e a 

frequência ou intensidade dos distúrbios, como tempestades de vento e fogo (LAURANCE et 

al., 2002). 

A fragmentação do habitat é invariavelmente negativa para a biota natural, resultando 

em: - alteração e perda de habitat; - isolamento de populações da vegetação; e - aumento do 

efeito de borda (Laurance et al. (1997). 

 

3.2 EFEITOS DE BORDA 

 

Efeitos de borda ocorrem como resultado da interação entre dois ecossistemas 

adjacentes, separados por uma transição abrupta (borda) (MURCIA, 1995). As bordas são 

geralmente definidas como fronteiras entre tipos diferentes de cobertura vegetal (RIES, 2004), 

sendo o aumento drástico da borda de uma floresta uma das mais óbvias características das 

paisagens fragmentadas (LAURANCE et al., 1997) para práticas agrícolas.  

Florestas têm sido os tipos de vegetação mais pesquisados quanto aos efeitos de borda, 

dado que as principais alterações feitas pelo homem em áreas florestadas redundaram na 

implantação de culturas não florestais nas áreas adjacentes aos fragmentos.   

A primeira referência relatada à borda, sob a ótica ecológica, é atribuída a Clements 

(1907), que definiu o termo “ecótono”, de acordo com Ries (2004). A influência dessas “zonas 

de transição” na vida selvagem tem sido notada por décadas, como em Leopold (1933), que 

empregou o termo “efeito de borda” para descrever o aumento de espécies em partes da 

paisagem.  

A influência da borda (IB) é um conceito definido como “o efeito do processo que 

resulta em diferenças detectáveis na composição, na estrutura ou na função próxima à borda, 

quando comparadas com o ecossistema de qualquer lado da borda”, conforme Harper et al. 

(2005). Os autores utilizaram o termo influência da borda (IB), pois o termo efeito de borda é, 

muitas vezes, usado para se referir especificamente ao fenômeno do aumento da diversidade 

nas bordas. O estudo realizado pelos autores apresenta as definições de termos encontrados na 

literatura nos estudos de bordas de florestas (Tabela 1). Neste trabalho serão empregados, 

indistintamente, os termos efeitos de borda e influências de borda.  

A influência da borda tem sido o tópico de maior interesse nos estudos dos padrões das 

paisagens e processos associados à criação da borda a partir da fragmentação (HARPER et al., 



30 
 

 

2005), pois o entendimento de como os padrões ecológicos mudam próximos da borda é fator 

chave para entender as dinâmicas no nível de paisagens (RIES, 2004). 

Devido ao crescente desmatamento, há um grande aumento de limites artificiais 

(bordas), nos quais os ecossistemas e comunidades estão aparentemente sujeitos a efeitos de 

borda, de acordo com Rodrigues; Nascimento (2006), e o processo de fragmentação estabelece 

bordas em florestas, ou outros tipos de vegetação, onde não existiam anteriormente (GASCON 

et al., 2001). 

Influências de borda são particularmente perceptíveis em situações em que os tipos de 

vegetação nos fragmentos diferem radicalmente da cobertura vegetal das áreas alteradas, de 

acordo com o antagonismo entre fragmento e matriz, como em florestas no interior de matrizes 

de pastos ou campos e savanas naturais inseridas em matrizes de silvicultura. 

Da borda de grandes manchas de vegetação ao seu interior, as diferenças são evidentes 

e, provavelmente, a medição de algumas de suas características mostraria que a produtividade 

primária na borda excede à observada no interior, principalmente devido à disponibilidade de 

luz e à reduzida competição das plantas no lado mais exposto à luminosidade (FORMAN; 

GODRON, 1986). 

A intensidade das influências de borda tem sido mensurada como a distância (d) na qual 

essas mudanças penetram o interior da vegetação, sendo três os tipos principais de efeito de 

borda nos fragmentos: (1) efeitos abióticos, relacionados às mudanças nas condições 

ambientais, que resultam da proximidade com a matriz, (2) efeitos biológicos diretos, que 

envolvem mudanças na abundância e na distribuição de espécies, causadas diretamente pelas 

condições físicas próximas à borda, (3) efeitos biológicos indiretos, que envolvem mudanças 

nas interações das espécies, como a predação, o parasitismo, a competição, a herbivoria, a 

polinização biótica e a dispersão de sementes, de acordo com Murcia (1995). 

As bordas foram caracterizadas por Harper et al. (2005) como gradientes abióticos e 

bióticos, associados aos seguintes efeitos diretos da criação da borda: (1) distúrbios físicos na 

vegetação e no solo (2) mudanças no gradiente ambiental abiótico, como a luz, vento e umidade, 

e (3) diminuição de acesso de grãos de pólen, de sementes, de energia e o aumento da poluição. 

As respostas para a formação de bordas, ainda segundo este autor, podem ser 

denominadas primárias ou secundárias: - respostas primárias são as que resultam dos efeitos 

diretos e imediatos da criação da borda. Nos diversos tipos de vegetação, mas notadamente nas 

florestas, onde os efeitos de borda são mais perceptíveis, a resposta do processo primário inclui 

dano à vegetação, em todos os seus componentes; perturbações no solo; diminuição na 

dispersão de pólen e sementes; e mudanças na evapotranspiração, ciclagem de nutrientes e na 
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decomposição. Estes processos ecológicos são os mecanismos responsáveis pelas respostas 

estruturais primárias, como as mudanças na estrutura da vegetação, incluindo a cobertura do 

dossel, a densidade das árvores, a madeira derrubada, a área da cobertura foliar e a biomassa 

vegetativa; - respostas secundárias ou efeitos indiretos da criação da borda surgem por causa 

dessas respostas primárias, por exemplos, na regeneração, no crescimento, na reprodução e na 

mortalidade de plantas e de animais. 

As influências decorrentes de bordas criadas recentemente foram denominadas por 

Lovejoy et al. (1986) como: - resposta biológica de primeira ordem, que inclui elevada 

mortalidade de árvores, aumento da queda das folhas, floração e crescimento de novas plantas 

em resposta ao aumento de luz e depressão da população de aves, em número de indivíduos e 

de espécies; e, - respostas biológicas de segunda ordem, que interferem em populações de 

insetos, como consequência do crescimento das plantas, às mudanças na dispersão e 

polinização, ou à superexploração de recursos alimentares pelas espécies confinadas. Segundo 

os autores, essas respostas poderão ocorrer como um “efeito cascata”. 

Vários estudos têm mostrado que a influência de borda provoca mudanças físicas e 

bióticas nas margens de fragmentos remanescentes e, com frequência, causa impactos mais 

relevantes na ecologia dos fragmentos de florestas tropicais, segundo Laurance (1997), do que 

em outras vegetações. Os efeitos físicos de bordas podem incluir elevada turbulência do vento 

e variação da temperatura, penetração de luz lateral e redução da umidade relativa, como 

resultado das características meso e microclimáticas da matriz do entorno. Efeitos bióticos 

podem ser extraordinariamente diversos e incluem a proliferação de vegetação secundária nas 

margens da vegetação remanescente, com a invasão de ervas daninhas e/ou animais e plantas 

generalistas, alterações dos processos ecológicos, como a ciclagem de nutrientes e fluxos de 

energia, e uma miríade de outras mudanças ecológicas. Ainda segundo o autor, o 

desaparecimento de espécies, que era comumente atribuído ao “efeito-área”, como na clássica 

teoria de biogeografia de ilhas, está sendo reavaliado, sendo evidenciado que o efeito de borda 

é a principal causa do declínio de populações.  

Em florestas ou outros tipos de vegetação contínuos, os habitats de borda são raros, 

tipicamente limitados a pequenas clareiras internas, criadas pela morte de árvores, ou outras 

formas de crescimento, por deslizamentos de terra, pela formação de meandros de rios ou outros 

distúrbios naturais. Em paisagens altamente fragmentadas, bordas na vegetação, principalmente 

florestais, torna-se a sua característica mais marcante, sempre dominantes (LAURANCE, 

1997).  
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Os fragmentos de habitat diferem do original de dois modos importantes: (1) os 

fragmentos têm uma quantia maior de borda por área de habitat, (2) o centro de cada fragmento 

está mais próximo dessa borda (PRIMACK; RODRIGUES, 2001). 

Dependendo da configuração espacial da fragmentação, a área de influência da borda 

pode ser um componente dominado pela matriz da paisagem (HARPER et al., 2005). Os efeitos 

de borda para a vida selvagem devem ser vistos em função da heterogeneidade espacial da 

paisagem circundante, ou dos diferentes tipos de elementos da paisagem; da heterogeneidade 

espacial na borda determinada, por exemplo, pela complexidade, pela composição florística e 

pela estrutura; e das dimensões da borda, como sua largura e comprimento (YAHNER, 1988). 

A área interna do fragmento é considerada o seu interior ou core, segundo Forman 

(1995), e é ocupada por espécies que somente ou, predominantemente, vivem distantes de 

bordas, o que dependerá do grau de conservação do fragmento e do tempo decorrido da 

formação da borda. A fronteira é a linha que separa a borda dos elementos da paisagem 

adjacente, onde a estrutura da borda é moldada por quatro fatores: microclima, solo, animais e 

ações humanas.  

A forma da mancha de vegetação, assim como a distância raio-centro da área-borda, 

provê informações sobre as manchas serem compactas e simples ou alongadas e complexas. O 

comprimento da borda de florestas ou outros tipos de vegetação sobre tipos de solo diversos é 

útil para prever a disponibilidade de habitats para espécies, e se preferem um ou outro, ou se 

evitam certos tipos de ecótones (DALE; PEARSON, 1997).  Segundo Forman; Godron (1986), 

são esperadas que bordas mais largas ocorram onde a matriz e a mancha diferem mais em 

estrutura vertical, e que bordas em regiões temperadas sejam geralmente mais largas do que 

aquelas nas áreas tropicais. Ainda segundo estes autores, manchas retangulares com a mesma 

área tem proporcionalmente menos espécies no interior e mais espécies na borda, e que os 

padrões de diversidade de espécies no raio borda-interior diferem em função da largura do 

fragmento. 

As condições ecológicas da mancha são definidas principalmente pela penetração do 

vento e outros fatores da matriz do entorno, sendo essencial ter a estimativa da largura da zona 

da borda e entender como a sua largura varia entre os locais (FORMAN; GODRON, 1986; 

MATLACK, 1993). 

A forma circular dos fragmentos pode diminuir o impacto do efeito de borda, sendo esta 

a forma ótima para qualquer reserva de habitat, que minimiza o contato entre o interior 

protegido e o habitat do entorno, de acordo com Wilcove et al. (1986). 
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As margens da vegetação fragmentada são abruptas, principalmente em florestas 

(LAURANCE, 1997) e as bordas de diferentes ambientes são, com frequência, ecologicamente 

distintas do seu interior (RIES, 2004). A definição de borda tem que ser distinta da definição 

de zonas de transição ou de ecotonia natural, por exemplo, em um gradiente natural de limites 

entre dois tipos de hábitat, sendo a diferença o grau de contraste entre eles. Em uma paisagem 

natural existe muito menos contraste entre tipos de hábitat adjacentes do que em um refúgio 

fragmentado, onde há um contraste abrupto, como por exemplo entre uma floresta e um campo 

(GASCON et al., 2001). 

Com a fragmentação florestal é inevitável a formação de bordas artificiais, que podem 

induzir transformações nos sistemas biológicos e nos ambientes local e regional (KAPOS et al., 

1997; RODRIGUES; NASCIMENTO, 2006). 

Os efeitos da fragmentação dos habitats têm sido controlados por dois processos 

principais: os efeitos internos nos fragmentos relacionados à formação de bordas e a influência 

externa do habitat matriz na dinâmica do fragmento (GASCON et al., 2001). 

Uma borda recém-criada, em termos teóricos, pode ser estruturalmente homogênea ou 

muito semelhante ao interior. Ao longo do tempo ocorrerão transformações relacionadas, em 

grande parte, aos efeitos de borda, que podem resultar em uma comunidade mais heterogênea 

neste limite. Porém, mesmo interiores de florestas podem ser relativamente heterogêneos, ainda 

que mais homogêneos quando comparados aos limites artificiais (RODRIGUES; 

NASCIMENTO, 2006). 

A influência da borda pode ser menos importante nas florestas ou outros tipos de 

vegetação que são estruturalmente mais homogêneas. Essa influência depende do grau em que 

o habitat ou a comunidade da borda podem ser distinguidos do habitat do interior da vegetação 

em dada paisagem (HARPER, 2005). Segundo Forman (1995), o efeito ecológico no raio da 

borda ao interior muda de acordo com o tamanho da mancha.  

É consenso entre os pesquisadores que fragmentos muito pequenos podem vir a ser, no 

seu todo, bordas extensas de florestas e, então, as alterações podem manifestar-se 

multiplicativamente, pois o microclima da floresta é fortemente influenciado pela distância em 

relação à periferia do fragmento (PACIENCIA; PRADO, 2004).  

A fragmentação de um habitat aumenta drasticamente a área de sua borda. O 

microambiente na borda de um fragmento é diferente daquele do seu interior, principalmente 

em remanescentes florestais. Alguns dos efeitos de borda mais importantes são: aumento da 

luminosidade, da temperatura e das ações dos ventos, e diminuição da umidade relativa, com 

consequentes invasões biológicas. Uma vez que as espécies de plantas e de animais de florestas 
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são frequentemente adaptadas a certo intervalo de temperatura, variação da umidade e dos 

níveis de luz, essas mudanças tendem a induzir a eliminação de muitas espécies florestais, 

conforme Primack; Rodrigues (2001).  

A heterogeneidade da paisagem diminui a abundância das espécies naturalmente raras 

do interior de fragmentos, aumenta a abundância das espécies da borda e de animais que 

transitam entre dois ou mais elementos da paisagem (generalistas), além de realçar o potencial 

total de espécies coexistentes (FORMAN; GODRON, 1986).  

O microclima difere da borda do fragmento florestal para o seu interior, sendo esperado 

que os gradientes microclimáticos das bordas afetem a ampla variedade de espécies da floresta 

(MATLACK, 1994; FORMAN, 1995). 

Em florestas tropicais contínuas, a luz do sol penetra verticalmente. Em um fragmento 

isolado, a luz pode penetrar também lateralmente pela borda (GASCON et al., 2001). A luz do 

sol e o vento incidem na borda, criando fortes gradientes microclimáticos e turbulência. Zonas 

da borda são usualmente secas, menos sombreadas e mais quentes que os interiores de florestas 

(NOSS et al., 2006), podendo influenciar, também, a intrusão do fogo (KELLMAN et al., 

1996). A exposição à luz do sol e aos ventos também está relacionada à orientação cardeal da 

borda do fragmento na paisagem, e às características do relevo.  

Mudanças no relevo e nos diferentes tipos de solos podem criar variações no ambiente 

em regiões de clima uniforme. A temperatura do ar decresce com a altitude em cerca de 6°C a 

cada 1.000m de elevação (RICKLEFS; 1996). 

Na direção norte a partir do equador, a temperatura média e a precipitação decrescem, 

a intensidade da luz e a produção biológica diminuem e a sazonalidade aumenta. Cada um 

destes fatores pode interagir com os sistemas biológicos de modos que poderiam afetar o 

número de espécies que podem coexistir numa localidade (RICKLEFS; 1996). 

A radiação solar e o vento determinam quais as plantas que sobrevivem e se 

desenvolvem na borda, e também têm impacto no solo, nos insetos e em outros animais que ali 

se situam, para Forman (1995). Segundo Laurance et al. (2011), muitos grupos de organismos 

permanecem com suas populações estáveis ou aumentam em abundância próximo às bordas. 

Apesar das bordas de fragmentos poderem constituir ambientes inóspitos para algumas 

espécies florestais, possivelmente para a maioria delas, dadas a redução da área de utilização e 

as alterações da forma e das características estruturais do fragmento, esses ecótonos não devem 

ser vistos, necessariamente, como localidades adversas ao seu estabelecimento e 

desenvolvimento, porque os grupos biológicos nem sempre respondem da mesma maneira aos 
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efeitos de borda que, por sua vez, não se manifestam de maneira exatamente igual em todas as 

bordas, de acordo com Paciencia; Prado (2004). 

Em fragmentos florestais recentes, o efeito de borda parece ser a maior causa da elevada 

mortalidade de árvores, particularmente pelas alterações no microclima e estabelecimento de 

maior turbulência do vento próximo da borda, conforme Laurance et al. (1998). Também 

ocorrem mais mortes de árvores nas bordas das florestas tropicais, enquanto que nas regiões 

temperadas ocorre um aumento da riqueza de espécies nas bordas das florestas; o que sugere 

que as árvores na floresta tropical são menos adaptadas a novas condições ambientais 

(LOVEJOY et al., 1986; WILLIAMS-LINERA, 1990).  

Quando fragmentos de florestas estão degradando, o (1) recrutamento de árvores poderá 

ser mais baixo que a taxa de mortalidade, (2) o efeito de borda irá aumentar ao longo do tempo, 

(3) a população de várias espécies de árvores será pequena, e (4) existirá uma estrutura de 

floresta empobrecida, dominada por eco-unidades de baixa diversidade (VIANA et al., 1997). 

A diversidade de espécies vegetais pode sofrer uma redução mais acentuada do que a 

esperada, em função da mortalidade resultante do efeito de borda e da extinção local de 

populações, em função da redução das populações de polinizadores e de dispersores e do 

aumento de predadores (VIANA et al., 1992). 

Existem evidências de que as fronteiras de florestas afetam mais os animais do que as 

plantas no seu interior, segundo Williams-Linera (1990). Para Laurance (1997), isso pode 

ocorrer porque muitas espécies de animais são vulneráveis à fragmentação e respondem 

rapidamente às mudanças ambientais. Vertebrados endotérmicos, como os pássaros e 

mamíferos, especialmente espécies em níveis tróficos elevados, têm necessidade substancial de 

área e energia e, com frequência, são vulneráveis à insularização do habitat. Muitas espécies 

pequenas também são sensíveis e, consequentemente, podem responder rapidamente ao efeito 

de borda e a outras mudanças ecológicas no fragmento.  

A biomassa de vertebrados é mais alta na borda do que no interior das manchas 

remanescentes (FORMAN; GODRON, 1986), os herbívoros estão em maior densidade nas 

bordas do que no interior (FORMAN, 1995) e é maior a proporção de invertebrados na borda 

dos fragmentos, o que se deve às condições microclimáticas alteradas, ao invés de ocorrer 

apenas em função da área reduzida do habitat, como mostram os resultados apresentados por 

Didham (1997).  

As condições próximas à borda são influenciadas pelas condições climáticas e bióticas 

da matriz do entorno, esperando-se que, direta ou indiretamente, as interações plantas-

polinizadores também sejam alteradas (MURCIA, 1996).  
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A área de borda pode, inicialmente, atrair certas espécies de aves que deslocam suas 

atividades de forrageamento para esta área, uma situação que pode ser apenas transitória, 

decorrente do aumento de insetos e outros recursos, devido ao aumento da luminosidade, 

conforme Lovejoy et al. (1986).  Para Kattan, Alvarez-López (1996), taxas de predação de 

ninhos e parasitismo de ninhadas são frequentemente mais elevados em manchas pequenas de 

vegetação, quando comparados a grandes fragmentos ou florestas contínuas, o que ocorre, 

frequentemente, como consequência do efeito de borda em manchas pequenas, onde existe um 

raio perímetro-área pequeno, que faz com que a mancha fique vulnerável à invasão por 

organismos da matriz ou que ocorram mudanças ecológicas em seu interior causadas pela 

proximidade da borda. 

Na ausência de caça, exceto em pequenas manchas, a fragmentação tem pequenos 

efeitos diretos na densidade das populações de muitas espécies. Espécies, como aquelas restritas 

ao interior das florestas, podem apresentar declínio na densidade, enquanto outras podem se 

beneficiar do surgimento da borda. Fragmentação torna as populações isoladas que, ao longo 

do tempo, ficam mais vulneráveis à extinção local por meio de diversos processos atuantes 

sobre populações pequenas, como a diminuição da variância genética, a instabilidade 

demográfica e as catástrofes locais (ROBINSON, 1996). 

Ocorrem mudanças rápidas nas bordas de fragmentos nos seus anos iniciais, conforme 

Laurance et al. (1998). Bordas criadas recentemente estão estruturalmente abertas e, assim, 

permeáveis para a penetração lateral de luz, de ventos secos e aumento de temperatura.  

Em termos de permeabilidade da borda, três fases da sua evolução podem ser 

identificadas: isolamento inicial, fechamento e pós-fechamento:  

- fase inicial de isolamento (< 1 ano após a formação da borda): o gradiente entre o interior da 

floresta e a borda é mais íngreme, com condições de aumento da temperatura e seca e aumento 

da penetração de luz e de ventos dentro do fragmento; 

- fase de fechamento da borda (1-5 anos após a formação da borda): proliferação de vegetação 

secundária e ramificação lateral das árvores da borda que, progressivamente, selam a borda; 

- fase pós-fechamento (> 5 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑝ó𝑠 a formação da borda): as mudanças relacionadas à borda 

são, em grande parte, estabilizadas.  

Após o isolamento de fragmento florestal, o sub-bosque é exposto dramaticamente a 

condições microclimáticas diferentes do original, e a vegetação a dois metros da borda é 

visivelmente afetada dentro de dias. Aumentado este isolamento, particularmente do período 

da manhã até após o fim da tarde, nas regiões tropicais, ventos secos e quentes provenientes da 

nova matriz do entorno podem alterar o ambiente físico, com consequências para a flora e a 
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fauna dentro do fragmento, conforme Lovejoy et al. (1986). Segundo Kellman et al. (1996), as 

mudanças subsequentes mais críticas à integridade das manchas de vegetação são relativas ao 

desenvolvimento da comunidade da fronteira, composta por árvores tolerantes ao fogo ou às 

demais condições da borda. 

Estudos mostram que a extensão dos efeitos de borda pode variar desde alguns metros 

até toda a área do fragmento, dependendo da sua forma e do seu tamanho, além das 

características do relevo.  

Primack; Rodrigues (2001) apresentaram estudos em que os efeitos de borda atingem, 

por vezes, até 500 m para dentro da floresta, porém muito frequentemente, mais notáveis nos 

primeiros 35 metros. Segundo Laurance et al. (1998), mudanças mais impressionantes na 

dinâmica da floresta ocorreram dentro de 100m da borda. 

Ainda que as informações sejam suficientes para indicar a existência de efeitos de borda, 

as suas consequências em longos prazos também permanecem desconhecidas. Sob uma 

perspectiva intervencionista, onde a borda é um limite permeável, sujeito a impactos advindos 

da matriz antrópica, a única conclusão lógica é a de que a degradação será crescente 

(RODRIGUES; NASCIMENTO, 2006). 

Embora muitas tendências significantes do microclima da borda de remanescentes de 

floresta tenham sido documentadas, os resultados, com frequência tem sido inconsistentes entre 

os estudos e entre os ambientes (TURTON; FREIBURGER, 1997). 

O levantamento bibliográfico sobre os conceitos relativos aos efeitos de borda permitiu 

reunir os principais aspectos envolvidos no processo (Figura 2) e, também, tornou possível 

identificar que os efeitos, a princípio, estão relacionados a um conjunto de fatores. Podemos 

considerar estes fatores como um sistema, onde as mudanças de um fator poderão afetar outros 

fatores, em “efeito cascata”, conforme discutido por Lovejoy et al. (1986). 
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Fig.2 - Fatores envolvidos nos processos de desenvolvimento dos efeitos de borda 

Os efeitos de borda poderão ser diferentes em função destes fatores e, também, poderão variar 

dependendo da escala e do grupo de organismos (animal, vegetal, fungo, líquen), e da ocorrência de 

eventos climáticos extremos. 

 

Mesmo sendo observados alguns padrões gerais, pode haver fatores causais distintos. 

Grande parte dos estudos apenas identifica os processos e, consequentemente, os fatores 

direcionadores permanecem relativamente obscuros, dificultando a detecção de padrões 

consistentes (RODRIGUES; NASCIMENTO, 2006). 

No capítulo a seguir serão analisados os trabalhos sobre efeitos de borda, sob os diversos 

aspectos presentes em cada um dos estudos. Temos como objetivo responder às seguintes 

questões: 

1) Existem padrões estabelecidos para cada efeito de borda? 

2) Quais os efeitos de borda mais relevantes nestes estudos? 

3) Existe uma metodologia mais consistente que permita identificar estes processos, 

considerando o grupo de organismo objeto de estudo?  

4) Quais fatores são mais, ou menos estudados? 

5) Que perspectivas de pesquisa foram consolidadas e abertas até o momento? 

As respostas para estas questões poderão indicar quais são as consequências dos efeitos 

de borda para a conservação da biodiversidade; a ser discutida no capítulo 2.  
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4 METODOLOGIA 

 

A pesquisa bibliográfica é a que se desenvolve tentando explicar um problema, 

utilizando o conhecimento disponível a partir das teorias publicadas em livros ou obras 

congêneres. Na pesquisa bibliográfica o investigador irá levantar o conhecimento disponível na 

área, identificando as teorias produzidas, analisando-as e avaliando sua contribuição para 

auxiliar a compreender ou explicar o problema objeto da investigação. O objetivo da pesquisa 

bibliográfica, portanto, é o de conhecer e analisar as principais contribuições teóricas existentes 

sobre um determinado tema ou problema, tornando-se um instrumento indispensável para 

qualquer tipo de pesquisa (KOCHE, 2011). 

Para alcançar o objetivo geral dessa dissertação, de identificar e discutir o nível atual de 

conhecimento sobre os principais efeitos de borda, independente do tipo de vegetação, foi 

realizada pesquisa por meio da revisão de literatura sobre efeitos de borda. 

A definição do termo utilizado, para referir ocorrência dos processos de criação das 

bordas são variados, como apresentado por Harper et al. (2005) (Tab. 1), que indicam o uso dos 

termos efeitos de borda ou influência da borda; e que o termo efeitos de borda é muitas vezes 

utilizado para se referir especificamente ao aumento da diversidade das bordas.  

Os trabalhos conceituais apresentados no capítulo 1 permitiram identificar que o uso 

dos termos efeitos de borda e influência da borda está relacionado às alterações abióticas e 

bióticas que ocorrem ao longo do gradiente da borda em direção ao interior de fragmentos. 

Embora se considere que ambos os termos estejam corretos, foi utilizado na dissertação efeitos 

de borda, que é o mais adotado na literatura.  

O trabalho consistiu na busca de periódicos on-line no portal Periódicos da Capes, Base 

Scielo, Scopus e Web of Science, buscador Coruja (somente para teses e dissertações) e de 

pesquisas nas bibliotecas da UFABC e IB-USP. Para a busca foram utilizadas as palavras-

chave: efeitos de borda e fragmentação. 

  Foram levantados trabalhos em livros, artigos, dissertações, teses, trabalhos de iniciação 

científica e anais de eventos científicos. O levantamento bibliográfico preliminar sobre os 

efeitos de borda permitiu confirmar uma ampla maioria de estudos realizados em florestas.  

Para organização dos trabalhos analisados, foram elaboradas tabelas, organizadas por 

ordem alfabética, com os sobrenomes dos autores e ano de realização do estudo. Pela análise 

preliminar destes estudos, foram divididos em: 
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A) Referenciais  

Formados por definições de conceitos, modelos, análises de projetos de longos prazos e 

revisões sobre os efeitos de borda. Estes estudos referenciais foram apresentados ao longo da 

dissertação, desde os conceitos à discussão. 

B) Empíricos  

Formados por estudos realizados em campo, que tiveram como um dos principais 

objetivos avaliar os processos decorrentes da borda. 

Os trabalhos foram analisados a partir da seguinte classificação:  

a) Tipo de estudo; 

b) Local do estudo; 

c)  Caracterização da paisagem 

      c.1) Características físicas; 

      c.2) Ecossistema/ Tipo de Vegetação, e Matriz do entorno; 

d) Dinâmica 

     d.1) Fatores bióticos; 

     d.2) Fatores abióticos; 

     d.3) Presença (sim) / Ausência (não) de efeitos de borda; 

e) Metodologia; 

f) Fator relacionado à presença ou ausência de efeitos de borda 

Para cada uma das classificações foram elaboradas planilhas para identificação de cada 

um dos estudos analisados na dissertação. 

Cada tipo de classificação foi analisado de forma quantitativa e qualitativa, com o intuito 

de verificar todas as abordagens e especificidades dos estudos, de forma a permitir a 

identificação de padrões para os efeitos de borda. 

A análise quantitativa foi feita a partir das classificações acima descritas, com enfoque 

no número de estudos realizados, tipos, locais, grupos e demais aspectos; considerando o que 

foi abordado em maior ou menor quantidade nos estudos analisados nesta revisão. 

A análise qualitativa teve como objetivo a realização de comparações entre os estudos, 

especialmente nos resultados encontrados. As comparações foram feitas de forma hierárquica, 

iniciando dos estudos que abordaram o maior número de características da paisagem, para os 

que fizeram menor abordagem. A metodologia utilizada para apresentação dos estudos 

levantados na revisão foi definida assumindo-se que os autores que verificaram mais 

características físicas locais têm mais capacidade de relacioná-los aos seus resultados. Seguindo 

essa hierarquia, os estudos foram ainda apresentados quanto às variáveis estudadas. 
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Inicialmente foram analisados os estudos que verificaram a ausência de efeitos de borda 

e posteriormente foram feitas análises dos que verificaram a presença de efeitos de borda. Essa 

abordagem teve como objetivo identificar se existem padrões para a ausência ou presença de 

efeitos de borda. 

Considerando a análise dos estudos empíricos, foram analisados quanto às seguintes 

características:  

A - Produção científica  

Identificar a modalidade de produção científica analisada: artigos, teses, dissertações, 

trabalho de iniciação científica e anais de eventos científicos. 

B - Local do estudo 

Identificação do país de realização do estudo, do estado ou outra categoria e local 

específico, além da identificação do nome correto da reserva, floresta, parque, fazenda e 

unidade de conservação, entre outras categorias.  

Foram verificados, nestes estudos, as coordenadas geográficas dos locais que, quando 

não apresentadas pelos autores, foram pesquisados na rede de imagens de satélite do Google 

Earth. Com os pontos geográficos dos locais, foi elaborado mapa, por meio de 

georreferenciamento, indicando onde foram realizados os estudos práticos. 

C - Caracterização da paisagem 

A caracterização da paisagem é muito importante na descrição de um estudo, pois os 

resultados encontrados podem estar relacionados a determinadas características locais. Dessa 

forma, a paisagem descrita pelos autores nos estudos foi subdividida em: 

C.1) Características da região e área de estudo: altitude, área do fragmento, clima, forma do 

fragmento, grau de conservação, histórico da área, precipitação média anual, relevo, tipo de 

solo e temperatura média anual. 

C.2) Ecossistema/Tipo de vegetação e Matriz do entorno: foram identificados de acordo com o 

apresentado pelos autores, o ecossistema no qual o local do estudo está inserido ou o tipo da 

vegetação existente na área. Para a identificação da matriz, foi analisada a paisagem no 

entorno do(s) fragmento(s) estudado(s). 

D - Dinâmica dos efeitos de borda 

Foi caracterizado o objeto de estudo de cada um dos trabalhos, dividido em fatores 

bióticos e abióticos. Embora muitos estudos abordem vários componentes desses fatores, 

principalmente para os fatores abióticos, na discussão dos resultados foram considerados neste 

item somente o objeto de estudo dos trabalhos; sendo: 

D.1) Fatores bióticos 
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Para os fatores bióticos foram distintos os grupos estudados nos trabalhos, separados 

pelos Reinos: Animal (invertebrados e vertebrados), Vegetal (considerando plantas vasculares 

e avasculares) e Líquens. Durante a discussão dos estudos, estes grupos foram melhor 

detalhados como, por exemplo, a subdivisão dos artrópodes em insetos, aracnídeos e demais.  

A divisão utilizada na dissertação foi diferente da revisão realizada por Ries et al (2004), 

que dividiram os grupos estudados em organismos móveis (animais) e organismos sésseis 

(plantas ou líquens). A definição da metodologia da dissertação, ao subdividir os grupos 

estudados, teve como objetivo aprofundar a análise dos trabalhos e a discussão dos resultados. 

 D.2) Fatores abióticos 

Para os fatores abióticos também foram inseridas as variáveis objeto dos estudos: 

 - Temperatura do ar; 

-  Luz; 

- Nutrientes; considerando análises do solo, das folhas, da concentração de CO2 do solo 

e da matéria orgânica; 

- Umidade do ar; 

- Solo, foram consideradas a umidade, pH, produção de serapilheira, e temperatura.  

A serapilheira foi estudada dentro das análises do solo, pois de acordo com Ricklefs 

(1996), o perfil do solo tem quatro divisões principais, sendo uma delas composta 

primordialmente de depósitos de matéria orgânica morta e de organismos do solo que 

ocorrem nesta camada;  

- Pressão, considerando pressão do ar, e déficit de pressão de vapor; 

- Fogo, para a ocorrência anterior de fogo no local, ou prática de fogo experimental para 

o estudo; 

- Vento, considerando a velocidade dos ventos e a ocorrência de ciclones. 

 

D.3) Presença ou Ausência de efeitos de borda 

Foi considerada a presença (sim) ou ausência (não) de efeitos de borda. Para a presença 

foi considerado que, para pelo menos uma das variáveis do objeto de estudo, há diferenças entre 

a borda e o interior; e para a ausência, não serão observadas alterações entre a borda e o interior, 

para qualquer das variáveis estudadas. 

Essa metodologia proposta também difere da utilizada por Ries et al. (2004), que 

consideraram qualquer variável que aumentasse próximo das bordas como sendo uma resposta 

positiva, a variável que não exibiu nenhum padrão como tendo uma resposta neutra, e a variável 

que diminuiu próxima das bordas, como tendo uma resposta negativa. 
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Fig. 3 Respostas ecológicas da borda - Três classes de respostas ecológicas da borda, com respeito à 

distância do habitat mais próximo da borda. Respostas são geralmente categorizadas como (a) respostas 

positivas da borda, onde a variável de interesse aumenta próxima da borda; (b) resposta neutras, onde 

não há padrão com respeito à borda; (c) respostas negativas, onde a variável diminui próxima da borda.  

In: RIES et al (2004) 

Para a análise dos trabalhos, optou-se por metodologia diferente da utilizada por Ries et 

al. (2004), devido ao grande número de variáveis que foram analisadas para todos os estudos 

nesta dissertação. A utilização para presença (sim) ou ausência (não) de efeitos de borda 

organiza a análise, já que muitas vezes, para um mesmo trabalho, existiam diferenças nas 

respostas para mais de uma das variáveis estudadas, com relação às distâncias da borda. 

Primeiramente serão apresentados os resultados dos estudos práticos que identificaram 

a ausência (não) de efeitos de borda e, em seguida, os que identificaram a presença (sim) de 

efeitos de borda; com base de hierarquia dos que descreveram o maior número de características 

físicas da paisagem, para os que descreveram número menor. 

E - Metodologia dos estudos  

Foi feita a identificação da metodologia utilizada em cada um dos estudos, como o 

delineamento amostral e as distâncias entre a borda e o interior do fragmento.  

F - Estrutura dos efeitos de borda 

Caracterizaram-se os fatores que influenciaram os resultados dos trabalhos analisados, 

para a presença ou ausência dos efeitos de borda, sendo observadas as características: matriz, 

tamanho, forma, histórico, idade, conectividade, orientação, luz, microclima e outros, que 

foram inseridos em uma planilha. 

 

Os estudos empíricos levantados na revisão de literatura estão apresentados no 

Apêndice, e a análise permitirá responder às questões do início da dissertação.  
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5. RESULTADOS  

 
A pesquisa bibliográfica foi feita exclusivamente através da busca pelas palavras-chave: 

edge/ borda, edge effects/efeitos de borda, AND/E, fragmentation/fragmentação, AND/E 

fragmentation forest/ fragmentação floresta; sendo palavras em português e inglês, de acordo 

com a lingua da base utilizada. 

A pesquisa nas bases Web of Science e Scopus foram feitas pelas palavras-chave edge 

effects AND fragmentation forest. E o levantamento feito no Portal de Perióficos da Capes, 

Scielo e buscador Coruja foram realizados através das mesmas palavras-chave, na língua 

inglesa e portuguesa. 

A consulta na base Web of Science identificou 1.987 estudos, entre 1986 e 2017. Scielo 

apresentou 183 estudos e Periódicos Capes 15.720 estudos.  

Embora a busca tenha sido feita através da associação das palavras efeitos de borda e 

fragmentação de floresta, todas as bases consultadas apresentaram estudos de outras áreas de 

conhecimento e tipos de vegetação, o que permitiu filtrar um grande número de estudos 

relacionados ao objetivo da dissertação. 

A consulta à bibliografia existente sobre o tema realizada para a elaboração do Capítulo 

1 já propiciou a identificação de muitos estudos realizados sobre efeitos de borda e à cada artigo 

consultado, outros foram selecionados das suas referências bibliográficas. 

Grande parte dos estudos empíricos não discute o conceito de bordas empregado em 

seus trabalhos. Bordas são descritas na caracterização da paisagem local e tratadas como 

ambientes diferentes dos da matriz e dos fragmentos.  

 A conceituação de bordas foi discutida na grande maioria dos estudos referenciais e 

pouco tratada nos empíricos. Para este caso, os estudos que abordam mais conceitualmente as 

bordas, estão apresentados em teses e dissertações. 

 

Estudos Referenciais 

Os 27 estudos considerados referenciais tratam de conceitos, revisões, modelos e 

estudos de longo prazo; efetuados entre os anos de 1988 e 2016.  

Os estudos de longo prazo foram categorizados como referenciais, pelo fato de 

abordarem os principais resultados e conclusões de estudos práticos realizados. Sendo que não 

são explicitadas as metodologias utilizadas. Na maioria destes casos trata-se dos trabalhos 

realizados no Projeto Dinâmica Biológica dos Fragmentos Florestais - PDBFF. 
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Os estudos que apresentavam propostas de modelos para estudos sobre efeitos de borda, 

mesmo que testados em estudos de caso, foram também considerados como referenciais; já que 

o estudo prático foi realizado de forma a testar o modelo proposto. 

As principais conclusões destes 27 estudos referenciais estão apresentadas ao longo da 

dissertação, seja na abordagem conceitual, na metodologia ou na discussão desta revisão de 

literatura; principalmente pelo fato de apresentarem relevância com relação ao tema “efeitos de 

borda” e “fragmentação”.  

Considerando o enfoque principal tratado pelos autores, os 27 estudos referenciais estão 

classificados conforme segue abaixo: 

 

conceituais revisões da 

literatura 

estudos de 

longo prazo 

modelos 

-Harris (1988); 

-Yahner (1988); 

-Murcia (1995); 

-Laurance (2000); 

-Harper et al (2005); 

-Rodrigues; 

Nascimento (2006); 

-Laurance; Curran 

(2008); 

-Porensky; Young 

(2013) 

-Paton (1994); 

-Ries et al 

(2004); 

-Fonseca; Joner 

(2007); 

-Leal et al 

(2007); 

-Broadbent et al 

(2008); 

-Ruffell; 

Didham (2016) 

-Bierregaard et 

al (1992); 

-Laurance et al 

(2002); 

-Laurance et al 

(2006); 

-Laurance et al 

(2011) 

-Laurance; Yensen 

(1991); 

-Zheng; Chen (2000); 

-Fernández et al (2002); 

-Ries et al (2004); 

-Ries; Sisk (2004); 

-Zeng; Wu (2005); 

-Ewers; Didham (2006); 

-Harper et al (2007); 

-Li et al (2007); 

-Harper; Macdonald 

(2011) 

 

 

Estudos empíricos 

Assim, foram levantados no total 214 trabalhos, entre artigos, dissertações, teses, 

trabalhos de iniciação científica e publicados em anais de eventos científicos, realizados em 

diversos países, conforme Tabelas 2 e 3. Estão excluídos deste total os livros consultados para 

a elaboração de parte do Capítulo 1. Deste total, 187 são exclusivamente estudos empíricos, 

realizados em campo e 27 são considerados referenciais. 
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Tipo do estudo 

Do total de 187 estudos de campo analisados, 153 são artigos, 23 dissertações, 06 anais 

de congressos, 04 teses e um trabalho de iniciação científica, conforme apresentado na Tabela 

2. 

Os estudos analisados, realizados em campo, são de análises quantitativa e qualitativa, 

conforme descrito na metodologia. 

 

Local dos estudos 

Os estudos empíricos analisados na revisão foram realizados em 28 países, de todos os 

continentes, e estão apresentados na Tabela 3. 

Do total de 187 estudos empíricos avaliados, os resultados mostraram que: 110 foram 

realizados no Brasil, 23 nos Estados Unidos, 09 no Canadá, 07 na Austrália, 05 no México, 03 

na Colômbia, Nova Zelândia e Suécia, 02 na Bélgica, África do Sul, Costa Rica, Equador, 

Espanha, França, e 01 na Argentina, Peru, Nigéria, Madagascar, Alemanha, Noruega, Hungria, 

Índia, China, Rússia, Tanzânia, Japão, Panamá e Holanda; conforme Figura 7. 

Os estudos realizados no Brasil correspondem a 58,8% do total; sendo 12,7% realizados 

no Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais - PDBFF, em Manaus - AM, por 

pesquisadores de diversas instituições, do Brasil e outros países (Figura 8). 

O expressivo resultado de 110 estudos de campo realizados no Brasil é, em grande parte, 

resultado do levantamento bibliográfico de teses, dissertações, trabalhos de iniciação científica 

e anais de congressos, que totalizaram 34 estudos; diferentemente dos analisados dos demais 

países, todos sob forma de artigos científicos. 

 

Caracterização da paisagem 

Foram analisadas, em cada um dos estudos, as características das paisagens descritas 

pelos autores, que são importantes para a avaliação do local e que podem influenciar nos 

resultados dos efeitos de borda. 

 

Características físicas 

Os estudos apresentaram a caracterização física da paisagem com relação à altitude, área 

do fragmento, clima, forma do fragmento, grau de conservação do fragmento, histórico, 

precipitação anual, relevo, tipo de solo e temperatura média anual; conforme apresentado na 

Tabela 4. 
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Os resultados mostraram que dos estudos analisados, a característica física da paisagem 

local mais descrita foi a área do fragmento, apresentada em 139 deles (74,3%), seguida pela 

precipitação anual, em 125 (66,8%), histórico da área com 114 (60,9%), clima em 96 (51,3%), 

altitude e temperatura média anual, ambas descritas em 91 estudos (48,6%), tipo de solo em 74 

(39,5%), relevo em 34 (18,1%), forma do fragmento em 13 (6,9%); sendo a característica menos 

descrita o grau de conservação do fragmento, somente em 10 estudos (5,3%). 

 

Gráfico 1 – Características físicas descritas nos estudos empíricos 

 

 

Poucos estudos descreveram a orientação do local na caracterização da paisagem, 

característica mais abordada na descrição da metodologia. 

Os resultados mostraram que das 10 (dez) características físicas da paisagem descritas 

(altitude, área do fragmento, clima, forma do fragmento, grau de conservação, histórico da área, 

precipitação anual, relevo, tipo de solo e temperatura média anual), nenhum estudo descreveu 

todas.  

Os estudos que descreveram o maior número de características físicas da paisagem 

foram os realizados por Young; Mitchell (1994), Rodrigues (1998), Portela; Santos (2007), Zaú; 

Freitas (2007), e Reznik; Ramos; dos Santos (2009); que descrevem 08 (oito) das 10 (dez) 

características da paisagem. Todos os demais descreveram menos características físicas locais, 

entre 07 (sete) à 01 (uma). Somente o estudo de Fletcher (2005) não descreveu qualquer 

característica física local. 
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Ecossistema/Tipo de vegetação e Matriz do entorno 

Outra característica apresentada nos estudos, e importante para identificação da 

existência ou não de padrões para os processos de efeitos de borda, foram o ecossistema, o tipo 

de vegetação da realização do estudo, e a descrição da matriz do entorno, considerando o tipo 

de atividades presentes nas proximidades do(s) fragmento(s), conforme apresentado na Tabela 

5. 

Do total de estudos analisados, apenas 03 não fizeram qualquer citação sobre o tipo de 

ecossistema local ou tipo de vegetação presente na área de estudo; sendo eles: Bergès et al. 

(2013), Dauber; Wolters (2004) e Wuyts et al (2007). Todos os demais descreveram alguma ou 

todas as características, como o ecossistema, tipo de vegetação, ou gêneros e/ou espécies 

vegetais dominantes na área. Alguns estudos abordaram ainda áreas de transição entre tipos de 

vegetação. 

É importante considerar a relação entre o ecossistema/ tipo de vegetação com o local do 

estudo, já que essas características são específicas para cada uma das localidades. 

Quanto às características da matriz do entorno, foram consideradas nas análises dos 

estudos todas as situações existentes nas proximidades do(s) fragmento(s) objeto dos estudos. 

Os locais da realização dos estudos são circundados, em sua maioria, por florestas, 

descritos em 79 estudos (42,2%), seguidos por campos de agricultura em 73 estudos (39%), 

pastos em 71 (37,9%), e de outros ecossisemas, como oleoduto, terra indígena, lagos, linha de 

transmissão de energia, barragem, etc; apresentados em 29 estudos (15,5%).  

Os locais ainda são circundados por estrada/rodovia, em 28 estudos (14,9%), 

urbanização/moradias em 21 estudos (11,2%), plantio de espécies de Pinus e/ou Eucaliptus em 

11 estudos (5,8%), mineração, em 02 estudos (1,06%). 02 estudos (1,06%) descreveram outra 

caracterização; sendo que um deles citou que a descrição da área é apresentada em outro estudo 

do autor e outro que somente descreveu as espécies vegetais presentes nas bordas do local do 

estudo. 
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Gráfico 2 – Matriz do entorno dos fragmentos descritas nos estudos empíricos 

 

Grande parte dos estudos mostrou que a maioria dos locais é circundada por florestas, 

campos agrícolas ou pastos e somente 10 estudos apresentaram as três situações juntas, como 

matriz do entorno. 

 

Dinâmica  

A análise foi realizada com base nos objetos dos estudos, para os fatores bióticos e abióticos, 

e estão apresentados na Tabela 6. 

Fatores Bióticos 

A maior parte dos estudos analisados teve como objeto de pesquisa as plantas, 

correspondendo a 66,4% do total; seguido de artrópodes, com 13,6%, mamíferos, 6,8%, 

anfíbios, 5,1%, aves, 3,4%, líquens, 2,8%, e répteis, com 1,7% do total, de acordo com o gráfico 

abaixo. 
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Gráfico 3 – Grupo objeto dos estudos empíricos – Fatores bióticos 

 

A análise foi subdividida para identificar qual animal foi pesquisado em cada um dos 

grupos, a partir da descrição apresentada nos estudos; conforme tabelas abaixo: 

Artrópodes 

 n° estudos 

abelhas 01 

aranhas 02 

besouros 04 

borboletas 03 

drosófilas 01 

formigas 06 

gafanhotos 01 

insetos 06 

Total de estudos 24 
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Anfíbios 

 n° estudos 

sapos 08 

salamandras 01 

Total de estudos 09 

 

Répteis 

 n° estudos 

lagartos 03 

Total de estudos 03 

 

Aves 

 n° estudos 

aves 06 

Total de estudos 06 

 

Mamíferos 

 n° estudos 

pequenos 10 

grandes 01 

domésticos 01 

Total de estudos 12 

 

No total, foram analisados 117 estudos que tiveram como objeto de pesquisa plantas. 

No entanto, alguns estudos avaliaram mais de uma variável, e para não haver sobreposição de 

resultados, serão apresentados abaixo os objetos de pesquisa:  
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Plantas 

árvores arbustos 

plântulas herbáceas 

lianas epífitas 

briófitas pteridófitas 

musgos gramíneas 

banco de sementes fenologia 

fitossociologia/composição florística/ 

estrutura da vegetação 

biomassa vegetal 

 

n° Total de estudos 117 

 

Foram analisados 5 estudos que tiveram como objeto os liquens.  

Também foram realizados estudos que tiveram como objetivo avaliar processos ecológicos; 

que foram considerados nos grupos animais ou vegetais; como: 

- Predação; 

- Herbivoria; 

- Invasão de espécies exóticas; 

- Dispersão de sementes; 

- Interação planta-animal; 

- Polinização; 

- Parasitismo 

Fatores Abióticos 

Do total de estudos foram feitas, em sua maioria, análises do solo, totalizando 35 

(18,7%), seguidos da temperatura do ar, em 33 (17,6%), da luz, em 23 (12,2%), da umidade do 

ar, em 21 (11,2%), da pressão do ar, em 08 (4,27%), nutrientes, em 07 (3,7%); e fogo e vento, 

cada um analisado em 06 estudos (3,2%). 
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Gráfico 4 – Variável objeto dos estudos empíricos – Fatores abióticos 

 

Para os nutrientes, foram feitas análises do solo, para concentração de CO2, de matéria 

orgânica e de folhas. Para os solos foram consideradas, ainda, a umidade, o pH, a produção de 

serapilheira e a temperatura.  

Foram feitas análises da pressão atmosférica e do déficit de pressão de vapor. Os estudos 

que tiveram como objeto de estudo as análises do vento, consideraram a sua velocidade e a 

ocorrência de ciclones. Somente um estudo teve outra variável como objeto de análise, o de 

Wuyts et al. (2009), que analisaram a concentração de poluentes atmosféricos nas bordas da 

floresta. 

Presença ou Ausência de efeitos de borda 

A identificação da presença (sim) ou ausência (não) dos efeitos de borda é apresentada 

também na Tabela 6 - Dinâmica, de forma a relacionar, primeiramente, a ocorrência ou não do 

processo objeto da pesquisa, ou o efeito de borda. 

Do total de 187 estudos analisados, 164 (87,7%) identificaram a presença de efeitos de 

borda, e 23 (12,3%) identificaram a ausência de efeitos de borda.  
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Gráfico 5 – Presença ou Ausência de efeitos de borda 

 

 

Quando da presença (sim) ou ausência (não) de efeitos de borda, foi verificado que não 

existe um padrão quanto ao objeto dos estudos. A maior parte dos estudos que identificou a 

ausência (não) de efeitos de borda, foi identificada para os estudos que tiveram como objeto da 

pesquisa o grupo de “plantas”. Este resultado somente pode ser discutido sob o enfoque de que 

este foi o objeto da maior parte dos estudos. 

Do total de 23 estudos que identificaram a ausência dos efeitos de borda, 19 foram 

realizados no Brasil, 01 na Austrália, 01 no Equador, 01 nos Estados Unidos e 01 na Argentina. 

 

Metodologia 

Considerando que a metodologia utilizada nos estudos é fundamental para a 

compreensão dos resultados, foi verificado como cada um dos estudos foi desenvolvido. No 

geral, foi identificado que os autores apresentaram a quantidade de fragmentos utilizados para 

a aplicação prática do estudo e as especificidades da metodologia, como a quantidade de bordas, 

os tipos de habitats comparados, a categorização das áreas, a orientação das bordas, o tamanho 

dos fragmentos, o número de amostragens, as classes de tamanho dos fragmentos, as áreas 

controle, etc, sendo que para as especificidades foram considerados os aspectos da metodologia 

que são importantes para o entendimento de como o estudo foi feito. As descrições das 

metodologias utilizadas nos estudos são apresentadas na Tabela 7. 

Para a metodologia também foram verificados o número e o tamanho das transeções, o 

número e o tamanho das parcelas, e número total de parcelas e, quando realizadas coletas, o 
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número de armadilhas instaladas e/ou o número de pontos de coletas. É importante salientar 

que a metodologia aplicada tem relação com o objeto de pesquisa de cada um dos estudos, como 

para os casos da instalação de armadilhas, feitas somente para os estudos para o grupo animal. 

Também foram identificadas as distâncias entre as bordas e os interiores dos fragmentos, 

consideradas na metodologia. De forma a permitir uma melhor compreensão dessa análise, as 

distâncias foram classificadas em três tipos: distância mínima borda-interior, distâncias 

intermediárias e distância máxima, que é o ponto máximo no interior do fragmento distante da 

borda estudada; conforme apresentadas na Tabela 8. 

 A distância máxima das bordas tem relação com o tamanho do(s) fragmento(s) 

estudado(s) e, quando essa distância é muito grande, o tamanho do fragmento permitiu que a 

metodologia fosse desenvolvida. 

Para a distância mínima borda-interior, a maior parte dos estudos considerou as bordas 

como a distância inicial. Para a distância máxima, os estudos consideraram, na metodologia, 

diferentes medidas de distância; desde distâncias máximas das bordas ao interior de 40m, 100m, 

286m, 750m a até 4km; por exemplos. As distâncias intermediárias também foram diferentes, 

de acordo com a variação entre a distância mínima e a máxima.  

Foram verificados os parâmetros analisados nos estudos para os fatores bióticos e 

abióticos. Estes parâmetros são considerados parte da metodologia, já que estão inseridos como 

as variáveis metodológicas verificadas nos estudos; que foram: 

- cobertura do dossel; 

- porcentagem de abertura do dossel; 

- altura das árvores e altura vertical do dossel  

-diâmetro do caule à altura do peito - DAP; 

- área basal; 

- densidade de árvores; 

- massa/ volume/ profundidade/ densidade da serapilheira; 

- troncos caídos; 

- árvores mortas em pé; 

- número, abundância ou riqueza de espécies; 

- composição das espécies; 

- diversidade de espécies; 

- cobertura vegetal; 

- mortalidade; 

- conductância foliar; 
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- índice de área foliar; 

- biomassa; 

- densidade; 

 

Estrutura 

As variáveis que, segundo os autores, estiveram mais relacionadas com os resultados 

para a presença (sim) ou a ausência (não) dos efeitos de borda, são: matriz do entorno, tamanho 

do fragmento, forma do fragmento, histórico da área, idade, conectividade e orientação do 

fragmento, a luz, o microclima, e outras, apresentadas na Tabela 9 - Estrutura. 

De acordo com os estudos analisados, a variável que tem mais relação com os resultados 

encontrados é a matriz, verificada em 64 estudos (34,2%), seguida pelo microclima, em 63 

(33,6%). Os estudos relacionaram os resultados a outros fatores, considerados como “outros”, 

como, por exemplo, a pressão de predadores, as variações climáticas, o efeito de bordas 

múltiplas, a dinâmica temporal, a disponibilidade de recursos e a heterogeneidade do habitat, 

entre outros; que totalizaram 59 trabalhos (31,5%). 

A luz apresentou relação com os resultados de 57 estudos (30,4%), seguida do tamanho 

do fragmento, em 29 (15,5%), idade do fragmento, em 26 (13,9%), histórico da área, em 19 

(10,1%), orientações das bordas, em 17 (9,09%), forma do fragmento, em 09 (4,8%); e apenas 

um estudo considerou que a conectividade entre fragmentos influencia a ausência ou a presença 

de efeitos de borda. 

          Gráfico 6 – Fatores relacionados à presença ou ausência de efeitos de borda 
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DISCUSSÃO 

A revisão da literatura sobre efeitos de borda em florestas, efetuada com base no 

levantamento de 216 estudos referenciais e empíricos, levantou várias questões relevantes à 

discussão. A primeira que precisa ser valorizada é o grande número de estudos realizados no 

Brasil, que pode ser considerado referência neste tipo de análise, feita por pesquisadores 

brasileiros e estrangeiros. 

Dentre as pesquisas no país é importante destacar os realizados pelo Projeto Dinâmica 

Biológica de Fragmentos Florestais - PDBFF, em Manaus, AM, iniciados por pesquisadores 

como Thomas Lovejoy (1980), e que trouxeram resultados muito importantes aos estudos sobre 

fragmentação de habitats. 

 Na revisão da literatura realizada na dissertação, entre os estudos práticos pioneiros 

realizados no Brasil pelo PDBFF, estão o de Valerie Kapos, em 1989; seguido por Bierregaard 

et al (1992), Malcolm (1994), Camargo; Kapos (1995), Ferreira; Laurance (1997), Laurance et 

al (1998), e por diversos outros estudos que se seguiram e estão apresentados nesta revisão. 

O estudo realizado por Laurance et al. (2011), classificado na dissertação como 

Referencial, apresentou uma revisão das pesquisas e resultados encontrados ao longo dos 32 

anos do PDBFF, que totalizaram 562 publicações e 143 teses. 

Neste período também precisamos destacar os estudos realizados no Brasil por Tabanez 

et al. (1997), Rodrigues (1998) e Pivello; Shida; Meirelles (1999), feitos nos estados de São 

Paulo e Paraná. 

Os estudos empíricos (total de 187) mostraram a diversidade e a complexidade que 

dificultam o estabelecimento de padrões e que permitam a realização de comparações entre os 

resultados, com base nas descrições apresentadas pelos autores quanto às características físicas 

da paisagem, bioma ou tipo de vegetação e matriz do entorno dos fragmentos. 

Das características físicas foram descritas a altitude, a área e a forma do fragmento, o 

clima, o grau de conservação, o histórico, a precipitação anual, o relevo, o tipo de solo e a 

temperatura média anual.  

O clima, o substrato rochoso e o relevo são os temas de maior hierarquia para 

caracterizar e ordenar as paisagens, de acordo com Santos (2004). Em larga escala temporal, os 

dados permitem reconhecer a influência do clima sobre o solo, a fauna e a flora, auxiliando na 

compreensão do cenário atual. Ainda segundo a autora, sob esses princípios, o clima deve ser 

relacionado aos outros temas e, para tanto, são necessários dados de longo prazo e a 

consideração de muitas variáveis.  
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A análise dos estudos empíricos mostrou que a característica mais descrita foi a área dos 

fragmentos, seguida da precipitação anual; ambas apresentadas em 74,3%, e 66,8% dos 

trabalhos analisados, respectivamente. O fato da maior parte dos estudos descrever a área do 

fragmento é de fundamental importância, pois essa variável será levada em consideração na 

avaliação dos impactos dos efeitos de borda sobre os fragmentos, sejam eles grandes ou 

pequenos. 

Foram pouco consideradas as características físicas da paisagem, quanto ao relevo, 

forma do fragmento e grau de conservação, descritos em somente 34, 13 e 10 estudos; 

respectivamente. 

O relevo pode ter grande influência sobre, por exemplo, o grau de conservação da 

vegetação pois, segundo Metzger (2001), regiões mais acidentadas tendem a ter paisagens mais 

complexas e menos modificadas pelo homem, em relação às regiões de relevo plano. 

Quanto ao grau de conservação, a maioria dos autores assume que uma descrição 

abrangente do histórico da área pode deixar subentendido para o leitor o quão preservada está 

a vegetação estudada. A caracterização do grau de conservação dos fragmentos foi pouco 

elaborada pelos autores nos estudos aqui analisados. 

Muitos estudos descreveram o ecossistema local e outros apresentaram o tipo de 

vegetação presente. Alguns estudos apenas indicaram as espécies arbóreas dominantes como, 

por exemplo, os realizados por Anderson; Burgin (2002), Demaynadier; Hunter (1998), 

Mascarúa López; Harper; Drapeau (2006); Matlack (1993), Ries; Fagan (2003), Small; Hunter 

(1988) e Suarez; Bolger; Case (1998).  

A descrição da vegetação da área de estudo também é relevante e, segundo Santos 

(2004), o estudo da vegetação permite conhecer, por um lado, as condições naturais do território 

e, por outro, as influências antrópicas recebidas, podendo-se inferir, globalmente, a qualidade 

do meio. 

O bioma ou o tipo de vegetação, a matriz do entorno e as características fisícas são 

importantes para a descrição do local de estudo, e vão de encontro à abordagem “geográfica” 

da ecologia da paisagem, proposta por Metzger (2001).  

Essa questão também é discutida no estudo referencial realizado por Ries; Sisk (2004), 

no qual os autores, ao usar classificações gerais de vegetação para representar habitats, tornam 

necessário saber em que medida a disponibilidade de recursos está associada a cada habitat. 

Para esses autores, infelizmente, essa informação geralmente não é fornecida na literatura, 

dificultando o entendimento da variabilidade de respostas das bordas relatadas em muitos 

estudos. 
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As características da paisagem também foram apontadas por Paton (1994), em revisão 

realizada e, segundo o autor, existem grandes discrepâncias nas características da vegetação 

que os pesquisadores usam para classificar bordas e, além disso, muitos negligenciaram 

fornecer aos leitores uma avaliação precisa da paisagem onde os estudos foram feitos. 

A análise dos estudos permitiu verificar a importância da realização abrangente da 

caracterização da paisagem, considerando as características físicas, associadas à descrição do 

ecossistema e tipos de vegetação e, ainda, à matriz do entorno dos fragmentos, o que permite 

identificar os tipos de borda. Essa abordagem foi considerada relevante pelo estudo referencial 

realizado por Yahner (1988), que indicou que os tipos de borda e, talvez, a sua “qualidade”, 

variam de forma marcante, dependendo das suas características e da paisagem circundante. 

Ainda segundo esse autor, as bordas não são criadas igualmente e, portanto, seus efeitos para a 

vida selvagem também não devem ser iguais. 

Os resultados encontrados nos estudos analisados foram relacionados pelos autores ao 

tipo de matriz, ao tamanho, à forma, ao seu histórico, à idade, conectividade, orientação, luz, 

ao microclima e a outros fatores. E muitos estudos apontaram mais de um desses fatores como 

responsáveis pelos resultados encontrados. 

Informações sobre o local do estudo também precisam ser oferecidas para as análises 

sobre a presença ou a ausência dos efeitos de borda, e sobre seus impactos sobre o ambiente 

local. 

O grau de incidência solar, que é influenciado pela localização da área de estudo no 

globo terrestre, é responsável, em grande parte, pela diversidade das características climáticas 

que, por sua vez influem os ecossistemas, as comunidades e as populações das diversas 

espécies. 

A revisão da literatura realizada encontrou a maior parte de estudos realizados no 

hemisfério sul, principalmente devido a grande parte dos trabalhos ter sido desenvolvida no 

Brasil. 

As adaptações de um organismo - tal como elas se apresentam em suas formas, fisiologia 

e comportamento - não podem ser facilmente separadas do meio ambiente no qual vivem 

(RICKLEFS; 1996) e, assim, a dinâmica das espécies é influenciada pelas características do 

ambiente local e poderá ser alterada em função de distúrbios. 

Ao tratar o processo de efeitos de borda nos fragmentos de floresta, a análise dos estudos 

empíricos permite o olhar sobre a sua localização; seguido dos grupos ou variáveis estudadas 

e, então, das respostas para a ausência ou presença de efeitos de borda. 
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O número expressivo de estudos que identificam a presença de efeitos de borda, coloca 

em questão a importância de se discutir o por quê determinados estudos verificaram a ausência 

de sua ocorrência, o que pode ser denominado de borda neutra; conforme Ries; Sisk (2004). 

Para esses autores, as respostas de bordas neutras, ou sem mudanças próximas das 

bordas, não são relatadas ou recebem pouca atenção, apesar da sua importância potencial na 

compreensão geral dos efeitos de borda.  

Entre os 23 estudos que mostraram a ausência dos efeitos de borda, foi possível verificar 

que, dentre as diversas variáveis, talvez os resultados possam ser explicados devido ao tipo de 

bioma ou a vegetação local, à incidência de luz, matriz do entorno e ao tamanho dos fragmentos.  

A ausência de efeitos de borda relacionada ao tipo de bioma ou à vegetação local, foi 

verificado em três estudos realizados no Brasil. 

Os resultados encontrados nos estudos de Santos; Santos. (2008), Oliveira et al. (2013) 

e Sampaio; Scariot (2011), mostraram que a ausência de efeitos de borda está relacionada com 

o bioma ou ao tipo de vegetação local; como a Caatinga e a Floresta Decídua Seca. 

A criação das bordas não altera a disponibilidade de água para os arbustos, cactos e 

árvores, para Santos; Santos (2008), assim como os resultados encontrados por Oliveira et al. 

(2013), de que os efeitos de borda não afetam a estrutura da vegetação na Caatinga, 

possivelmente relacionado à disponibilidade homogênea de recursos, como luz, água e 

nutrientes.  

No entanto, deve ser salientado que a Caatinga é um complexo de tipos de vegetação, 

no qual predomina a savana estépica, uma fitofisionomia aberta. 

De acordo com os resultados encontrados por Sampaio; Scariot (2011), as florestas secas 

podem ser menos vulneráveis aos efeitos de borda do que as florestas úmidas, devido ao fato 

de que as espécies são mais adaptadas às condições severas e secas. Deve ser ressaltado que as 

diferenças ambientais entre as áreas com e sem vegetação não são tão acentuadas no longo 

período seco, notadamente no tipo de vegetação característico e predominante no semiárido: a 

savana estépica. 

O estudo realizado por Phillips et al. (2006) mostrou que não foram detectados efeitos 

das bordas sobre a biomassa de árvores ou a diversidade de espécies. Os autores concluiram 

que os efeitos de borda foram mais fracos e que isso pode ser devido às árvores da região oeste 

da Amazônia terem crescimento rápido e serem melhor adaptadas aos distúrbios do que aquelas 

da região leste.  Outra questão é que as paisagens mais produtivas e dinâmicas podem ser mais 

adaptadas aos impactos humanos com rápida formação de bordas. 
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Discutidas as análises quantitativas que, à princípio, apontam algumas considerações 

sobre os efeitos de borda nos fragmentos, responder aos questionamentos feitos no final do 

capítulo 1; que foram: 

1) Existem padrões estabelecidos para cada efeito de borda? 

2) Quais os efeitos de borda mais relevantes nestes estudos? 

3) Existe uma metodologia consistente que permita identificar estes processos, 

considerando o grupo de organismo objeto de estudo?  

4) Quais fatores são mais ou menos estudados? 

5) Que perspectivas de pesquisa foram consolidadas e abertas até o momento? 

 

Existem padrões estabelecidos para cada efeito de borda? 

A diversidade de estudos sob diferentes condições e características físicas da paisagem, 

de metodologias e, principalmente, da apresentação dos resultados pelos autores, dificultou a 

identificação de padrões para cada efeito de borda. 

No entanto, foi possível verificar que, se existem padrões, eles estão associados às 

características da matriz que circunda o fragmento, à orientação das bordas, à forma e ao 

tamanho dos fragmentos, ao tempo decorrido desde a criação das bordas e, à dinâmica que 

ocorre quando há bordas múltiplas. 

Em estudo publicado por Laurance et al. (2018), os autores discutiram as pesquisas 

realizadas à longo prazo pelo Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais- PDBFF, 

que mostraram que os fragmentos e sua biodiversidade são influenciados por uma variedade de 

fatores locais e de escalas maiores, e que os atributos intrínsecos de um fragmento, como seu 

tamanho, sua forma e grau de isolamento de áreas cobertas por floresta intacta, são 

inquestionavelmente importantes. Contudo, esses atributos são claramente modificados pelas 

características da paisagem circundante e por sua dinâmica ao longo do tempo, que podem 

influenciar a natureza e a magnitude de efeitos de borda em fragmentos, a permeabilidade da 

matriz para movimentos de fauna, a composição da chuva de sementes nos fragmentos, a 

probabilidade de destruição pelo fogo e a intensidade de forças abióticas, como mudanças 

microclimáticas e turbulências de vento que, por sua vez, podem influenciar fortemente a 

biodiversidade e os processos ecossistêmicos. 

A existência de padrões para cada efeito de borda não pode ser avaliada pela análise da 

distância de ação dos efeitos de borda em fragmentos, pois existe um conjunto de fatores que 

influenciam essas variações e que vão além de determinadas características locais. 
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São padrões sob uma escala maior, são aspectos da paisagem local, influenciados pelo 

seu contexto histórico. Os padrões para os efeitos de bordas nos fragmentos são estabelecidos 

devido às características da matriz, da orientação das bordas, do tamanho e da forma do 

fragmento e do tempo decorrido desde a sua criação. 

 

Matriz 

A paisagem dominante que circunda a maior parte dos fragmentos, nos diferentes locais 

estudados, é formada por floresta contínua ou por outros fragmentos e por campos de 

agricultura e pastos e, em muitos casos, pelo conjunto dessas características. 

Além da predominância dos fragmentos estudados serem circundados por pastos e 

campos, existe também presença marcada de estradas e rodovias, de urbanização consolidada, 

do plantio de pinus e de eucaliptos e, ainda, de áreas de exploração mineral. 

O estudo referencial de Laurance et al. (2002) indica que os habitats da matriz 

influenciam fortemente a dinâmica do fragmento, o que foi verificado ao se identificar que a 

matriz do entorno influenciou os resultados de muitos estudos, mesmo para casos em que foi 

verificada a ausência de efeitos de borda. 

Não foi possível identificar um padrão para os efeitos de borda, mas sim para as 

características dominantes nas paisagens: o predomínio da ocorrência de campos agrícolas e de 

pastagens que circundam os fragmentos. 

O grande número de florestas no entorno dos locais estudados não somente evidencia a 

ocorrência do processo de fragmentação, mas também que quando ainda estão presentes, os 

fragmentos de florestas exercem influências diversas sobre os demais fragmentos na paisagem, 

como verificado em alguns estudos. 

Quando a matriz circundante dos fragmentos é formada por florestas, os resultados 

indicaram que podem não ocorrer efeitos de borda.  Este resultado foi verificado em estudos 

que identificaram a ausência de efeitos de borda nessas condições.  

A presença de um dossel desenvolvido desde as áreas de borda até as áreas de interior 

de fragmentos de mata foi apontada por Adriano (2012) como o principal fator de manutenção 

da biodiversidade, ao constatar que os anuros não foram afetados pelos efeitos de borda. O autor 

sugeriu que o dossel impediu a entrada de radiação solar direta, permitindo a manutenção de 

microclimas importantes para os anuros. 

O estudo realizado por Dixo; Martins (2008) mostrou que a riqueza, a abundância total 

e a diversidade de lagartos e sapos não variam significativamente entre os habitats do interior e 

da borda e que a permeabilidade da matriz, formada por florestas secundárias e plantações 
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sombreadas, como cultivo do coqueiro e de seringueiras, previne a ocorrência dos efeitos de 

borda, permitindo a existência da herpetofauna local. 

 Os resultados encontrados no estudo de Pinto et al. (2010) sugeriram que o 

amortecimento mediado pela floresta do entorno minimiza as trocas de calor e de umidade entre 

habitats florestais e não florestais, moldando a característica microclimática, que mantem um 

gradiente similar entre a borda e o interior. 

Em estudo realizado em São Paulo, Tanus (2011) verificou que as baixas taxas de 

mortalidade podem estar atreladas ao tipo de matriz circundante encontrada no local de seu 

estudo, pois apesar da malha urbana circundante, a área de Mata Atlântica estudada tem muitos 

anos de preservação. 

O estudo realizado por Grimbacher; Catteral; Stork (2008) mostrou que os locais a 

menos de 30m da borda de pequenos e grandes remanescentes não apresentaram mais danos 

das ações de um ciclone do que o interior; e que este resultado esteve relacionado à proteção 

exercida pela floresta do entorno contra os danos causados pelos ventos. 

 O contrário foi verificado por Vespa; Zurita; Bellocq (2014), ao constatarem que a 

ausência de barreiras físicas poderia facilitar o movimento de sementes para o interior, 

resultando em baixa magnitude dos efeitos de borda na abundância e riqueza de sementes 

dispersas pelo vento. 

Dentre os fragmentos circundados por pastos ou áreas agrícolas, os estudos mostraram 

diversos processos decorrentes da presença de efeitos de borda. Os estudos de Abdo; Valeri; 

Ferraudo (2015) e de Mendonça (2010) mostraram que os fragmentos circundados por áreas 

agrícolas e/ou pastos apresentaram infestação elevada de plantas invasoras. Nos resultados 

apresentados pelo último autor, foi verificado menor valor de cobertura para gramíneas nativas 

na borda, aumentando rumo ao interior, enquanto uma gramínea exótica, a braquiária, 

apresentou maior valor nas proximidades da borda, diminuindo rumo ao interior do fragmento. 

De acordo com os resultados encontrados por Oosterhoorn; Kappelle (2000), a baixa 

diversidade de plântulas nas parcelas de pasto pode ser atribuída à alta intensidade de uso do 

solo neste local.  Segundo os autores, os fazendeiros confirmaram o uso de pesticidas e a 

frequente remoção de plântulas. 

 No estudo de Fox et al. (1997), a variável que mais teve efeito na faixa de influência 

da borda foi o nível de perturbação, e o principal distúrbio ocorreu principalmente devido ao 

gado. Segundo os autores, o gado age como vetor de dispersão das sementes de espécies de 

ervas daninhas e contribui para a destruição da vegetação, abrindo o subosque, e permitindo a 
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penetração de luz para a germinação de sementes e o crescimento de plântulas. Assim, o 

aumento da influência da borda estaria relacionado ao aumento do distúrbio. 

 Não só o aumento da perturbação aumentou a largura da borda, como também alterou 

a composição da vegetação. O aumento da perturbação resultou em diminuição na riqueza de 

espécies de plantas da floresta tropical e no total, na zona de borda, bem como influiu em um 

aumento na proporção de espécies de sucessão inicial, ou colonizadoras.  

Fragmentos circundados por cultivos agrícolas, estudados por Ishino; de Sibio; Rossi 

(2012) mostraram que, possivelmente, o espalhamento de pesticidas e herbicidas, a aplicação 

de fertilizantes e o tráfego de veículos, podem ter intensificado os danos nas folhas, aumentado 

a taxa de perda de água nas plantas da borda. 

Os resultados encontrados por Castro (2008) mostraram que o cultivo de cana é mais 

impactante para as áreas de Cerrado que estudou, quando comparadas à zona de transição entre 

o plantio de eucaliptos e o interior do fragmento, provavelmente devido ao uso intenso de 

insumos e de defensivos agrícolas. A autora ainda verificou o aumento de nutrientes nas bordas, 

explicado pela influência da matriz, devido a calagem (Ca, Mg) e adubação (N, K) dos cultivos. 

As alterações nas condições químicas e físicas do solo e da serapilheira, causadas por cultivo 

agrícola, podem se propagar a certas distâncias a partir da área cultivada, caracterizando efeito 

de borda. 

O trabalho realizado por Mesquita, Delamônica; Laurance (1999) mostrou que as bordas 

de pasto tiveram taxas de mortalidade de árvores mais altas do que aquelas nas fronteiras da 

floresta dominada por regeneração de espécies dos gêneros Cecropia e Vismia; sugerindo que 

as características da matriz podem influenciar a magnitude dos efeitos de borda. 

No estudo realizado por Blumenfeld (2008) a concentração de lianas na borda de 

fragmento, com a ocupação agrícola adjacente, foi mais intensa do que em casos de matrizes 

urbana e florestada, que apresentaram padrões semelhante entre si. 

De acordo com os resultados encontrados por Gehlhausen; Schwartz; Augspurger 

(2000), bordas circundadas por campos agrícolas têm mudanças mais extremas no seu 

microclima do que aquelas que são cercadas por árvores. 

Os resultados de Gonzalez et al. (2011) mostraram que a riqueza e a densidade foram 

similares nas bordas relacionadas à barragem e ao plantio de cana-de-açúcar. Para os autores, a 

não constatação de efeito de borda para riqueza e densidade de espécies arbóreas na face voltada 

para o plantio de cana-de-açúcar pode ser atribuída ao fato do limite entre a área de mata e da 

cultura da cana-de- açúcar ter sido coberto por lianas, que formaram uma cortina de vegetação 

e minimizaram a entrada de luz, o que não foi verificado na face voltada para uma barragem. 
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Pela conclusão dos autores, os resultados apresentados comprovaram a hipótese de que a matriz 

teve influência direta na qualidade da borda da floresta. 

Em estudo realizado na Colômbia, Cortés et al. (2008) verificaram a ausência de quase 

todos os sapos da floresta na matriz e sua diminuição marcada em direção a bordas abruptas, e 

indicaram que o microhábitat e as características microclimáticas desses ambientes foram 

desfavoráveis para a maioria dos sapos na área de estudo. De acordo com os autores, a matriz 

do maior fragmento é frequentemente usada para pastagem de gado, que foi observado se 

alimentando na borda da floresta, afetando a ampliação de áreas florstadas e inibindo a 

regeneração da área da borda.  

A regeneração prejudicada da vegetação da borda resultou em uma cobertura menor de 

plantas herbáceas, que fornecem poleiros essenciais para rãs, além de desempenhar um papel 

importante na determinação do microclima. Os autores concluiram que a utilização e a 

configuração da matriz adjacente teve uma forte influência no efeito de borda sobre anuros, 

sendo muito mais pronunciado nas bordas da floresta que, abruptamente, tem como vizinho um 

pasto. A presença dominante de campos e de pastos no entorno de fragmentos florestais nos 

estudos práticos apresentados acima, permite apontar a existência de um padrão na paisagem, 

e este padrão tem exercido impacto nos remanescentes de florestas, independentemente do local 

de sua ocorrência. 

Bordas florestais submetidas a matrizes extremamente impactantes como, por exemplo, 

campos agrícolas, tenderiam a exibir um aspecto estruturalmente homogêneo, determinado 

fortemente pelas transformações impostas pela matriz, segundo Rodrigues; Nascimento (2006). 

Entretanto, matrizes menos impactantes poderiam favorecer a recuperação dos processos e 

padrões naturais dos ecossistemas, induzindo nos locais onde há manutenção de limite abrupto, 

um aspecto estruturalmente mais heterogêneo, quando comparado a locais bem preservados. 

Os estudos empíricos que relacionam os efeitos de borda à matriz, também permitem 

discutir se determinados tipos de uso são mais impactantes que outros, dependentes da forma 

com que o manejo desses usos é feito. Trata-se, por exemplo, de discutir se o plantio de soja 

causa mais impactos ecológicos que o plantio de cana-de-açúcar; ou se a presença de gado 

impacta mais do que a monocultura de milho. 

Não foi possível fazer uma análise sobre os níveis de impactos de determinados cultivos, 

pois nem todos os trabalhos determinam o seu grau detalhadamente, para o que seria necessário 

ampliar a descrição das características da paisagem e o detalhamento do histórico da área 

durante a realização do estudo. 



66 
 

 

Outro desdobramento dessa discussão pode ser feito considerando a escala de usos na 

paisagem quando grandes áreas são destinadas a cultivos ou a pastagens. A análise sobre os 

sistemas de produção agrícola, como monoculturas, rotações de culturas, produção orgânica ou 

agroflorestas, ajudariam nesta interpretação.  

O detalhamento dessas questões possivelmente permitiria estabelecer a partir de quais 

distâncias determinados grupos ou variáveis abióticas são influenciados por efeitos de borda, 

considerando-se o tipo de matriz que circunda os fragmentos. 

A revisão dos estudos mostrou que o tipo de matriz no entorno dos fragmentos florestais 

influencia os efeitos de borda, e que a conservação dos remanescentes pode minimizar, em 

alguns casos, a magnitude desses efeitos. 

 

 Orientação da borda 

O ângulo de incidência dos raios solares varia conforme a latitude, expondo o hemisfério 

norte e o sul a diferenças à radiação solar diária e anual. Algumas regiões podem receber energia 

solar com mais intensidade ou ficar sob iluminação por mais tempo, durante algumas estações 

do ano. 

A latitude influencia a incidência solar, com consequências na temperatura e no clima, 

o que determina características específicas às diversas regiões da Terra e influem na estrutura e 

no funcionamento dos ecossistemas locais. 

Os estudos sobre efeitos de borda devem considerar, além das características locais, a 

latitude e a orientação das bordas, o que determinará o grau de sua exposição à radiação solar. 

Diversos estudos apontam diferenças quando a orientação das bordas é considerada.  

O trabalho realizado por Young; Mitchell (1994), na Nova Zelândia, mostrou que os 

efeitos de borda foram dependentes da sua posição cardeal. Na face norte não houve gradientes 

microclimáticos para temperatura do ar e deficit de vapor em março, que se relacionaram ao 

ângulo de incidência da luz recebida, já que a luz solar atingia, na face norte, mais diretamente 

o dossel. 

Os resultados sugeriram que a germinação e o crescimento inicial são inibidos nas 

bordas das florestas, o que pode ser explicado pela incidência luminosa, temperatura do ar e 

déficit de vapor, maiores nas bordas no início do verão. 

De acordo com o estudo realizado por Rodrigues (1998), em região tropical no Brasil, 

os efeitos foram maiores nas bordas voltadas para o equador do que nas voltadas a outras 

direções, de maneira semelhante às bordas das florestas temperadas. O estudo mostrou que a 
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largura da borda e o déficit de pressão de vapor foi maior nas bordas na face norte do que 

aquelas na face sul. 

Os resultados encontrados por Dignam; Bren (2003), no estudo realizado na Austrália, 

mostraram que as maiores mudanças no ambiente de luz, na borda, ocorreram na face norte, 

contrastando fortemente com as bordas na face sul, com apenas pequenas mudanças de 

potencial, devido ao aumento da penetração de luz difusa. Mudanças potenciais significativas 

também foram associadas com bordas leste e oeste, embora geralmente menores do que bordas 

voltadas para o norte. 

 A atenuação da luz ocorreu mais rapidamente perto do nível do solo, com 75% da 

resposta de borda total desaparecendo a 3-6 m da borda a 1 m acima do solo, em comparação 

com 13-41 m a 6,8 m. 

Os efeitos de borda mais fortes foram percebidos nas bordas orientadas para o norte, 

com os modelos de regressão explicando entre 52 e 65% da variação devida a mudança na 

penetração total da luz, enquanto a análise das bordas orientadas a leste e a oeste produziram 

modelos que explicaram 25-37% e 37-53% da variação, respectivamente. 

As relações empíricas estabelecidas neste estudo entre as mudanças no ambiente de luz 

e a distância da borda mostraram que a eficácia das zonas de amortecimento em controlar a 

penetração de luz adicional é fortemente influenciada pela orientação da borda e pela posição 

do dossel. 

O estudo indicou que, neste tipo de vegetação, os fatores com maior influência na 

alteração da luz após a criação de borda é a sua orientação, distância da borda e altura no dossel. 

A penetração de luz foi maior nas bordas voltadas para o norte e mínima em bordas voltadas 

para o sul. A distância da influência da borda também variou substancialmente entre orientações 

de borda, de efeitos não significativos para bordas na face sul, para efeitos que se estendiam 

além de 108 m em alturas acima de 3,4 m na face norte. 

Em estudo realizado nos Estados Unidos, Wales (1972) mostrou que as espécies 

caracterizadas por intolerância à sombra, por reprodução vegetativa ou ambas, são 

predominantes nas bordas. E que a largura efetiva da zona de transição microclimática é mais 

estreita no limite norte do que no sul.  

O regime da borda norte é dominado por luz difusa, exceto nos períodos diários durante 

o verão, quando a luz direta é incidente sobre ela e, assim, a penetração da luz no lado norte é 

insignificante, enquanto a luz direta domina o regime de luz da borda sul. Não só a duração da 

radiação solar e a quantidade total de energia, mas também a distância da penetração da luz 

lateral, são maiores no lado sul do que ao norte. Os ventos predominantes durante a estação de 
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crescimento são incidentes sobre a borda sul, geralmente mais quente. Temperaturas diárias 

máximas de 11°C mais elevados do que na face norte foram observadas em até 5 cm acima da 

serapilheira, durante todas as estações do ano. 

Ao estudar musgos e espécies tolerantes à sombra, na Noruega, Eldegard et al. (2015) 

verificaram que os efeitos de borda eram menores nas orientadas para o norte, e que os efeitos 

de borda sobre a composição de espécies na floresta, foram menores nas bordas voltadas para 

o norte. 

A variação climática entre a borda e o interior foi verificada por Heithecker; Halpern 

(2007), em estudo realizado nos Estados Unidos. A temperatura do ar se estabilizou em 10m da 

borda, nas faces norte e leste, e dentro de 30-40m, nas faces sul e oeste. As comparações 

indicaram efeitos diferenciados, dependentes da orientação das bordas. 

Segundo esses autores, no hemisfério norte, as bordas na face sul recebem mais radiação 

solar direta do que aquelas na face norte. Essa variação na temperatura também pode ser 

atribuída às diferenças de direção dos ventos. 

Ao estudarem os padrões da invasão de espécies exóticas da vegetação na borda e 

interior em uma área rural de Central Till Plain, Indiana, Brothers; Spingnan (1992) verificaram 

que a riqueza e a frequência de espécies exóticas foram maiores nas bordas sul e oeste do que 

nas bordas norte e leste. Segundo os autores, os resultados sugerem que, na ausência de 

alterações humanas importantes, os remanescentes de floresta podem excluir a maioria das 

plantas exóticas ocorrentes no seu interior. O limite mais óbvio ao estabelecimento de espécies 

exóticas nessa floresta foi a baixa disponibilidade de luz.  A baixa abundância de exóticas nas 

bordas norte e leste é consistente com essa idéia. 

De acordo com o estudo de Chen; Franklin; Spies (1993), realizado nos Estados Unidos, 

a orientação da borda é crítica para radiação solar, umidade do solo e umidade relativa do ar. A 

umidade do solo foi menor nas bordas nas faces sul e leste, e alta na borda face norte. Segundo 

os autores, os resultados mostraram que, como a radiação solar é uma fonte de calor, as 

mudanças no fluxo da radiação, associados à orientação da borda, poderão alterar os padrões 

diurnos de temperaturas do ar e do solo e de umidade relativa. À noite, a influência da orientação 

foi enfraquecida e houve pouca diferença entre as faces de exposição leste, oeste, norte e sul. 

Em outro estudo realizado nos Estados Unidos, Fraver (1994) mostrou que o número de 

espécie nativas e a penetração de espécies exóticas foram menores na face norte do que na face 

sul, pela luminosidade maior na face sul durante a primavera, sua época de estudo. Os resultados 

indicaram que os efeitos de borda na composição da floresta puderam ser detectados de 10-30m 

para dentro da floresta, nas bordas face norte, e de 50m nas bordas na face sul. 
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Segundo o autor, os efeitos de borda penetraram aproximadamente duas vezes mais nas 

bordas voltadas para a face sul do que à face norte. O autor comentou, a partir de outros estudos, 

que a face da orientação da borda pode, no tempo, levar a mudanças na composição local das 

espécies de plantas.  

Os resultados encontrados por Gehlhausen; Schwartz; Augspurger (2000), nos Estados 

Unidos, mostraram que as características fitofisionômicas são evidenciadas pela existência de 

um efeito de borda mais pronunciado nas bordas sul e oeste, exceto quando essas bordas são 

protegidas por vegetação adjacente.  

O estudo de Hylander (2005), na Suécia, mostrou que a orientação da borda tem grande 

influência nos processos ecológicos.  Houve redução significativa no crescimento das espécies 

de musgos nas bordas nas faces norte e sul. Entretanto, a magnitude das respostas foi 

significativamente pequena na borda face norte para as espécies estudadas. 

Os resultados mostraram que a intensidade da luz solar na face sul tem efeitos marcantes 

no microclima, ao contrário da baixa intensidade luminosa na face norte; e que a magnitude dos 

efeitos foi fortemente dependente da orientação da borda e não da sua extensão espacial. O 

estudo permitiu concluir que as espécies do interior da floresta são mais sensíveis à alteração 

do microclima, e que necessitam de proteção dos efeitos de borda, em todos os aspectos. 

Segundo o autor, a orientação da borda é o fator que deveria ser mais considerado nas 

práticas florestais voltadas para a conservação da biodiversidade, e que o manejo no hemisfério 

norte poderia incorporar zonas de amortecimento mais largas na face sul, em remanescentes 

florestais. 

As populações de plantas responderam à orientação das bordas, no estudo realizado por 

Tomimatsu; Ohara (2004), no Japão. O recrutamento nos estágios iniciais das plantas foi 

claramente associado com a orientação da borda da floresta, maior na face norte. O estudo 

eividenciou que o recrutamento das plântulas foi afetado pela orientação da borda. Como as 

bordas na face sul foram formadas mais recentemente do que as outras, as diferenças nas idades 

da formação das bordas influenciaram os resultados. 

O estudo mostrou que os efeitos de borda se extendem a mais de 70m para o interior da 

floresta nas faces sudoeste e sudeste, e que o tamanho do fragmento é insuficiente para evitar 

os efeitos de borda. Os resultados sugerem que os efeitos de borda, no recrutamento, podem ser 

amenizados se a forma e a orientação dos remanescentes de floresta forem considerados. 

Em estudo realizado na Bélgica, Honnay; Verheyen; Hermy (2001) verificaram que 

bordas na face sul tem maior riqueza de espécies do que na face norte. 
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As comunidades na borda foram caracterizadas pela alta abundância de espécies 

invasoras, competitivas e que demandam luz, especialmente na face sul. Baseado na cobertura 

de todas as espécies invasoras, o estudo sugeriu que a zona da borda tinha entre 20-23m na face 

sul e 0-3m na face norte. Não houve gradiente de temperatura nas bordas na face norte, enquanto 

houve efeito de borda sobre 20-23m para a temperatura do ar e 0-3m para temperatura do solo 

na face sul. 

A orientação da borda causou diferenças qualitativas entre locais estudados por Matlack 

(1993), nos Estados Unidos, relacionadas à luz solar recebida. As variações que foram 

dependentes da radiação direta, como o déficit de pressão de vapor, a temperatura e a umidade 

da serapilheira, mostraram forte gradiente nas bordas a faces leste, oeste e sul, mas em nenhum 

dos locais nas bordas face norte. 

Bordas recentes, com orientação para a face norte, apresentaram baixa luminosidade, 

acarretando em baixos níveis de déficit de pressão de vapor e de temperatura, e altos valores de 

umidade da serapilheira. 

De acordo com os resultados encontrados por Delgado et al. (2007), na Espanha, a 

pequena distância do efeito da borda verificada em seu estudo pode ter atuado como uma 

barreira ao estabelecimento de espécies invasoras intolerantes à sombra, pois as bordas 

exerceriam um efeito amortecedor na latitude subtropical das ilhas Canárias, em comparação 

com latitudes mais altas. Os autores concluiram que os resultados coincidiam com a hipótese 

apresentada por Forman; Godron (1986), de que a diferença de intensidade da luz entre as 

bordas de face sul e norte aumentam com a distância do equador. 

Pode-se notar que a maior parte dos estudos que relacionaram os efeitos de borda com 

a orientação cardeal foram realizados no hemisfério norte e, dessa forma, indicam que as bordas 

na face sul, ou seja, em direção ao equador, têm maior incidência de luz e, consequentemente, 

as espécies respondem a essa variação. 

O estudo referencial de Yahner (1988) mostrou que no hemisfério norte as bordas 

expostas ao sul ou aos ventos predominantes, geralmente são mais largas do que outras direções, 

por causa da maior produção e melhor dispersão de sementes, diferentemente do estudo de 

Rodrigues (1998), realizado no hemisfério sul; que mostrou que as bordas face norte, na direção 

do Equador, são mais largas do que as voltadas à face sul. 

A mesma conclusão foi apresentada no estudo referencial de Ries et al. (2004), em que 

os autores indicaram que os efeitos da orientação podem ser distintos em diferentes latitudes. 

O estudo mostrou que na zona temperada ao norte, as bordas da floresta orientadas para o sul 

exibem fortes efeitos de borda, devido à maior exposição à luz solar; do que bordas orientadas 
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ao norte. Os autores mostraram ainda que o contrário ocorre no hemisfério sul, e que poucas 

diferenças poderiam ser encontradas nos trópicos. 

Assim como discutido no estudo de Ries et al. (2004), a revisão realizada nesta 

dissertação não verificou estudos realizados com o objetivo de identificar os efeitos da 

orientação das bordas sobre animais; dificultando a sua análise em níveis tróficos elevados. 

Os resultados encontrados podem indicar as espécies que se beneficiam ou são 

prejudicadas, conforme a incidência de luz. Espécies animais ou vegetais que, de certa maneira, 

são beneficiadas pela maior luminosidade, podem compor bordas orientadas para as faces norte 

ou sul, conforme a localização da área no planeta.  

Novos estudos sob esta abordagem poderão auxiliar no entendimento dos impactos 

sobre determinadas espécies nos trópicos, podendo ser seguida a mesma linha de raciocínio de 

que, quanto mais próxima da Linha do Equador estiver a área de estudo, maior deverá ser a 

temperatura e, consequentemente, a influência sobre as espécies, notadamente nas bordas leste 

e oeste. 

 

Tamanho e Forma 

A teoria de Biogeografia de Ilhas deu início à discussão quanto à área necessária para a 

conservação da biodiversidade, especificamente quanto ao tamanho das unidades de 

conservação. O debate “SLOSS” (single large or several small): “uma grande ou várias 

pequenas”, trouxe à discussão o tamanho ideal das reservas ou unidades de conservação, 

ampliada para o formato dessas áreas. 

Diferentes espécies têm variados requerimentos quanto às suas áreas de vida, e os 

grandes fragmentos poderão, com frequência, ser os únicos refúgios para as espécies que 

existem em baixas densidades, como os predadores de topo da cadeia e os grandes herbívoros, 

ou que são especialistas cujos requisitos só são satisfeitos em grandes áreas (Wilcove; 

McLellan; Dobson, 1986). Estes autores indicaram que a forma circular dos fragmentos pode 

minimizar os efeitos de borda. 

O Projeto Tamanho Crítico Mínimo de Ecossistemas, hoje chamado Projeto Dinâmica 

Florestal de Fragmentos Florestais - PDBFF, com início em 1979, vem realizando uma série de 

estudos em uma área experimental de Manaus, AM, que teve como objetivo inicial realizar um 

estudo longo prazo sobre a fragmentação de habitats.  O foco original do projeto foi quase que 

exclusivamente sobre os efeitos da área, com quase nenhuma atenção aos efeitos das mudanças 

relacionadas às bordas (LOVEJOY et al., 1986). 
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Após o período de 38 anos do início do PDBFF, o estudo mais recente publicado por 

Laurance et al. (2018), trouxe resultados que indicam que a riqueza de espécies de muitos 

organismos declinou com a diminuição da área do fragmento, e que reservas maiores são mais 

resilientes a futuras mudanças climáticas e a condições de eventos meteorológicos extremos. 

Segundo a Convenção sobre Diversidade Biológica (2006), o tamanho e a conectividade 

das florestas são importantes para a determinação do valor de qualquer área de floresta para a 

manutenção da biodiversidade, e de sua capacidade de fornecer bens e serviços ambientais. A 

fragmentação está associada à redução do tamanho de fragmentos e ao aumento do seu 

isolamento e, além disso, o tamanho de áreas-núcleo diminuiu, e o tamanho das áreas de borda 

aumentou. 

A fragmentação provocará ainda alterações na paisagem local, e essa mudança na 

composição deverá ser distinta da atual, dependendo do tamanho e da forma dos fragmentos. 

O estudo realizado por Hermann et al. (2005), ao analisar a influência dos índices da 

paisagem sobre as bordas de fragmentos florestais próximos à cidade de Londrina - PR, 

concluiu que a maioria da variação das espécies de arvoretas nas bordas dos fragmentos 

florestais foi devida à área total, à forma e à área central do fragmento.  

Como verificado em parte dos estudos empíricos analisados na revisão da literatura, os 

resultados indicaram que o tamanho e a forma dos fragmentos influenciaram alguns resultados 

encontrados.  O estudo de Benitez-Malvido (1998) mostrou que os fragmentos de 100 ha têm 

mais plântulas no centro e na borda, do que os fragmentos de 10 ha.  

Os resultados encontrados por Lima-Ribeiro (2008) foram de que os interiores dos 

fragmentos maiores são mais semelhantes entre si quanto à estrutura da vegetação, enquanto as 

bordas dos fragmentos menores se assemelham mais. Além disso, concluíram que, quanto 

menor o fragmento, maior é a influência dos elementos microclimáticos no seu interior, em 

decorrência da maior proximidade com a borda, o que favorece a instalação e a colonização de 

espécies pioneiras. 

As características do microclima também foram diferentes, conforme o tamanho do 

fragmento, no estudo de Siqueira et al. (2004). As umidades do solo e do ar foram mais altas 

no fragmento maior e mais baixas no fragmento de tamanho médio, enquanto as temperaturas 

do solo e do ar foram mais baixas no fragmento maior e mais altas no fragmento médio. Uma 

aparente uniformidade ambiental nas distâncias maiores que 90-120m das bordas, sugeriu que 

os fragmentos de formas arredondadas maiores do que 10 ha poderiam ser capazes de manter 

uma área core ou nuclear, onde as temperaturas e as umidades do solo e do ar e a velocidade 

dos ventos são relativamente menos variáveis do que próximo das bordas. 
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Os seus resultados indicaram que, mesmo para fragmentos de tamanho reduzido, existe 

uma área core onde o microclima é menos severo e muito mais uniforme do que nas bordas. 

O estudo de Ewers; Thorpe; Didham (2007) mostrou que, para pequenos fragmentos, 

existe um forte efeito de borda sobre a riqueza de espécies de besouros, não havendo mudança 

na composição de espécies em toda a borda. Para fragmentos grandes, não existe efeito de borda 

sobre a riqueza de espécies, mas há uma mudança significativa na composição das espécies. A 

riqueza de espécies raras foi maior na borda e declinou no interior do fragmento e na matriz. 

Quando amostrado de 8 para 64 m para o interior da floresta, fragmentos maiores 

pareceram suportar menos espécies do que fragmentos pequenos. Fragmentos muito pequenos 

apresentaram pouco ou nenhum efeito de borda, por causa da ausência de condições de floresta 

necessárias para manter populações de besouros, que preferiam o habitat florestal e, como tal, 

foram dominados por uma fauna que poderia penetrar toda a área do fragmento.  

Em contraste, grandes fragmentos apresentaram mudanças abruptas nas condições 

microambientais, composição de serrapilheira e cobertura vegetal, ao que os invertebrados 

responderam fortemente, levando substancialmente maiores alterações relacionadas à borda na 

composição da comunidade de besouros. 

Segundo os autores, a implicação é a de que a variabilidade na força ou intensidade dos 

efeitos de borda é condicionada pelos efeitos de área, dando origem a uma mudança muito mais 

extrema na composição da comunidade de besouros no interior do fragmento pequeno do que 

se poderia prever com a ação de qualquer um dos fatores operando sozinho. 

Ao compararem os efeitos de borda com o tamanho das manchas da floresta, na 

ocorrência de líquens e musgos nas árvores, Moen; Jonsson (2002) mostraram que a maioria 

ocorreu mais frequentemente nas colinas, chamadas de ilhas, e a cobertura de briófitas tendeu 

a ser mais alta em ilhas maiores. 

Os líquens foram afetados em número de espécies por árvore pela forma das ilhas 

pequenas. Os autores sugeriram que o interior de ilhas pequenas e circulares pode promover 

condições do interior das florestas; enquanto ilhas pequenas com formas irregulares são mais 

fortemente influenciadas pela borda. 

O estudo de Portela; Santos (2007) não encontrou diferença na produção de serapilheira 

entre a borda e o interior, no entanto houve uma tendência do maior fragmento apresentar maior 

produção e, consequentemente, maior acúmulo de matéria orgânica no solo. 

Ao estudarem a distribuição espacial da população de pequenos mamíferos em dois 

fragmentos de Floresta Atlântica, Pires et al. (2005), verificaram que das 11 espécies 
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encontradas, nenhuma foi capturada exclusivamente nas bordas ou no interio o que, segundo os 

autores, pode ser explicado pelo fato de os fragmentos estudados serem pequenos. 

O perfil de temperatura não se alterou entre a borda e o núcleo de capões de Floresta 

Ombrófila Mista no estudo realizado por Silva et al. (2007). Os autores levantaram a hipótese 

de que não existia núcleo em nenhum dos três fragmentos analisados, e que isso pode ser devido 

ao pequeno tamanho das manchas. 

Ao estudarem a abundância relativa de duas espécies de sapos terrestres em fragmentos 

de floresta montana, Marsh; Pearman (1997) verificaram que ambas as espécies foram mais 

abundantes em manchas maiores do que nos pequenos fragmentos.  

Os resultados encontrados por Copatti; Gasparetto (2012) não encontraram diferenças 

significativas para diversidade, riqueza e distribuição da entomofauna entre a borda e o interior 

de um pequeno fragmento de Floresta Ombrófila Mista. Para os autores, o tamanho reduzido 

fez com que o fluxo de organismos fosse mantido, estabelecendo uma relação uniforme entre a 

oferta de recursos e os nichos tróficos e que, por consequência, manteve uma diversidade 

equilibrada entre os ambientes. 

O estudo de Small; Hunter (1998) mostrou que a predação de ninhos de pássaros foi 

diferente nas áreas de tamanhos diferentes; mas não entre borda e interior. 

A análise dos resultados que correlacionam o tamanho e/ou forma dos fragmentos deve, 

ainda, considerar dois fatores importantes: a disponibilidade de recursos e se a perda da 

cobertura vegetal nativa influencia a presença das espécies.  

O estudo de Ries; Sisk (2004) apresentou um modelo conceitual, baseado na distribuição 

de recursos, que previu que as abundâncias de organismos próximos das bordas aumentam, 

diminuem, ou permanecem inalteradas para qualquer espécie em qualquer tipo de borda. Para 

os autores, a qualidade do habitat é determinada pela quantidade relativa de recursos disponível, 

e o habitat de “qualidade inferior” refere-se a uma mancha que tem menos recursos do que a 

mancha adjacente. 

A relação para a cobertura vegetal foi estudada por Pardini et al. (2010), e os resultados 

mostraram que para as espécies de pequenos mamíferos que não são dependentes de floresta 

nativa, nem a abundância total, nem a riqueza de espécies generalistas foram afetadas por 

diferenças no tamanho das manchas; mas houve um forte efeito positivo na abundância e na 

riqueza de espécies especializadas, ou seja, aquelas que são conhecidas por depender de 

vegetação nativa com cobertura florestal intermediária, na paisagem. 

Os autores discutiram que o modelo conceitual apresentado assume que a distribuição e 

a abundância de espécies de hábitat especializado em paisagens fragmentadas são mediadas por 
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dois fatores-chave: a disponibilidade de recursos locais, determinada essencialmente pelo 

tamanho da mancha, e as taxas de imigração na paisagem, determinadas pela conectividade 

entre manchas habitáveis de vegetação.  

A perda de vegetação nativa é postulada para diminuir a resiliência ecológica - definida 

no estudo como a capacidade da biota se recuperar de perdas de espécies locais em fragmentos 

individuais - através da redução da imigração na escala da paisagem. Onde a cobertura de 

vegetação nativa é alta, as taxas de imigração são altas em toda a paisagem, devido à 

proximidade entre os fragmentos, permitindo uma recuperação rápida das perdas de espécies 

locais, ou seja, alta resiliência ecológica.  

O estudo de Morante-Filho et al. (2015) mostrou que aves especialistas em florestas 

tiveram uma diminuição abrupta na riqueza de espécies em paisagens que tinham uma cobertura 

florestal inferior a 50%, mas houve um aumento concomitante na riqueza de aves generalistas. 

A redução das florestas também desencadeou uma grande perda na riqueza de espécies de aves 

frugívoras e insetívoras, apresentando valores de limiar de extinção representativos de todas as 

especialistas em ambientes florestais. 

Também ao estudar aves, Boscolo (2007) propôs três medidas necessárias, na paisagem, 

para garantir a conservação a longo prazo das espécies em florestas fragmentadas: 1- a 

ampliação do tamanho médio dos fragmentos florestais; 2- o aumento de sua densidade na 

paisagem; 3- a redução de seu isolamento, seja pela instalação de corredores e/ou outros 

elementos com características florestais na matriz, seja pela simples redução da distância média 

entre os remanescentes, o que está intimamente ligado às medidas 1 e 2. 

A discussão dos resultados quanto ao tamanho e a forma dos fragmentos remontam a 

estudos anteriores, como o de Diamond (1975). Esse autor apresentou um modelo esquemático 

para demonstrar a relação entre o tamanho e a forma dos fragmentos e a dinâmica das espécies 

existentes. 
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Fig.4 – Sugestão de princípios geométricos, derivados dos estudos de biogeografia de ilhas, para o 

design de reservas naturais. Em cada um dos seis casos, a taxa de extinção das espécies será mais 

baixa no design da reserva da esquerda do que da direita. In: Diamond (1975).  

 

De acordo com esse autor, uma reserva grande é melhor do que uma pequena (princípio 

A), por duas razões: a grande reserva pode conter mais espécies, em equilíbrio, e terá menor 

taxa de extinção. 

Muitas espécies que teriam boa chance de sobreviver em uma única grande reserva, 

teriam suas chances de sobrevivência reduzidas se a mesma área fosse repartida entre várias 

reservas menores (B). Segundo o autor, muitas espécies, especialmente as de florestas tropicais, 

são limitadas por barreiras estreitas de dispersão. Para tais espécies, mesmo uma via de rodovia 

através de uma reserva, poderia ter o efeito de converter uma grande ilha em duas ilhas de 

tamanho médio. 

Se a área disponível for dividida em várias áreas disjuntas, então estas áreas devem ser 

tão próximas quanto possível, se o habitat for homogêneo (princípio C). A proximidade 
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aumentará as taxas de imigração entre as reservas e a probabilidade de que as espécies nativas 

de uma reserva cheguem a outra reserva, onde a população da espécie foi extinta. 

Se existem várias reservas disjuntas, estas devem idealmente ser agrupadas 

equidistantes entre si, em vez de agrupadas linearmente (princípio D).  O agrupamento 

equidistante significa que as populações de cada reserva podem, prontamente, recolonizar outra 

reserva. Em um arranjo linear, as reservas são relativamente distantes umas das outras, 

reduzindo a dinâmica de colonização. 

Se houver várias reservas disjuntas, a sua conexão por faixas de habitat conservado 

(Preston, 1962; Willis, 1974) poderá melhorar significativamente sua função de conservação a 

um custo menor (princípio E). Isso ocorre porque as espécies do habitat protegido podem se 

dispersar entre as áreas das reservas sem ter que atravessar ambientes inadequados; 

especialmente no caso de espécies sedentárias, com preferências restritas de habitat, como as 

de subosques de Floresta Tropical ou algumas espécies de aves da Floresta Temperada.  

Qualquer reserva, idealmente, deve ter uma forma próxima da circular, para minimizar 

as distâncias de dispersão dentro da reserva (princípio F). Se a reserva for muito alongada ou 

tiver penínsulas sem saída, as taxas de dispersão para partes distantes da reserva, a partir de 

partes mais centrais, podem ser suficientemente baixas para perpetuar extinções por efeitos 

semelhantes aos de ilhas. Outra consequência de formas alongadas, ao invés de arredondadas, 

é o aumento de efeitos de borda, já que a relação perímetro/área interna da reserva é maior nas 

formas alongadas. 

Outro estudo que apresenta uma proposta de modelo de reservas foi o realizado por 

Haddad et al. (2015). Os autores apresentaram uma síntese quanto às respostas de organismos 

e processos ecossistêmicos à fragmentação, decorrente da diminuição da área de fragmentos, 

maior isolamento e criação de bordas de habitat. 
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Fig.5- Efeitos de fragmentação se propagam por todo o ecossistema. In: Haddad et al. (2015) 

 

A redução da área diminuiu a residência animal dentro de fragmentos e aumentou o 

isolamento, reduzindo o movimento entre os fragmentos e, assim, a sua recolonização após 

extinção local (Fig.5, A e B).  

A área reduzida do fragmento e o aumento do isolamento de fragmentos geralmente 

reduzem a abundância de aves, mamíferos, insetos e plantas (A e B). Esse padrão geral surgiu 

apesar de padrões complexos de aumentos ou declínios na abundância de espécies 

individualmente (A), com várias causas próximas, como predação, mudanças nos regimes de 

perturbação ou alteração de fatores abióticos.  

Área reduzida, aumento do isolamento, e maior proporção de habitat de borda reduziu 

a predação de sementes e herbivoria, enquanto que o aumento da proporção de borda causou 

maior predação, que teve o efeito de reduzir a fecundidade de aves. 

Talvez por causa da movimentação reduzida e da abundância, a capacidade das espécies 

persistirem foi menor em fragmentos menores e mais isolados (Fig.5, A e B).  

O fato da literatura indicar que o tamanho e a forma de fragmentos influenciam a sua 

dinâmica, coloca a importância de uma discussão até então não aprofundada na dissertação. A 

questão da profundidade, ou da distância do alcance dos efeitos de borda ao centro do 

fragmento. 

Embora seja difícil estabelecer um padrão quanto à distância na qual os efeitos de borda 

interferem nos fragmentos, já que devem ser consideradas muitas variáveis; é importante 
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apontar que, de acordo com diversos estudos, os fragmentos pequenos são mais impactados 

pelas bordas, ainda que a maioria dos grandes fragmentos também seja afetada. 

O estudo referencial de Laurance (2000) mostrou que os modelos matemáticos 

corroboram a ideia de que, mesmo grandes reservas, podem se tornar vulneráveis quando os 

efeitos de borda penetram 1 ou 2 km para o seu interior. Se os efeitos de borda chegarem a 5-

10 km no interior de florestas, apenas as reservas muito grandes, ou mais de 5.000.000 ha, com 

ampla zona de amortecimento e bem gerenciadas, poderão preservar grande parte dos 

ecossistemas em seus interiores. 

A implicação da forma da reserva para os efeitos de borda é que áreas maiores que a 

média atual serão necessárias. As reservas devem incluir amplas zonas-tampão, de centenas de 

metros de extensão, onde as mudanças relacionadas às bordas podem ocorrer sem afetar a 

estabilidade de áreas-core (LOVEJOY et al.; 1986).  

O ponto principal da discussão é que o tamanho ou a forma ideal do fragmento depende 

do grupo ou variável que está sendo considerado, da conectividade existente entre os 

fragmentos, da disponibilidade de recursos, da cobertura vegetal nativa da área e, ainda, da 

matriz do entorno. 

 

Tempo 

O tempo decorrido desde a formação das bordas, associado principalmente ao histórico 

da área, influenciam os impactos a que um fragmento está sujeito. Alguns estudos avaliaram, 

de diferentes maneiras, que o tempo influenciou os processos ecológicos nas bordas dos 

fragmentos. 

O efeito temporal nas bordas tem sido discutido sob uma variedade de escalas, incluindo 

o período do dia, a estação e ano, e o entendimento desse processo pode ajudar a explicar a 

variabilidade nas respostas das bordas (RIES et al.; 2004).  

O estudo de Young; Mitchell (1994) mostrou que nenhuma espécie encontrada na borda 

teve indivíduos jovens ali estabelecidos, o que sugere que eles foram capazes de colonizar a 

borda quando a fragmentação ocorreu pela primeira vez, mas não depois disso. 

Ao realizar estudo de longo prazo, Laurance et al. (2006) mostraram que, antes da 

fragmentação, as árvores de etapas sucessionais iniciais ou pioneiras eram incomuns, 

compreendendo 2-3% de todas as árvores em cada parcela de estudo estabelecida. Depois da 

fragmentação, a densidade e a área basal das árvores de gêneros de etapas iniciais da sucessão, 

como Annona, Bellucia, Cecropia, Croton, Goupia, Jacaranda, Miconia, Pourouma e Vismia 
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aumentaram rapidamente. Entre 13-17 anos depois da fragmentação, as árvores pioneiras 

triplicaram em abundância no fragmento e nas parcelas das bordas, e constituíram mais que um 

quarto de todas as árvores em algumas parcelas. 

Os resultados encontrados por Numata et al. (2009) mostraram altas taxas de perdas de 

espécies ou de erosão das bordas nos primeiros 5-6 anos depois da sua criação, e que mais do 

que 50% das bordas das florestas foram eliminadas nos primeiros quatro anos depois da sua 

criação e somente 20% das bordas se mantiveram conservadas por mais do que 10 anos. 

Foi verificada alta taxa de erosão das bordas nos primeiros anos, o que implica que 

muitas bordas desapareceram antes de passar o processo de colapso da biomassa, induzido pelos 

diversos efeitos de bordas. No estágio inicial após o desmatamento, bordas recentes de floresta 

são predominantes, enquanto no estágio avançado de desmatamento, mais do que 50% das 

bordas têm mais de 10 anos de idade. Erosão rápida é mais evidente no estágio inicial de 

desmatamento, quando bordas jovens da floresta dominam a paisagem. Colapso da biomassa 

relacionado às bordas é substancialmente mais avançado em regiões fortemente desmatadas, 

onde as florestas são, na maioria das vezes, circundadas por bordas antigas, mas relativamente 

poucas permaneceram. A floresta afetada pelas bordas aumenta à medida que o tamanho do 

fragmento se torna menor, e a variabilidade da área da floresta afetada pelo tamanho do 

fragmento também está relacionada à forma dos fragmentos.  

O estudo realizado por Ginciene (2014) mostrou que houve uma redução nas bordas de 

15% na abundância total de árvores, entre 1996 e 2012, decorrentes da taxa de mortalidade 

superior à taxa de recrutamento. Ao longo do tempo houve uma redução da proporção total de 

espécies pioneiras/iniciais e anemocóricas, enquanto que o número de espécies tardias/clímax 

e zoocóricas aumentaram. O total de espécies de dossel e exóticas aumentou, enquanto o de 

espécies de sub-bosque e nativas diminuiu. 

As bordas influenciaram os diferentes grupos de espécies de maneira distinta. Para os 

dados de abundância, em 1996 havia uma maior quantidade de indivíduos nas proximidades da 

borda. Com o passar do tempo, o número reduziu ao longo do gradiente como um todo, porém 

com maiores perdas de indivíduos a menores distâncias da borda, até os 35m. Em 2012, o 

contraste entre a abundância na borda e interior se atenuou. 

Com exceção das primeiras parcelas do gradiente, as taxas de mortalidade e de 

recrutamento se distribuíram quase que uniformemente ao longo dos 100m de distância da 

borda. Para a riqueza foi observado que o número total de espécies e de morfoespécies pareceu 

não apresentar influencia direta das distâncias da borda, em 1996 e 2012. Segundo o autor, as 

diferentes espécies podem apresentar comportamentos distintos em relação às alterações 
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ambientais nas bordas. Na medida em que algumas espécies são prejudicadas por estas 

alterações, outras espécies se beneficiam, podendo ocorrer uma compensação entre as perdas e 

os ganhos, resultando na distribuição quase que uniforme dos valores de riqueza total ao longo 

do gradiente de distâncias da borda. 

Para o autor, a análise da distribuição dos grupos de espécies nas distâncias médias da 

borda, permitiu concluir que, ao longo do tempo, a influência das bordas avançou para dentro 

dos remanescentes florestais, ao mesmo tempo em que o contraste entre borda e o interior, ou 

as menores e as maiores distância da borda, tenha sido atenuado. Apesar de atenuada, a 

influência das bordas se pronunciou em direção ao interior, mesmo após cerca de 80 anos de 

fragmentação florestal. 

A orientação da borda persistiu na distribuição de algumas espécies por décadas depois 

do fechamento do dossel, conforme verificado em estudo de Matlack (1994). Os resultados 

encontrados pelo autor permitiram distinguir três estágios para a vegetação nas bordas de 

florestas com muitos distúrbios: 

- padrão de formação: a remoção de árvores em pé cria lacunas nos gradientes microclimáticos 

em bordas recentes da floresta. A população de arbustos, herbáceas e plântulas se expande 

através de melhores oportunidades para a propagação e/ou o recrutamento de plântulas 

próximo das bordas. A distribuição de muitas espécies se torna fortemente orientada por elas. 

- reorganização dos gradientes físicos: o fechamento do dossel bloqueia a radiação direta e 

reduz os níveis de luz difusa, causando relaxamento dos gradientes físicos relacionados à luz, 

como a umidade, a serapilheira, a temperatura e o déficit da pressão de vapor, nas bordas. 

- padrão de relaxamento: à medida que o tempo de sucessão passa, as distribuições de um 

número menor de espécies mostram não-uniformidade significativa em relação à distância. O 

processo de relaxamento continua, em algumas espécies, por mais de 55 anos. 

Em estudo realizado por Mourelle; Kellman; Kwon (2001) os resultados mostraram que 

as bordas mais antigas das florestas da área de estudo foram dominadas por árvores tolerantes 

à sombra e que as espécies que demandam mais luz do sol foram observadas somente em bordas 

recentemente formadas. 

Para os autores, isso sugere que as bordas da floresta podem estar passando por 

mudanças, por meio do aumento da dominância de espécies tolerantes à sombra, e que com o 

tempo, as bordas podem se tornar zonas mais favoráveis para o recrutamento e o crescimento 

de uma ampla variedade de espécies. 

Os resultados indicaram que o desenvolvimento lateral do dossel, em bordas 

estabelecidas há mais tempo, pode exercer o papel em criar proteção ao interior da floresta. 
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Os padrões de variação na umidade do solo e do microclima dos fragmentos estudados 

podem ser explicados, segundo Camargo; Kapos (1995), pela estrutura da vegetação e por 

mudanças ao longo do tempo.  

Com o tempo, espécies de crescimento secundário e a produção de ramos e de folhas 

pelas árvores “selam” o perfil da floresta ao longo da borda. Essas camadas adicionais são 

expostas à radiação solar direta, aumentando a evapotranspiração total e esgotando a umidade 

do solo, em contraste com florestas primárias sem perturbação, onde somente as camadas sobre 

as folhas são expostas. 

Para os autores, o estudo confirmou que as bordas da floresta são funcionalmente 

diferentes da floresta contínua, em termos de microambiente e, provavelmente, processos 

hidrológicos. As diferenças não são diretamente relacionadas ao gradiente de borda, pela 

hipótese inicial eles mudam significativamente ao longo do tempo. 

O efeito mais claro das bordas da floresta é uma maior heterogeneidade ambiental, 

relacionada a mudanças na estrutura, estendendo-se a cerca de 100 m no interior da floresta. 

Espécies capazes de tolerar ou se beneficiar dessa heterogeneidade são susceptíveis de 

predominar em zonas de borda, enquanto outras vão sobreviver apenas no interior da floresta. 

A mudança da floresta perto das bordas significa que tanto a natureza quanto a extensão 

da influência da borda estará mudando continuamente. Os autores concluiram que qualquer 

tentativa de avaliar o valor de uma floresta afetada pelas bordas em um fragmento ou paisagem 

florestal deverá incorporar informações sobre o tempo decorrido desde a formação da borda e, 

se possível, a relativa exposição das bordas à formação de lacunas e outras perturbações. 

Ao verificarem que a taxa de predação de ninhos naturais, ninhos artificiais e 

parasitismo de ninhos por outras aves, foram semelhantes entre borda e interior, França; Marini 

(2009) discutiram que, talvez, ainda não tenha havido tempo suficiente de resposta às mudanças 

relacionadas aos efeitos de borda. 

Os resultados encontrados por Cavalcanti; Rodal (2016) mostraram que não houve 

diferenças significativas na riqueza e na diversidade de plantas entre a borda e o interior de 

fisionomias de Caatinga; o que, para os autores, pode indicar que ainda não houve tempo 

suficiente para que o efeito de borda possa ser percebido estruturalmente, após 15 meses da 

abertura de um gasoduto no local. 

Em estudo realizado em um fragmento do Cerrado, Quevedo (2007) verificou que as 

respostas neutras aos efeitos de borda, para a fenologia reprodutiva e para o sucesso reprodutivo 

de espécies de palmeiras: Attalea geraensis e Syagrus petraea, podem ser devido ao tempo, já 

que os efeitos de borda diminuíram ao longo dos 30 anos desde a formação das bordas. 
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De acordo com Santos (2004), a observação das interações entre a estrutura da 

paisagem: tamanho, forma, arranjo e conexão entre seus elementos, e seus processos 

ecológicos, permite que vários fenômenos sejam averiguados. Apesar da mudança ao longo do 

tempo possibilitar efeitos ou impactos cumulativos no meio, este fenômeno, embora 

importante, é comumente desconsiderado nos planejamentos. 

A idade da borda também influenciou os seus efeitos, segundo Laurance et al. (2007). 

A mortalidade de árvores foi intensa nos primeiros 5 anos depois da formação da borda, em 

parte devido às mudanças microclimáticas, radicais nas fases iniciais de sua formação, com 

elevada penetração de calor, de luz e de vento, provenientes da área degradada. Sobre o tempo, 

a borda é parcialmente “selada” pela proliferação de plantas invsoras e de vegetação secundária. 

As taxas de morte de árvores pelo estresse fisiológico provavelmente declinarão com o tempo, 

pois bordas mais antigas são menos permeáveis, e árvores que são pouco adaptadas às 

condições da borda tendem a morrer e/ou a serem substituídas por espécies mais tolerantes à 

dissecação. 

Os autores sugeriram que fragmentos dentro da mesma paisagem tendem a ter dinâmicas 

e trajetórias similares na composição de espécies, que muitas vezes será diferente de outras 

paisagens. Sobre o tempo, este processo irá agir homogeneizando os fragmentos dentro da 

mesma paisagem, e poderão promover aumento na divergência ecológica entre fragmentos em 

paisagens diferentes. Para os autores, se esta hipótese for correta, diferentes paisagens 

fragmentadas podem tender a divergir não somente na composição das espécies, mas também 

no funcionamento dos ecossistemas.  

Os resultados dos estudos analisados mostraram que, com o passar do tempo, ocorrem 

mudanças nas bordas, que muitas vezes podem tornar o habitat mais homogêneo. Neste 

processo, as espécies poderão se beneficiar ou serem prejudicadas por essas alterações.  

Outros estudos indicaram que, talvez, não tenha havido tempo suficiente para que as 

alterações nas bordas sejam observadas. No entanto, além do tempo as modificações serão 

moldadas pela matriz, e os distúrbios que ocorreram ou que ainda ocorrem no local.  

 

Quais os efeitos de borda mais relevantes nestes estudos? 

A análise dos 187 estudos práticos permitiu identificar que os resultados mais 

encontrados nos diferentes fragmentos florestais estão relacionados às variáveis ambientais: 

luz, temperatura, umidade e ventos, caracterizados por Murcia (1995) como efeitos abióticos 

que envolvem mudanças nas condições ambientais; ou como variáveis locais do ambiente, 

segundo Ruffell; Didham (2016), que resultam em efeitos indiretos. 
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A partir das principais variáveis identificadas na revisão da literatura, os efeitos indiretos 

(Ruffell; Didham, 2016) das bordas, ou os efeitos biológicos diretos (Murcia, 1995), causam, 

principalmente, maiores mortalidades de árvores, presença de vegetação pioneira, e aumento 

nos números de espécies exóticas e de lianas. 

Muitos estudos abordam ainda as diferentes características do solo, como a temperatura, 

a umidade, os nutrientes e a serapilheira; além da análise da incidência de queimadas. Outros 

efeitos indiretos também foram descritos, em pequeno número de publicações, para os 

diferentes grupos objetos dos estudos. 

Na dissertação, as características que envolvem os efeitos de borda serão tratadas 

conforme o estudo de Murcia (1995), para efeitos abióticos, efeitos biológicos diretos, e efeitos 

biológicos indiretos. 

 

Efeitos abióticos 

Luz 

Foi verificado nos estudos que o grau de luminosidade causa alterações distintas na 

borda e no interior dos fragmentos de florestas, provocando variações em que ficam evidentes 

diferenças entre os ambientes. 

A maior incidência de luz nas bordas foi verificada nos estudos de Young; Mitchell 

(1994), Gignac; Dale (2005), Nascimento et al. (2010), Kapos (1989), Sampaio (2011), 

McDonald; Urban (2006), Heithecker; Halpern (2007), Jose et al. (1996), Laurance (1991), 

Sampaio (2011), Chen; Franklin; Spies (1993) e Matlack (1993) 

Devido à maior incidência de radiação solar, os autores mostraram os efeitos surgidos 

pela foramação das bordas, como a elevada chuva de sementes das plantas heliófitas, que 

florescem nas condições das bordas, como a reduzida umidade do solo, o aumento da 

luminosidade e da temperatura, verificados no estudo de Laurance (1991). 

O estudo realizado por McDonald; Urban (2006) mostrou que muitas das espécies que 

aumentam em abundância nas bordas são intolerantes à sombra, com frequência exóticas e de 

estágios iniciais da sucessão; respondendo positivamente ao aumento da luminosidade. 

Ao estudar a luminosidade no interior e fora dos fragmentos, Nascimento et al. (2010), 

mostraram que a barreira de eucaliptos, existente no local de estudo, reduziu em cerca de 35% 

a luminosidade na área próxima à borda, e que o valor médio da luminosidade no tratamento 

com a barreira de eucaliptos foi, aproximadamente, três vezes inferior ao registrado no 

tratamento sem essa barreira. 
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  A variação na luminosidade em função da existência de zona de amortecimento de 

vegetação, também foi estudada por Denyer; Burns; Ogden (2006), na Nova Zelândia. Os 

resultados mostraram que a existência da plantação próxima ao fragmento, aparentemente é 

mais eficaz durante períodos de baixo ângulo solar, isto é, de manhã e ao entardecer, nas bordas 

voltadas para o leste e oeste, respectivamente. 

O estudo de Sampaio (2011), realizado em Lençóis Paulista, SP, mostrou que houve 

diferenças significativas nos efeitos luminosos nas bordas entre as épocas do ano, pois a 

intensidade máxima de luz ocorreu nos meses mais secos, ou maio e agosto. 

 O estudo de Marchand; Houle (2006), realizado no Canadá, mostrou que na borda a 

alteração na luz foi mais baixa e a da umidade do solo e da matéria orgânica foram altas, 

comparadas ao interior de área florestada. Segundo os autores, a provável causa desses 

resultados é a grande estratificação do dossel na borda, e as lacunas do dossel no interior da 

floresta.  

 O local do estudo parece não influenciar na maior ou menor incidência de luz, 

conforme o estudo de Gignac; Dale (2005) também realizado no Canadá, que indicou aumento 

da luminosidade nas bordas, em trabalhos que foram realizados em diferentes ecossistemas. 

 Estes resultados não podem ser comparados somente considerando-se a relação entre 

a incidência de luz e o local do estudo. É preciso considerar a orientação das bordas, as 

características do relevo, a latitude e o hemisfério, além da estação climática do ano, para 

possibilitar uma análise mais profunda desses resultados. 

 

Temperatura e umidade do ar 

Aumento da temperatura do ar nas bordas de fragmentos florestais foi apresentado nos 

estudos de Young; Mitchell (1994), Lima-Ribeiro (2008), Gignac; Dale (2005), Costa (2012), 

Figueiró; Netto (2007), Silva; Pereira; Barros (2011), Stevens; Husband (1998), Heithecker; 

Halpern (2007), Jose et al. (1996), Kapos (1989), Sampaio (2011), Saunders et al. (1999), Chen; 

Franklin; Spies (1993), Tomimatsu; Ohara (2004), Bataghin; Fiori; Toppa (2008), Matlack 

(1993) e Costa (2014).  

A variação da temperatura do ar demonstrada nestes estudos indicou que a borda pode 

ser até 1,3°C mais quente do que o interior do fragmento, o que foi corroborado pelos resultados 

encontrados por Costa (2012), que relacionou essa variação à abertura do dossel e maior 

incidência dos raios solares na borda. 

Além do gradiente de temperatura entre a borda e o interior dos fragmentos, os estudos 

mostraram a existência de inversão térmica nos períodos do dia. O estudo de Figueiró; Netto 
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(2007) mostrou que os dados da temperatura do período da manhã refletem o padrão noturno, 

com tendência de conservação de energia no interior da floresta e perda nas áreas abertas. Tal 

condição resulta na tendência de ocorrência de temperaturas mais baixas na borda e mais altas 

no interior, situação que vai se invertendo ao longo do dia. Já no período da tarde, as áreas de 

borda se configuram nitidamente como células de temperaturas mais elevadas, propagando-se 

esta condição, em alguns casos, até próximo de 20 m para o interior do fragmento estudado. 

O estudo realizado por Saunders et al. (1999), mostrou que a distância de influência da 

borda foi relacionada ao período do dia e pelo tipo de mancha de vegetação, ao comparar as 

bordas de clareiras de um plantio de pinus de 6 anos de idade e uma floresta de pinus de 50 

anos. Os resultados mostraram que houve variação na temperatura do ar, dependendo do 

período do dia e de condições do tempo, mas que a distância de 40m das bordas apresentou 

maior variação. 

A temperatura do ar diminuiu com a distância das bordas, no estudo realizado por 

Stevens; Husband (1998) em Sergipe, e aos 60m a temperatura diminuiu e permaneceu estável; 

enquanto que o estudo de Jose et al. (1996), realizado na Índia, mostrou que a diminuição da 

temperatura ocorreu entre 15 e 30m da borda. O estudo de Sampaio (2011) mostrou que a 

temperatura do ar se estabilizou a partir dos 50m das bordas; mesmo valor encontrado por 

Matlack (1993). 

Os valores de umidade do ar, no geral, relacionam-se inversamente aos valores da 

temperatura do ar. Enquanto a temperatura é maior nas bordas, a umidade é maior no interior 

dos fragmentos.  Este resultado foi encontrado nos estudos de Lima-Ribeiro (2008), Gignac; 

Dale (2005), Silva, Pereira; Barros (2011), Stevens; Husband (1998), Jose et al. (1996), 

Lehtinen; Ramanamanjato; Raveloarison (2003), Sampaio (2011) e Chen; Franklin; Spies 

(1993). 

 

Ventos 

A presença de ventos fortes nas bordas foi descrita nos estudos realizados por 

Oosterhoorn; Kappelle (2000), D’Angelo et al. (2004), Harper; MacDonald (2001), Harper; 

MacDonald (2002), Mascarúa López et al (2006), Chen; Franklin; Spies (1993) e Bataghin; 

Fiori; Toppa (2008), indicando que a ocorrência de ventos mais fortes nas bordas dos 

fragmentos provocou impactos diretos na vegetação local. 

O estudo realizado por D’Angelo et al. (2004) mostrou que os danos causados pelo 

vento parecem ser a causa central da mortalidade de árvores nas bordas, mas que a combinação 

de fatores, como o estresse microclimático e o aumento da infestação de lianas, podem operar 
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em conjunto, para o processo de árvores arrancadas ou com queda do tronco. Os autores 

discutiram, a partir de outros estudos, que as bordas da floresta podem exercer forte exposição 

das árvores e criar turbulência de ventos, ao menos 2-10 vezes mais alta nas bordas. 

De acordo com os resultados do estudo de Harper; MacDonald (2001), a exposição ao 

vento e a distúrbios periódicos, como a formação de gelo e a flutuação do nível de água, 

contribuiram para o aumento da mortalidade de árvores e para a sua queda na borda do lago do 

local estudado. O resultado direto dessa ação foi a redução da cobertura do dossel e a maior 

inclinação das árvores. 

O estudo de Harper; MacDonald (2002) relacionou a mortalidade das árvores aos danos 

causados pelos ventos, já que muitas árvores mortas estavam quebradas ou apresentavam 

troncos inclinados próximos das bordas.  

No estudo referencial de Laurance; Curran (2008), os autores discutiram a 

vulnerabilidade das florestas tropicais fragmentadas aos efeitos de borda físicos e bióticos, 

sendo os danos causados pelos ventos muito maiores nas zonas sujeitas a ciclones e furacões. 

Os autores afirmaram, ainda, que os ventos causam danos ao dossel das florestas e podem 

acelerar a sua invasão por espécies exóticas, favorecidas pela penetração da luz no subosque, 

após distúrbios causados pelos ventos.  

O estudo realizado por Grimbacher; Catteral; Stork (2008), na Austrália, mostrou que a 

passagem do ciclone Larry, classificado na categoria 3, que passou pela área de estudo em 2006, 

provocou redução na cobertura, na altura do dossel, na densidade de ramos e aumentou a 

cobertura da vegetação próxima ao solo. 

Os fortes ventos nas bordas também ocorreram por outros fatores, como o tamanho e a 

forma dos fragmentos. Segundo o estudo de Laurance; Curran (2008), os fortes ventos estão 

relacionados a fragmentos pequenos e irregularmente formados, que seriam mais vulneráveis 

aos seus danos nas bordas. Para os autores, os fragmentos que sofrem danos pelos ventos ainda 

podem ser vulneráveis às queimadas, pois têm maior dano no dossel e resíduos inflamáveis no 

subosque da floresta. 

De acordo com o estudo realizado por D’Angelo et al. (2004), como os danos causados 

pelo vento são importantes em florestas fragmentadas, é importante prover quebra-ventos ou a 

regeneração de florestas próxima à margem dos fragmentos, para ajudar a diminuir a 

mortalidade de árvores relacionadas às bordas.  
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Efeitos biológicos diretos 

Mortalidade de árvores 

A maior mortalidade de árvores nas bordas foi verificada nos estudos realizados por 

Oosterhoorn; Kappelle (2000), D’Angelo et al. (2004), Ferreira; Laurance (1997), Laurance et 

al. (2006), Nascimento; Laurance (2006), Williams-Linera (1990), Faria et al. (2009), Laurance 

et al (1998), Mascarúa López et al (2006) e Tabanez et al. (1997). 

O estudo realizado por D’Angelo et al. (2004), em floresta de terra firme em Manaus, 

AM, mostrou que a taxa média de mortalidade de árvores foi 3 vezes mais alta nas bordas do 

que no interior da floresta. Em estudo realizado por Ferreira; Laurance (1997), na mesma área 

a taxa de mortalidade anual foi baixa nas parcelas do interior, há mais de 100m da borda, e 

foram sete vezes mais altas nas parcelas das bordas. As taxas anuais de danos nas árvores foram 

oito vezes mais altas nas bordas, do que no interior.  

Em outro trabalho deenvolvido no Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais 

(PDBFF), em Manaus, AM, Nascimento; Laurance (2006) verificaram que as maiores 

quantidades de liteira lenhosa grossa caída (diâmetro >10 cm) e de liteira lenhosa fina (2,5 - 9,9 

cm de diâmetro) encontradas em locais próximos às bordas, estavam relacionadas, 

principalmente, com a mortalidade de árvores grandes.  

O estudo realizado por Williams-Linera (1990), também no PDBFF, mostrou que a 

densidade de árvores mortas diminuiu com a distância das bordas, e que as árvores mortas foram 

2,6 vezes mais abundantes nas bordas do que no interior da floresta. Os resultados ainda 

mostraram que a proporção de árvores mortas depois que as bordas foram criadas foi de 14:1 

borda-interior, e sugeriram que o aumento da mortalidade de árvores ocorreu quando as bordas 

foram criadas, e que árvores de grande porte morreram em maior proporção nas bordas do que 

no interior.  

A maior mortalidade de árvores encontrada nas bordas foi,  relacionada a mudanças nas 

condições micro-ambientais e por mudanças repentinas na temperatura, na umidade relativa, e 

na umidade do solo, que excederam a tolerância fisiológica das árvores  (LAURANCE et al., 

1998). 

No estudo realizado por Faria et al. (2009), na Reserva Biológica do Una, BA, as bordas 

dos fragmentos grandes e pequenos mostraram números significativamente maiores de árvores 

mortas, em comparação com o interior de fragmentos; e o estudo de Tabanez et al. (1997) 

encontrou, em um fragmento em Piracicaba, SP, 11,3% dos indivíduos mortos em pé.   
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A maior mortalidade de árvores na borda também foi verificada nos estudos realizados 

por Mascarúa López; Harper; Drapeau (2006); em Quebéc, Canadá e Oosterhoorn; Kappelle 

(2000) na Reserva Florestal Los Santos e Rio Macho, na Costa Rica. 

O estudo de Laurance et al. (2006) indicou que a alta mortalidade de árvores nos 

primeiros anos depois da fragmentação, provavelmente ocorreu devido às alterações 

microclimáticas, que são muito evidentes próximo de bordas recentemente formadas, que são 

estruturalmente abertas e permeáveis à penetração de calor, de luz e de ventos. A mortalidade 

de árvores próximas às bordas, causada pelos ventos, provavelmente declinará com a idade da 

fragmentação. Isso ocorreu porque a turbulência formada pelos ventos aumenta à medida que 

a permeabilidade das bordas diminui. 

Nos fragmentos estudados por Laurance et al. (2006), a taxa média de mortalidade de 

árvores foi muito alta nos primeiros 3-5 anos, depois do isolamento dos fragmentos, a uma taxa 

três vezes maior que no interior da floresta. A mortalidade de árvores permaneceu elevada nos 

anos seguintes, mostrando que, provavelmente, fragmentos antigos poderão sofrer elevada 

mortalidade de árvores, em conjunto com o isolamento genético e demográfico das populações 

nos fragmentos, que poderá promover a erosão continuada da composição florística nos 

fragmentos.  

De acordo com os resultados do seu estudo, Tabanez et al. (1997) discutiram que o fato 

da área de estudo estar isolada há muito tempo, mostrava que o aumento da mortalidade de 

árvores não ocorre só imediatamente após o isolamento, mas persiste por muito tempo; e que 

os diâmetros médios dos caules dos indivíduos mortos em pé, mostravam que as árvores tiveram 

mortalidade posterior à fragmentação. 

O fato é que dos estudos que descrevem maior mortalidade de árvores nas bordas, 

apenas um deles (Mascarúa López; Harper; Drapeau, 2006) não foi realizado em floresta 

tropical. Este resultado vai de encontro com o discutido por Williams-Linera (1990), para quem 

a prevalência de mortes de árvores nas bordas de florestas tropicais sugere que as condições 

ambientais nas fronteiras da floresta são mais severas nos trópicos do que nas regiões 

temperadas. E que, na floresta tropical, as árvores podem ser menos adaptadas às novas 

condições ambientais, quando isoladas da vegetação contínua. 

Presença de espécies pioneiras 

Outra característica marcante verificada na análise da revisão foi a presença de 

vegetação pioneira nas bordas dos fragmentos; demonstrados nos estudos de Rodrigues (1998), 

Bragion (2012), Laurance et al. (2006), Nascimento; Laurance (2006), Vasconcelos; Luizão 
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(2004), Couto-Santos; Conceição; Funch (2015), Rigueira et al. (2012), Tanus (2011), Cara 

(2006), Mesquita, Delamônica; Laurance (1999), Tabarelli et al. (2010), Williams-Linera 

(1990), Faria et al. (2009), Fortunato; Quirino (2016), Tabanez et al. (1997), e Bettoni et al. 

(2007).  

O estudo realizado por Bragion (2012) mostrou que as espécies pioneiras possuem uma 

maior probabilidade de sobrevivência na borda de fragmentos, o que é corroborado pelo 

trabalho de Laurance et al. (2006), para quem as espécies pioneiras aumentaram mais que 

1000% em densidade nas parcelas de seu estudo estabelecidas das bordas. 

Segundo Vasconcelos; Luizão (2004), a maior densidade de espécies pioneiras nas 

bordas é resultado da ocorrência de lacunas do dossel criadas pela morte de árvores grandes. 

Para Couto-Santos; Conceição; Funch (2015), as bordas possuem elevada proporção de 

espécies que são menos tolerantes à sombra, como as pioneiras e as secundárias iniciais.  

A abundância de espécies pioneiras nas bordas também foi verificada no estudo 

realizado por Williams-Linera (1990), que também mostrou que no interior dos fragmentos as 

pioneiras foram restritas aos locais mais abertos. 

De acordo com os resultados verificados no estudo de Tabarelli et al. (2010), a 

composição florística das bordas foi significativamente afetada pela abundância de espécies 

pioneiras. 

Os resultados encontrados por Rigueira et al. (2012) mostraram que a média da 

abundância relativa das espécies pioneiras diminui significativamente de 6 indivíduos nos 

primeiros 10m para 1,71 indivíduos nos últimos 100m da borda, havendo uma redução mais 

acentuada das espécies a partir de 30 metros da borda.  

Além de verificar domínio das espécies pioneiras nas bordas, o estudo realizado por 

Tabanez et al. (1997), realizado em Piracicaba, SP, mostrou que essas espécies dominam até 

90m na borda norte, e até 100m da borda sul. 

O maior percentual de indivíduos perdendo folhas, florescendo e frutificando nas 

bordas, verificado no estudo de Cara (2006), foi relacionado à maior densidade de espécies 

pioneiras na borda, com alto investimento reprodutivo, floração massiva e rápida. 

No estudo realizado por Mesquita, Delamônica; Laurance (1999), os autores sugerem 

que a estrutura da vegetação, a arquitetura das árvores e a estratégia de regeneração de espécies 

pioneiras podem ser importantes para a determinação da capacidade de amortecimento da 

regeneração dos fragmentos, pois muitas árvores com frutos são atrativas para uma ampla gama 

de dispersores de sementes, e podem acelerar a regeneração das florestas. 
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Além de verificar maior densidade de árvores e arvoretas de espécies pioneiras nas 

bordas, os resultados de Nascimento; Laurance (2006) mostraram que as espécies foram 

encontradas em locais próximos às bordas, mesmo após 13 a 17 anos da fragmentação das 

florestas no local de estudo.  

É importante observar que somente um dos estudos, de Bragion (2012), foi realizado no 

Cerrado; os demais foram realizados em Floresta Atlântica, como os de Rodrigues (1998),  

Tanus (2011), Cara (2006), Tabarelli et al. (2010), Faria et al (2009), Fortunato; Quirino (2016), 

Rigueira et al (2012), e floresta de terra firme da Amazônia, com os de Laurance et al. (2006), 

Nascimento, H.; Laurance (2006), Vasconcelos; Luizão (2004), Mesquita, Delamônica; 

Laurance (1999). 

O estudo de Williams-Linera (1990) foi realizado em Floresta Tropical Úmida 

premontana do Panamá, e o de Couto-Santos; Conceição; Funch (2015) em floresta submontana 

na Chapada Diamantina, BA. No estudo realizado por Tabanez et al. (1997), os autores 

classificaram a vegetação do local como Floresta Mesófila Semidecídua.  

 

Aumento de espécies exóticas nas bordas 

A presença de espécies invasoras nas bordas dos fragmentos foi verificada nos estudos 

de Mendonça (2010), Luxiang; Cao (2009), Abdo; Valeri; Ferraudo (2015), Hansen; Clevenger 

(2005), Heithecker; Halpern (2007), Brothers; Spingnan (1992), Fraver (1994), Silva (2009) e 

Cilliers et al. (2008). 

Os estudos de Mendonça (2010), no Brasil, e de Luxiang; Cao (2009), na China, 

mostraram, respectivamente, o aumento de gramíneas exóticas nas proximidades da borda, 

diminuindo rumo ao interior do fragmento; e que a presença de espécies invasoras se concentra 

nos primeiros metros da borda. 

Ao verificar que os fragmentos estudados tinham alta infestação de plantas invasoras, 

Abdo; Valeri; Ferraudo (2015) mostraram que a concentração de gramíneas, arbustos e lianas 

invasoras ocorreu na distância de 100m da borda ao interior. Já o estudo de Heithecker; Halpern 

(2007) mostrou que espécies ruderais foram encontradas somente na distância de 10m da borda. 

Pivello; Shida; Meirelles (1999) verificaram que as espécies exóticas Brachiaria 

decumbens e Melinis minutiflora exercem pressão de competição à comunidade de herbáceas 

nativas de um fragmento do Cerrado; e que a luz é o fator ambiental mais importante 

relacionado à distribuição dessas gramíneas. 

O estudo realizado em pastagens rurais e urbanas de Victoria, Austrália, e na Província 

Norte-Oeste da África do Sul, por Cilliers et al. (2008), mostrou que em ambos os países, 10 
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das 11 (90%) pastagens rurais pesquisadas exibiam invasão de espécies exóticas na borda, ainda 

que a cobertura de espécies exóticas nas pastagens em áreas urbanas fosse maior do que nas 

pastagens em áreas rurais, para os dois continentes. 

Os resultados encontrados por Silva (2009) mostraram que mais de 30% das espécies 

na borda estudada eram exóticas, e que no interior do fragmento não foram encontradas espécies 

exóticas; somente nativas. De acordo com a autora, uma das espécies exóticas mais frequentes, 

o capim-gordura, ocorreu na porção da borda onde a vegetação se apresentava mais baixa, onde 

a luz incide mais direta. 

A disponibilidade de luz também esteve relacionada à invasão de espécies exóticas nos 

estudos de Hansen; Clevenger (2005) e de Brothers; Spingnan (1992). Os resultados 

encontrados no primeiro estudo mostraram que houve diminuição significativa na frequência 

de espécies não nativas com o aumento da distância da borda, e que a baixa frequência nas 

florestas sugere que as espécies não nativas são pouco adaptadas às condições no interior da 

floresta, como a baixa luminosidade e o pequeno distúrbio. 

Para Brothers; Spingnan (1992), o principal fator que limitou a invasão de espécies 

exóticas foi, provavelmente, a baixa disponibilidade de luz no interior dos fragmentos, mas que 

os baixos níveis de perturbação também devem ser valorizados. 

 Os resultados encontrados por Fraver (1994) mostraram que as parcelas da borda de 

um fragmento na Carolina do Norte, EUA, consistiram de ervas daninhas e espécies exóticas, 

e que o local estudado sofreu mais do aumento de exóticas nas bordas do que da redução na 

abundância de espécies nativas no interior da floresta. 

 Apesar das diferenças conceituais, não é discutida, pelos autores dos trabalhos, a 

definição dos termos: espécies ruderais, invasoras ou daninhas e, por isto, a análise para esta 

revisão foi feita com base nos termos apresentados por eles, por não ser possível esta distinção. 

 

Aumento de lianas nas bordas 

Os estudos analisados na revisão também identificaram maior presença de lianas nas 

bordas de fragmentos, conforme Blumenfeld (2008), Tanus (2011), Melo; Durigan (2010), 

Williams-Linera (1990), Faria et al. (2009), Laurance (1991) e Tabanez et al. (1997). 

Alta concentração de lianas nas bordas foi encontrada para todos os estudos citados 

acima, mas foi possível verificar resultados específicos como, por exemplo, Williams-Linera 

(1990), no trabalho realizado no Panamá, em que as lianas com DAP < 5cm apresentaram 
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proporção similar ao longo das bordas ao interior; mas as com DAP > 5cm foram somente 

encontradas nas bordas.  

O estudo realizado por Laurance (1991), na Austrália, mostrou que próximo das bordas 

as lianas aumentaram bruscamente; e os resultados de Faria et al. (2009) também identificaram 

maior densidade de árvores com lianas nas bordas. 

Os resultados apresentados por Melo; Durigan (2010) mostraram que as gramíneas e as 

lianas apresentaram rápida ocupação da faixa mais externa da floresta, nos primeiros seis meses 

após uma queimada, e que aos 24 meses, a cobertura de lianas da área queimada era superior à 

da floresta não queimada, na faixa mais externa da borda, mas não foram observadas diferenças 

na faixa mais interna. 

A vegetação arbórea dominada por cipós foi verificada no estudo de Tabanez et al. 

(1997), mas além da borda também foram encontrados no interior do fragmento e nas clareiras. 

Segundo os autores, na área de estudo, a população de cipós parece ser excessiva, prejudicando 

a vegetação arbórea, sendo entendida como um sinal de degradação da floresta. 

  

Mudanças na vegetação e na flora 

Vários estudos indicaram que o interior dos fragmentos é caracterizado por maior 

desenvolvimento da vegetação em relação à sua borda, como apresentado por Zaú; Freitas 

(2007), Carvalho et al. (2007), Lima-Ribeiro (2008), Tanus (2011), Barros (2006), Santos et al. 

(2015), Esseen (2006), Faria et al. (2009), Carvalho; Vasconcelos (1999) e Veselkin et al. 

(2017). 

Além da maior altura das árvores, os estudos de Carvalho et al. (2007) e o de Lima-

Ribeiro (2008) mostraram maiores diâmetros e circunferências dos caules das árvores no 

interior do que na borda dos fragmentos. 

O estudo realizado por Tanus (2011) mostrou que os indivíduos mais altos 

concentravam-se na região mais distante da borda, a 45m; enquanto árvores menores se 

desenvolviam nas bordas, como verificado nos estudos de Esseen (2006), Barros (2006) e 

Santos et al. (2015). O interior dos fragmentos de maior tamanho e os menores, estudados por 

Faria et al. (2009), apresentaram dominância de árvores médias e grandes.  

Os resultados apresentados por Carvalho; Vasconcelos (1999) mostraram que a média 

dos diâmetros dos caules das árvores variou em função da distância da borda, sendo que as 

árvores nas distâncias menores de 40m da borda foram geralmente menores, enquanto aquelas 

na distância intermediária (100-200m) foram geralmente maiores do que aquelas no interior da 

floresta, a mais de 300m da borda.  
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Segundo os autores, os reduzidos tamanhos das árvores próximas das bordas são 

consequência da elevada mortalidade e de danos nas árvores causados pelas mudanças 

microclimáticas e pelo aumento dos ventos próximo às fronteiras da floresta. 

No estudo realizado por Veselkin et al. (2017), os autores verificaram que as árvores 

foram, em média, 5m mais baixas nas bordas do que no interior da floresta estudada. Maior 

cobertura do dossel no interior foi verificada nos estudos de Oosterhoorn; Kappelle (2000), 

Avon; Bergès; Dupouey (2010), Williams-Linera (1990), Laurance (1991) e Mascarúa López 

et al. (2006).  

Foi encontrada maior área basal média das árvores conforme a penetração na floresta, 

no estudo de Zaú; Freitas (2007); enquanto os estudos de Bowering et al. (2006), Williams-

Linera (1990), e Williams-Linera; Domínguez-Gastelú; García-Zurita (1998), verificaram 

aumento da área basal nas bordas. 

No estudo realizado por Bowering et al. (2006) houve aumento de 31% na área basal 

das árvores nos primeiros 5m da borda, comparados à distância entre 30-40m. A densidade e a 

área basal das árvores foram duas vezes maiores nas bordas do que no interior, no estudo de 

Williams-Linera (1990); onde as fronteiras da floresta foram criadas de 5 a 12 anos antes. 

A diferença das idades de criação das bordas também foram relacionadas aos resultados 

de densidade e de área basal de árvores. O estudo de Williams-Linera; Domínguez-Gastelú; 

García-Zurita (1998) mostrou que a área basal e a densidade de árvores foi mais alta em bordas 

jovens (<15 anos) do que em bordas antigas (>15 anos). 

Maior heterogeneidade de espécies nas bordas foi encontrada nos estudos de Rodrigues 

(1998), Coelho (2015), Oliveira-Filho et al. (2004), e Faria et al. (2009); este último estudo 

verificou grande heterogeneidade nas bordas de fragmentos grandes e pequenos. 

Nos resultados do estudo de Oliveira-Filho et al. (2004) foi encontrada maior densidade 

de indivíduos nas bordas que no interior do fragmento florestal, sobretudo para os de menor 

diâmetro e altura, provavelmente resultado de uma estrutura e dinâmica que são particulares de 

ambientes com regimes de água e de luz bastante distintos. Segundo os autores, presumiram 

que a maior heterogeneidade ambiental das bordas seja responsável por sua maior diversidade 

de espécies. 

Maior riqueza de espécies na borda foi verificada nos estudos de Young; Mitchell 

(1994), e maiores valores de diversidade, riqueza e equabilidade das espécies arbóreas na área 

de borda foram descritos por Carvalho et al. (2007) e Ferreira et al. (2016). O último estudo 

mostrou que o resultado pode ser explicado, em parte, pelo fato das bordas do fragmento serem 

zona de contato entre a floresta e a matriz adjacente podendo, desta forma, receber propágulos 
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de fragmentos próximos, contribuindo para um aumento na diversidade nesses locais. Outro 

fator que poderia explicar essa maior diversidade seria uma suposta heterogeneidade ambiental 

maior nas bordas. 

Por outro lado, menores riquezas de espécies nas bordas foram verificadas nos estudos 

de Rodrigues (1998), Paciencia; Prado (2004), Silva; Pereira; Barros (2011), Eldegard et al. 

(2015), Pereira et al. (2014) e Oliveira et al. (2014). 

O estudo de Rodrigues (1998) mostrou que as espécies raras ocorreram mais perto da 

borda, onde a riqueza de espécies apresentou uma tendência de ser mais baixa. Além disso, a 

heterogeneidade na borda foi maior que a heterogeneidade no interior da floresta.  

A densidade das árvores nas bordas de pequenos fragmentos variou mais do que em 

grandes fragmentos e a composição de espécies mudou regularmente em distâncias crescentes, 

até 70m da borda. Depois disso, nenhum padrão foi mostrado. 

Maior riqueza de espécies no interior de fragmentos foi encontrada no estudo realizado 

por Oliveira et al. (2014), que relacionaram os seus resultados ao maior número de indivíduos 

regenerantes inventariados nesse ambiente. Segundo os autores, pressupondo-se que áreas de 

borda tem uma alta taxa de regeneração, somada à diminuição da competitividade entre as 

espécies, haverá um favorecimento ao estabelecimento de um maior número de indivíduos. 

A menor riqueza de espécies encontradas nos demais estudos descritos acima 

apresentam uma correlação em comum, pois tem como objeto de pesquisa as pteridófitas. De 

acordo com os resultados apresentados por Paciencia; Prado (2004), os efeitos de borda 

influenciaram negativamente a riqueza de pteridófitas, ocorrendo uma perda de espécies nos 

ambientes periféricos da floresta, quando comparados aos interiores.  

O interior do fragmento apresentou maior diversidade e riqueza de pteridófitas do que a 

borda, no estudo realizado por Silva; Pereira; Barros (2011) e, de acordo com os autores, o 

interior do fragmento ofereceu melhores condições para o desenvolvimento da flora de 

pteridófitas, com alta disponibilidade de água, maior sombreamento e alta diversidade de micro-

habitats. 

No estudo realizado por Eldegard et al. (2015), as parcelas da borda tiveram as menores 

riqueza e cobertura de samambaias e a cobertura de musgos declinou substancialmente do 

interior da floresta para a borda.  

O estudo de Pereira et al. (2014) não detectou diferenças na riqueza e na diversidade de 

samambaias entre borda e interior, no entanto a abundância foi significativamente maior no 

interior do fragmento o que, para os autores, pode estar relacionado com o fato do interior do 
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fragmento estudado apresentar maior diversidade de ambientes como, por exemplo, córregos e 

locais encharcados, em detrimento da área de borda. 

Além disso, a análise florística evidenciou uma diferença entre as comunidades de 

samambaias de interior e borda do fragmento. O ambiente de interior apresentou maior 

frequência de espécies ciófilas e higrófilas, enquanto que o ambiente de borda possuiu maior 

proporção de indivíduos generalistas e heliófilos. 

Segundo os autores, as condições de habitat interferem na presença de algumas espécies, 

e os resultados podem estar associados ao fato das áreas de borda possuírem vegetação mais 

esparsa e estarem sujeitas à maior exposição solar, à menor umidade e a temperaturas mais 

elevadas, quando comparadas ao interior. 

Assim como as pteridófitas, o interior da floresta favorece espécies tolerantes à sombra, 

como verificado nos estudos de Avon; Bergès; Dupouey (2010), que mostraram que o interior 

da floresta beneficia as espécies com menor demanda de nutrientes ou mais sensíveis a 

distúrbios frquentes e intensos, como a maioria das briófitas. 

O estudo realizado por Coelho (2015) mostrou que as espécies tolerantes à sombra são 

muito mais abundantes no interior, onde a proporção de indivíduos deste grupo ecológico se 

mostrou mais de cinco vezes superior ao da borda. 

O elevado número de espécies secundárias tardias, que germinam e conseguem crescer 

sob baixas condições de luz no interior da floresta, foi verificado no estudo de Couto-Santos; 

Conceição; Funch (2015). 

A menor incidência de luz e ventos no interior dos fragmentos também esteve 

relacionada aos resultados encontrados para os estudos que tiveram como objeto de pesquisa os 

líquens. 

O estudo realizado por Belinchón; Escudero; Valladares (2007), em floresta de carvalho 

da Espanha, mostrou maior cobertura epifítica de líquens no interior da floresta, e que os líquens 

raros occorreram somente no interior da floresta. 

Nos estudos realizados em diferentes locais dominados por florestas de coníferas, na 

Suécia, Esseen (2006) mostrou que o comprimento máximo dos talos de A. sarmentosa foi 

quatro vezes menor na borda do que no interior da floresta, e a massa de líquen foi 16 vezes 

menor na borda do que no interior. 

A abundância de A. sarmentosa é reduzida em bordas de florestas adjacentes às zonas 

úmidas abertas. Segundo o autor, o contexto local da paisagem, particularmente o tamanho e a 

forma da matriz de habitats e a exposição aos ventos (oeste), que tiveram alcance de 220-870m 

sobre as zonas úmidas abertas, permitindo a ação de ventos fortes. 
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No estudo realizado por Essen; Renhorn (1998), a espécie de líquen estudado ocorreu 

em 86% das amostras de árvores na borda e em 96% das árvores no interior. Os danos físicos 

encontrados nos líquens foram causados principalmente pelo vento, razão mais plausível para 

a abundância reduzida da espécie nas bordas. Os autores sugeriram que a exposição à luz intensa 

contribuiu para a redução da abundância dos líquens próximos às bordas, e que o interior da 

floresta densa, com elevada umidade e disponibilidade reduzida de luz pode explicar a maior 

abundância de líquens. 

 

Características do solo  

O clima afeta as plantas e os animais direta e indiretamente, através de sua influência 

no desenvolvimento do solo, o qual proporciona o substrato no qual as raízes das plantas 

crescem e muitos animais se abrigam. As características do solo determinam a sua capacidade 

de reter água e tornar disponíveis os minerais exigidos para o crescimento de plantas. Dessa 

forma, a sua variação prove uma chave para o entendimento da distribuição das espécies de 

plantas e da produtividade das comunidades biológicas (RICKLEFS; 1996). 

Os resultados dos estudos analisados apresentaram as características do solo, 

considerando a sua composição, a proporção e/ou profundidade da serapilheira, a sua 

temperatura e umidade, os seus nutrientes e pH.  

O aumento da serapilheira nas bordas de fragmentos foi verificado nos estudos de 

Vasconcelos; Luizão (2004), Carvalho; Vasconcelos (1999) e Costa (2014); enquanto os 

estudos de Brasil et al. (2013), Vidal et al. (2007), e Oliveira et al. (2013) mostraram aumento 

da serapilheira no interior dos fragmentos. 

Os estudos de Carvalho; Vasconcelos (1999) e Costa (2014) demonstraram maior 

espessura de serapilheira nas bordas dos fragmentos, e os resultados de Vasconcelos; Luizão 

(2004) apontaram que a maior quantidade de serapilheira nas bordas foi causada principalmente 

pelo aumento na produção de folhas, pois a produção de galhos, frutos e flores não diferiu entre 

borda e interior. 

Os resultados encontrados por Vidal et al. (2007) mostraram maior produção de 

serapilheira no interior dos três fragmentos estudados, que apresentaram produção significativa 

de folhas e flores. Segundo os autores, a maior massa total de serapilheira no interior pode ser 

explicada pela estrutura de mata mais desenvolvida, com árvores de grande porte, dossel mais 

fechado, maior quantidade de epífitas e de espécies tardias, geralmente de maior porte.  

No estudo de Brasil et al. (2013), a camada de serapilheira apresentou menor massa na 

borda do que no interior de um fragmento em Mato Grosso, provavelmente pelo fato do 
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cerradão já ser uma floresta naturalmente dominada por plantas pioneiras, como Tachigali 

vulgaris e Xylopia aromática e, por isso, não apresentar aumento significativo de plantas 

pioneiras em suas bordas. Os resultados encontrados no estudo de Oliveira et al. (2013) 

mostraram um aumento de cerca de 50% na quantidade de serapilheira foliar no interior do 

fragmento, o que sugere uma maior deposição pelas espécies ocorrentes e/ou uma menor taxa 

de decomposição no interior do fragmento. 

Ao comparar floresta conservada e degradada, o estudo de Costa (2012) mostrou que 

até os 100m da borda, a serapilheira é mais seca na floresta degradada e que florestas 

conservadas são, significativamente, menos inflamáveis do que florestas degradadas e que as 

bordas das florestas degradadas são mais inflamáveis que seu interior. 

O estudo de Vasconcelos; Luizão (2004) mostrou que a elevada taxa de serapilheira nas 

bordas provavelmente provoca um efeito cascata nos fragmentos, afetando a fauna de 

invertebrados, aumentando a mortalidade de sementes e de plântulas e podendo tornar os 

fragmentos mais vulneráveis às queimadas. 

Outros estudos encontraram maior temperatura do solo nas bordas dos fragmentos, 

como os de Lima-Ribeiro (2008), Stevens; Husband (1998), Chen; Franklin; Spies (1993), 

Tomimatsu; Ohara (2004), Williams-Linera; Domínguez-Gastelú; García-Zurita (1998) e 

Figueiró; Coelho-Netto (2007). Neste último estudo, os autores discutiram a capacidade de 

“tamponamento térmico” exercida pela serapilheira, ao mostrar que a diferença de temperatura 

entre a serapilheira e o topo do solo, chegou a 3,1°C. 

A umidade do solo foi consideravelmente menor até 20m das bordas de pequenos e 

grandes fragmentos em floresta de terra firme em Manaus, AM, estudados por Kapos (1989). 

A magnitude da diminuição de água no solo próximo às margens das reservas sugere que o 

estoque de água poderia ser um fator para o aumento da mortalidade de árvores. 

A menor umidade do solo nas bordas também foi verificada por Bergès et al. (2013), 

que também mostraram que os fragmentos estudados na França apresentaram solos menos 

ácidos, com menos nutrientes (nitrogênio), mais secos (baixa umidade), mais abertos (com mais 

luz) e mais quentes (maiores temperaturas médias anuais) na borda. 

Os resultados encontrados por Toledo-Aceves; García-Oliva (2012) mostraram que a 

concentração total de C e N no solo foram mais baixos na borda do pasto do que na floresta, e 

que a concentração de P no solo foi mais baixa no pasto e na primeira distância (0-10m) das 

margens da floresta. 

O fósforo (P) na serapilheira também foi reduzido próximo da borda, aumentando em 

direção ao interior da floresta. Como consequência, a proporção de Carbono-Fósforo e 
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Nitrogênio-Fósforo diminuiu da borda para o interior da floresta. Para os autores, o resultado 

sugere que a borda pasto-floresta desregula a dinâmica do fósforo dentro dos primeiros 10m da 

floresta e que, dessa forma, o uso dos nutrientes pelas plantas e a produtividade poderiam ser 

alterados nas bordas dos fragmentos. 

O teor de matéria orgânica mais elevada no interior dos fragmentos foi verificado no 

estudo realizado por Castro (2008), que relacionou o resultado ao solo apresentar maior 

proteção da cobertura vegetal. O aumento de nutrientes observado na zona de transição cana-

de-açucar/interior do fragmento foi relacionado à influência da matriz, devido à calagem (Ca, 

Mg) e à adubação (N, K) dos cultivos. 

Dentre os nutrientes do solo, o estudo de Vasconcelos; Luizão (2004) verificou somente 

o aumento do Ca perto das bordas, resultado que foi relacionado à concentração de raízes de 

árvores pioneiras na borda do fragmento. 

Os resultados do estudo realizado por Jose et al. (1996) mostraram que o pH do solo, o 

carbono orgânico, o nitrogênio total, o fósforo, a umidade do solo e a umidade relativa do ar 

aumentaram da borda ao interior. Houve aumento significavo de carbono orgânico e de 

nitrogênio total da borda ao interior, o que pode indicar um solo rico em nutrientes no interior 

do fragmento, comparado com a borda.  

O aumento da umidade do solo altera a disponibilidade de nutrientes (RICKLEFS; 

1996). Dessa forma, a variação da temperatura e da umidade no solo entre a borda e o interior 

dos fragmentos, influencia a disponibilidade de nutrientes.  

As características verificadas nesses estudos, no geral, indicaram que as bordas dos 

fragmentos, independentemente do local do estudo, apresentaram solos mais quentes, menos 

úmidos e com menos nutrientes. O interior dos fragmentos parece ter maior concentração de 

matéria orgânica e de nutrientes, são mais úmidos e menos quentes, possivelmente pela maior 

cobertura vegetal. 

Quando ocorre aumento da serapilheira nas bordas, associada com solos mais quentes e 

menos úmidos, os fragmentos ficam mais vulneráveis às queimadas. 

 

Fogo 

 A ocorrência de queimadas, sejam elas naturais ou provocadas por atividades 

humanas, também influenciaram nas variações encontradas entre a borda e o interior de 

fragmentos. Quando os fragmentos tiveram episódios de queima, a biomassa, a riqueza e a 

abundância de plantas e animais, além da dinâmica do fogo, foram diferentes das bordas ao 

interior dos fragmentos estudados. 
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 A queima da vegetação libera muitos nutrientes minerais, que rapidamente lixiviam 

no solo, sem que a vegetação natural os assimile e a fertilidade do solo rapidamente decai, 

segundo Ricklefs (1996). 

 A presença de maior biomassa combustível nas bordas esteve relacionada aos maiores 

efeitos do fogo, no estudo realizado por Melo; Durigan (2010). Os autores indicaram 

diminuição da resiliência da comunidade vegetal nas bordas, assim como o estudo de Melo; 

Durigan; Gorenstein (2007), em que a ocorrência do fogo mostrou-se fator determinante para a 

diminuição da riqueza florística da comunidade. Neste estudo, a área queimada apresentou 

redução de 35% no número de espécies, quando comparada à área não atingida pelo fogo. 

O estudo realizado por Santos (2008) mostrou que a área sob efeito do fogo experimental 

apresentou menor abundância de pequenos mamíferos, mesmo em distâncias maiores que a da 

borda. Resultado similar foi encontrado por Mendes-Oliveira et al. (2012) que, ao estudarem 

pequenos mamíferos não-voadores, encontraram baixa abundância de mamíferos em todos os 

transectos, mesmo longe das bordas e que, segundo os autores, os resultados indicaram que o 

fogo pode ter mascarado os efeitos de borda. 

A dinâmica do fogo também pode variar de acordo com a carga de combustível 

encontrada na área, como verificado por LaCroix et al. (2008). Os resultados encontrados pelos 

autores mostraram que, onde o fogo encontra bordas com baixa carga de combustível, o fogo 

se movimenta mais devagar. Além disso, a borda agiu como um corredor para o fogo se espalhar 

e aumentou a área queimada no fragmento estudado em Wisconsin, nos Estados Unidos. 

Os autores concluiram no estudo que a manipulação de cargas de combustíveis em 

bordas é importante para controlar o tamanho e a direção do fogo no nível da paisagem.  Os 

cenários com baixa e média carga de combustível podem agir como barreiras, diminuindo o 

espalhamento do fogo e causando mudanças na sua direção. 

Por um período de 12-14 anos, Cochrane; Laurance (2002) verificaram que a frequência 

do fogo foi substancialmente elevada dentro de 2.400m das margens da floresta, em estudo 

realizado em fragmentos em Tailandia e em Paragominas, no Pará. 

 Segundo os autores, de acordo com outros estudos, sob condições naturais, queimadas 

em grande escala são raras nas florestas de terra firme da Amazônia, ocorrendo principalmente 

de uma ou duas vezes por milênio, em média. Entretanto, em Tailandia, em floresta intacta no 

interior, o fogo parece ocorrer em intervalos de retorno de 100-150 anos. Embora este padrão 

pudesse ser resultado da sazonalidade natural do clima na região, os autores acreditam que a 

explicação mais palusível seja que a ignição do fogo no interior da floresta seja causada por 

madeireiros ou caçadores. 
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 Os resultados do estudo sugerem ainda que as florestas dentro de 2,35 km das bordas, 

em Tailandia, e todos os remanescentes de floresta de Paragominas, tem uma média de intervalo 

de retorno do fogo menor do que a requerida para manter as árvores da floresta tropical. 

Segundo os autores, os resultados implicam em que fragmentos muito maiores, de até centenas 

de milhares de hectares, poderiam também ser vulneráveis às queimadas relacionadas às bordas; 

e que grandes reservas da Amazônia, se isoladas pelo desmatamento, podem ser seriamente 

degradadas pelo fogo, especialmente em estações secas. 

 Em tais áreas, é provável que seja necessária uma zona de amortecimento maior que 

3 km de largura da floresta intacta, para garantir que não sejam cronicamente degradadas pelo 

fogo e outros fenômenos relacionados às bordas. 

 Frequentemente as espécies exóticas são mais resistentes ao fogo e podem ser 

beneficiadas pela ocorrência frequente de incêndios nas bordas dos fragmentos. Principalmente 

em matrizes agrícolas, o fogo, biocidas e espécies exóticas se combinam para produzir 

condições extremamente agressivas, as quais ameaçam não apenas as espécies sensíveis e os 

remanescentes florestais, mas toda a biota, segundo Tabarelli; Gascon (2005). 

 

Existe uma metodologia mais consistente que permita identificar estes processos, 

considerando o grupo de organismo objeto de estudo?  

A investigação científica é a construção e a busca de um saber que acontece no momento 

em que se reconhece a ineficácia dos conhecimentos existentes, incapazes de responder de 

forma consistente e justificável as perguntas e dúvidas levantadas. É o reconhecimento das 

limitações existentes no saber já estabelecido e da necessidade de produzi-lo para esclarecer e 

proporcionar a compreensão de uma dúvida. Nesse sentido, iniciar uma investigação científica 

é reconhecer a crise de um conhecimento já existente e tentar modificá-lo, ampliá-lo ou 

substituí-lo, criando um novo que responda à pergunta existente (KOCHE; 2011). 

Uma das questões mais difíceis encontradas ao longo do desenvolvimento da 

dissertação, talvez seja a análise sobre as diferenças na metodologia, realizadas pelos estudos 

empíricos avaliados, devido às diferenças encontradas e especificidades de cada um dos 

estudos. 

Segundo Durigan et al. (2009) para que uma análise seja efetiva em representar a 

biodiversidade, deve apoiar-se em métodos adequados e informações consistentes sobre as 

áreas naturais remanescentes. 

No trabalho referencial de Murcia (1995), a autora aponta alguns problemas com relação 

aos estudos sobre efeitos de borda, como a falta de consistência metodológica, falta de réplicas 
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ou réplicas inadequadas, estudos que confundem tratamento com réplicas ou que apresentam 

uma descrição não detalhada da borda. De acordo com a autora, fatores como a idade, a 

fisionomia, a orientação, o tipo de matriz e os históricos de manejo da floresta e matriz são 

importantes para modular a intensidade dos efeitos de borda, e devem ser considerados para 

selecionar réplicas apropriadas. 

A análise dos estudos práticos mostrou que a caracterização da paisagem nos locais de 

estudo foi realizada de formas muito diferentes, já que essas descrições foram feitas de acordo 

com o olhar dos diferentes pesquisadores. 

A metodologia utilizada deve ter início na descrição da paisagem, ou seja, para as 

características físicas locais, pois a definição da metodologia deve considerar aspectos da área 

de estudo. 

É bastante raro um planejamento ambiental que considere todo o conjunto de condições 

meteorológicas (precipitação, temperatura, umidade, pressão atmosférica, radiação solar, 

insolação e ventos) de sua área de estudo. A maioria dos trabalhos prende-se a duas variáveis 

apresentadas como subtemas: a precipitação e a temperatura, de acordo com Santos (2004). 

A condição meteorológica é a mais descrita nos estudos e obedece as indicações 

apontadas por Santos (2004), pois 66,8% dos trabalhos apresentaram a precipitação anual nos 

locais estudados e 48,6% dos estudos trouxeram a temperatura média.  

A metodologia utilizada nesta dissertação para a apresentação dos estudos analisados, 

levou em consideração justamente a descrição das características físicas; através da 

hierarquização dos estudos que informam mais aspectos físicos para os que informam menos, 

seguido das características físicas da paisagem, a descrição da área foi feita pelo tipo de 

ecossistema ou vegetação e, ainda, pela matriz existente no entorno dos fragmentos.  

O mapeamento da vegetação é a forma mais comum encontrada no planejamento 

ambiental para as tomadas de decisão relativas à conservação de ecossistemas naturais, 

expressando suas principais características importantes - a distribuição, grau de fragmentação, 

forma e heterogeneidade espacial dos remanescentes, para Santos (2004), 

Os estudos também variaram muito para a descrição da vegetação, como mostra a 

Tabela 5. Alguns estudos descreveram o bioma e o tipo de vegetação, enquanto outros somente 

descreveram as espécies vegetais dominantes. 

A metodologia e a amostragem utilizadas para responder a pergunta de pesquisa de cada 

estudo, basicamente restringiram-se à descrição do número de fragmentos estudados, número e 

tamanho de transectos, número e tamanho de parcelas, número total de parcelas instaladas, 
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número de armadilhas ou de coletores ou de pontos de coleta, e as distâncias, em metros, 

verificadas entre a borda e o interior dos fragmentos; conforme as Tabelas 7 e 8. 

Uma das questões mais importantes na caracterização da paisagem, no entanto pouco 

descrita, é o grau de conservação dos fragmentos, objetos dos estudos. Somente 10 (5,3%) dos 

estudos descreveram essa característica, o que pode ser devido aos autores considerarem que a 

descrição da área e, principalmente, o histórico do fragmento, possa indicar seu grau de 

conservação. A descrição mais detalhada do local do estudo deveria apresentar o seu grau de 

conservação, pois os efeitos de borda deverão ser diferentes, conforme o estado de conservação 

do fragmento no momento do estudo. 

Dentre os 10 estudos que descreveram essa característica, nenhum apresentou a 

metodologia utilizada para determinar o seu grau de conservação. Estes estudos apenas 

descreveram, por exemplo; o bom estado de conservação devido à ausência de impactos 

antrópicos (Bragion; 2012), ou a ausência de impactos antrópicos visíveis ou, ainda, evidências 

de incêndios recentes (Coelho; 2015). 

A caracterização dos fragmentos se inicia por meio da análise de uma imagem de satélite 

ou fotografia aérea que tem por objetivo localizar espacialmente esses remanescentes florestais 

e contextualizá-los em relação ao seu entorno imediato, segundo Brancalion; Lima; Rodrigues 

(2013). Depois disso são realizadas visitas, a fim de classificá-los quanto ao seu atual estado de 

conservação, além de identificar quais os agentes de perturbação principais estão ali atuando. 

Para estes autores, a definição do estado de conservação dos remanescentes naturais é obtida 

com base em critérios que levam em consideração indicadores da intensidade de degradação, 

como o número de estratos, as características do dossel, como a continuidade e a altura, a 

presença de epífitas, a presença de lianas em e a invasão de gramíneas exóticas, nas bordas e 

no interior dos fragmentos. 

Os autores apresentaram, conforme figura abaixo, os critérios utilizados para 

classificação dos fragmentos florestais remanescentes inseridos, por exemplo, em áreas de 

Floresta Estacional Semidecídua, com a proposição de três níveis de estado de conservação: 

florestas naturais conservadas (sem necessidade de ações de restauração), florestas naturais 

pouco degradadas (passíveis de ações de restauração) e florestas naturais muito degradadas 

(com necessidade de ações de restauração). 
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 Critérios utilizados para classificação do estado de conservação dos fragmentos florestais 

inseridos em áreas de Floresta Estacional Semidecidual. In: Brancalion; Lima; Rodrigues (2013) 

 

Ao incluir na metodologia os critérios estabelecidos para a caracterização da paisagem 

e as variáveis envolvidas na área, os estudos permitem que os resultados encontrados, ao fim 

do trabalho, sejam melhor compreendidos já que, em muitos casos, os resultados estão 

relacionados a determinadas características locais; como a matriz do entorno, o grau de 

conservação dos fragmentos e demais aspectos abordados ao longo da dissertação. 

De acordo com Eisenlohr et al. (2015), na busca de sua área amostral, o pesquisador 

deverá ter cautela ao incluir variáveis que possam interferir na avaliação dos efeitos a serem 

testados, como acentuada variação pedológica e topográfica, entre outras. Se for inevitável a 

inclusão dessas variáveis, elas precisarão ser corretamente mensuradas e consideradas nas 

análises numéricas. 

Do total de 187 estudos analisados, 135 descreveram o número de transectos e/ou de 

parcelas instalados para amostragem das variáveis objetos das pesquisas, sendo que 71 deles 

apresentaram o comprimento dos transectos e 100 descreveram o tamanho das parcelas, ainda 

que somente 37 apresentassem as medidas de transectos e de parcelas.  

Quanto à forma das parcelas, quando citado pelos autores, a maior parte dos estudos 

utilizaou parcelas no formato quadrado ou retangular. Somente os estudos de Bergès et al. 

(2013) e Tanus (2011) instalaram parcelas circulares. Para Eisenlohr et al. (2015), o 

estabelecimento de parcelas retangulares, paralelas à borda, no contexto da avaliação específica 

para o efeito de borda é particularmente interessante, pois proporciona maior área amostrada 

sob esse possível efeito, justamente porque a relação perímetro-área observada nessas parcelas 

é maior que a verificada para parcelas quadradas. 

A metodologia sempre dependerá da forma do fragmento, conforme descrito no estudo 

referencial de Laurance; Yensen (1991). Os autores propõe um modelo, como parte de um 

protocolo, para avaliar os impactos ecológicos dos efeitos de borda em habitats fragmentados. 
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Apresentam o modelo Core-Area, mensurado em metros, para descrição da penetração-

distância (d) dos efeitos de borda, considerando amostras em transectos borda-interior. Segundo 

os autores, o modelo mostra que os valores do Core-Area dependem da forma do fragmento, e 

que o modelo é apropriado ao comparar estudos em paisagens a nível regional, quando os 

fragmentos têm tipos de bordas similares. 

Com relação às distâncias, foi considerado na análise da metodologia dos estudos 

empíricos, as distâncias mínimas, que equivalem às bordas dos fragmentos; as máximas, que 

significam o ponto final no interior do fragmento onde foram realizadas as análises; e as 

intermediárias, ou seja, as distâncias entre a a borda e o interior em que foram feitas as análises. 

As descrições detalhadas de cada um dos estudos são apresentadas na Tabela 7, onde 

também é possível identificar a coluna “especificidades”. Essas especificidades mostram, por 

exemplo, o tamanho dos fragmentos, o número de réplicas, a orientação das bordas estudadas, 

os tipos e número de habitats estudados e, ainda, a utilização da metodologia feita através de 

caminhada assistemática pelos fragmentos, realizada por Yamamoto; Kinoshita; Martins 

(2006). 

O estudo realizado por Santiago; Rezende; Ferreira (2007) teve o objetivo de avaliar o 

processo de fragmentação de habitat e o efeito de borda da Reserva Biológica de Poço D’Anta, 

Juiz de Fora/MG, e utilizou também metodologia diferente do padrão encontrado na literatura. 

Para o estudo, as autoras utilizaram, para detecção dos efeitos de borda, a função ‘tudo ou nada’, 

que tem somente o propósito de refutar ou confirmar a existência do efeito de borda. Nessa 

função, pontos são observados no interior da mata e na borda, e suas diferenças levam à 

constatação da existência ou não do efeito de borda. De acordo com Eisenlohr et al. (2015), 

essa abordagem de “tudo ou nada”, embora só constate a existência ou não de tal efeito, traz 

inferências particularmente convenientes. 

Como a metodologia utilizada é fundamental para a busca dos objetivos da pesquisa, ela 

pode também ser ineficaz, quando não adequada. Alguns estudos mostraram que parte dos 

resultados pode ser devido ao método utilizado, ou apresentaram resultados que indicavam que 

os estudos devem ser realizados em períodos diferentes como, por exemplo, ao relacionarem os 

resultados com a estação climática, do período da amostragem. 

O estudo realizado por Dixo; Martins (2008) sugeriu que a amostragem realizada pode 

ter influenciado os resultados para a ausência de efeitos de borda na ocorrência de sapos e de 

lagartos; já que foi realizado durante a estação chuvosa e o microclima da borda pode não sofrer 

alterações drásticas, comparadas com a estação seca.  
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A analisar dados da temperatura do ar, déficit de vapor de pressão e intensidade da luz 

ao longo de quatro transectos, nas bordas e interior, Newmark (2001) verificou que parte dos 

gradientes microclimáticos não foi atribuída aos efeitos de borda e, sim, ao horário do dia em 

que foram tomadas as medidas do estudo.  

Segundo o autor as variáveis foram medidas em um período de 11 horas, e poderiam ter 

valores diferentes caso as medidas tivessem sido obtidas em um período de 24h, pois as medidas 

para temperatura durante a noite são diferentes dentro e fora da floresta. 

Segundo a Análise de Dependência realizada no estudo realizado por Penariol (2007), 

as estações do ano alteram a distribuição de algumas espécies de drosofilídeos, ou seja, a 

espécie ocupa áreas diferentes do fragmento, borda ou interior, de acordo com o período do 

ano. Os resultados sugeriram que as espécies nativas são mais sensíveis à seca, enquanto que 

as populações de drosofilídeos invasores, as quais são dominantes na borda do fragmento, um 

ambiente mais instável, suportam melhor o estresse hídrico, e são favorecidas na estação seca. 

Ao medirem os registros microclimáticos para temperatura do ar no subosque, do chão da 

floresta tomados em cinco alturas verticais em direção ao dossel, Didham; Ewers (2014) 

verificaram que a temperatura do ar variou de 1°C a 4°C, e foi mais fria quando a distância da borda 

foi de 0 para 16 m. 

A partir deste resultado, os autores indicaram a importância de testar a influência relativa 

dos efeitos de borda na estratificação vertical, em gradientes de bordas norte e sul, e bordas de 

ambientes semi-áridos. A implicação mais clara é a de que a compreensão da influência do 

fechamento da borda e o contraste de borda no microclima da floresta, só pode ser alcançada 

através da quantificação de todo o perfil vertical. 

Ao discutirmos a metodologia utilizada é importante abordar a questão das distâncias 

encontradas para as mudanças das variáveis estudadas, ou seja, as diferenças encontradas entre 

a borda e o interior para qualquer grupo ou variável. 

Não foi discutido nesta dissertação se existem padrões para a distância de influência da 

borda, pois essas distâncias serão diferentes em função de uma série de características, a 

começar pelo local do estudo, o clima, o relevo, a vegetação, a matriz do entorno, a orientação, 

o histórico da área, o tamanho do fragmento e demais características descritas ao longo da 

dissertação e, principalmente, quanto à metodologia utilizada. 

No estudo realizado por Ribeiro; Ramos; dos Santos (2009) os autores concluem que 

não devem ser estabelecidas distâncias fixas para os efeitos de borda, pois a distância pode 

variar devido diversas características, como a idade, a matriz e a proximidade das bordas. 
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Segundo o estudo referencial de Harper; Macdonald (2011), não existe um método 

aceito universalmente para quantificar a distância de influência da borda (DEI). E existe uma 

ampla variação para esses valores, em que estudos encontraram valores da DEI maiores que 

100m, enquanto outros menores que 15m; para resposta de variáveis similares em um mesmo 

ecossistema. 

Segundo os autores, o método pode contribuir para essa variação, não existindo estudos 

publicados que comparem diferentes métodos para mensurar a significância estatística ou 

ecológica da influência da borda. Para os autores, o estabelecimento de um método padrão de 

quantificação da DEI é importante para comparar respostas da borda entre diferentes estudos 

para as pesquisas de conservação. 

Os estudos práticos analisados, em média, utilizaram como distância máxima para 

medidas da influência da borda o raio de 100m da borda ao interior. No entanto, as medidas das 

distâncias foram muito variadas, com estudos de distância máxima de 16m até 1km.  

No estudo referencial de Paton (1994), o autor realizou revisão e analisou 14 estudos 

para investigar a relação entre a distância de uma borda e o sucesso do ninho de aves. Segundo 

o autor, as análises metodológicas mostraram inconsistências nos projetos experimentais desses 

estudos, e que a grande variação nos incrementos de distância tornou extremamente difícil 

determinar qualquer padrão para os efeitos de borda. 

Segundo o estudo referencial de Laurance et al. (2002) o efeito de borda mais marcante 

na área de estudo do PDBFF, em Manaus, AM, ocorreu dentro de 100m das bordas da floresta. 

Danos causados pelos ventos podem penetrar entre 300 e 400m das bordas e mudanças nas 

comunidades de besouros, formigas e borboletas podem ser detectadas até 200-400m das 

bordas. Elevada frequência do fogo foi verificada a, pelo menos, 2400m das bordas da floresta. 

Segundo Laurance (2000), a evidência de efeitos de borda em larga escala é baixa, 

possivelmente porque fenômenos em larga escala são difíceis de estudar. 

Embora muitos estudos tenham sido realizados, a identificação de padrões ainda é 

inconsistente, por conta das muitas variações que existem nos estudos. 

Outra variação encontrada na revisão dos estudos avaliados foi quanto às distâncias 

intermediárias. Do total de estudos analisados, 97 não descreveram exatamente as distâncias 

intermediárias em que os trabalhos foram feitos. No entanto, apresentaram, por exemplo, o 

número de locais de amostragem, o número de parcelas na borda e interior, no raio existente 

entre a distância mínima e a máxima; conforme discutido anteriormente. 

A decisão do esforço amostral na paisagem, os números de fragmentos amostrados de 

cada tipo florestal e de cada estado de conservação, é definida com base numa avaliação do 



108 
 

 

número total de fragmentos da paisagem, de cada tipo vegetacional e do estado de conservação, 

buscando amostrar o máximo de fragmentos, com, no mínimo, 50% dos fragmentos de cada 

uma das situações identificadas, e com base no número acumulado de espécies amostradas em 

cada tipo vegetacional, tendo como referência dados florísticos de ecossistemas conservados 

dos mesmos tipos de vegetação ocorrentes na região (BRANCALION; LIMA; RODRIGUES, 

2013). 

A definição da metodologia a ser utilizada para estudos sobre efeitos de borda deve 

considerar, principalmente, os seguintes fatores: local do estudo, características da paisagem, 

grupo ou variável a ser estudada, e descrição detalhada da borda. 

Com relação às características da borda, Santos (2004) propôs modelo de planilha de 

campo, cujo objetivo foi o de reunir alguns descritores que, em seu somatório, permitissem a 

descrição concisa da qualidade da vegetação, como a área atual de cobertura vegetal, o  tamanho 

das folhas, a altura das árvores, as espécies emergentes, as invasoras, o número de estratos, a 

composição do dossel, a distribuição espacial dos fragmentos, as principais ações impactantes; 

entre outros, além do detalhamento das características da borda, considerando as seguintes 

informações: 

  

 

 

 

 

Área de borda - forma 

circular 

oval  

fusiforme 

estrelar 

irregular 

ininterrupta 

pouco interrompida 

muito interrompida 

 

 

Área de borda – largura aproximada 

faixa estreita 

faixa extensa 

faixa muito extensa 

 

 

Zona de contato 

abrupta 

gradativa 
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Para que os resultados sejam confiáveis, é necessária uma amostragem significativa, 

obedecendo a um percentual estatisticamente calculado para toda a cobertura vegetal e em cada 

categoria de vegetação estudada, segundo Santos (2004). A autora cita que a maioria dos 

planejamentos no Brasil decide pelo aspecto fisionômico da vegetação. Alguns se reduzem à 

avaliação do estrato dominante e quase nunca interpretam a dinâmica das populações. É difícil, 

desta forma, reconhecer o real valor dos fragmentos vegetacionais.  

Para as características da fauna são realizadas avaliação metodológica para a estrutura 

e a diversidade da comunidade, composição, abundância, frequência, distribuição, dominância 

e riqueza de espécies, presença de espécies raras, em perigo, ameaçadas de extinção, exóticas e 

migratórias, os endemismos, a integridade e diversidade dos habitats e os tipos e graus de 

perturbação, entre outros descritores.  

Características diretas da vegetação, como a estrutura, a representatividade, o tamanho 

de área, ou o grau de isolamento dos fragmentos, ou do meio físico, como o relevo, a chuva, a 

temperatura, a altitude, etc, são utilizadas para compor o diagnóstico. Para a autora, elabora-se, 

dessa forma, uma relação estrita entre diversidade de ambientes e diversidade da fauna. 

Embora exista o entendimento, por parte de alguns autores, de que a metodologia pode 

influenciar os resultados, e que existam propostas de modelos, critérios ou parâmetros para 

apontar os aspectos que devem ser avaliados; nenhum dos estudos práticos e dos referenciais 

realizaram pesquisas comparativas para as diferentes metodologias sobre a influência dos 

efeitos de borda. 

 É intuitivo que estudos na mesma floresta, utilizando critérios de inclusão amostral 

diferentes, apresentem resultados distintos, sendo inexistentes os trabalhos que exploram este 

efeito (DISLICHI; CERSÓSIMO; MANTOVANI, 2001). 

A partir das questões que envolvem a metodologia nos estudos sobre efeitos de borda, 

é importante que os autores apresentem descrição detalhada das características da paisagem, da 

matriz do entorno, do tipo de vegetação, do histórico da área, do grau de conservação dos 

fragmentos e, principalmente, que apresentem a justificativa para a definição da metodologia a 

ser utilizada. As pesquisas deverão ainda considerar a orientação da borda, a estação climática 

e o período do dia da realização da amostragem, principalmente para os estudos que tenham 

como objeto de pesquisa os animais.  

 

 

 

 



110 
 

 

Quais fatores foram mais ou menos estudados? 

Os estudos mais realizados trataram de efeitos de borda sobre plantas. Embora tenham 

sido objeto de pesquisas sobre efeitos de borda, os animais ainda apresentam resultados 

numericamente muito inferiores e o mesmo ocorreu para análises de fatores abióticos. 

Dos 187 estudos empíricos analisados, somente 03 foram realizados com o objetivo de 

avaliar os impactos dos efeitos de borda sobre os répteis. E, mesmo estudos com aves, que tem 

literatura mais antiga, como Paton (1994), somaram poucos trabalhos. 

Grandes animais foram muito pouco estudados, e somente um estudo foi identificado, 

ao avaliar a distribuição de leopardos na borda de uma reserva na África do Sul.  

Em estudo publicado recentemente, Pfeifer et al. (2017) indicaram que espécies 

florestais maiores ou mais móveis, devem ter sensibilidades de borda menores, em comparação 

com espécies de corpo menor, pois as espécies maiores ou mais móveis são mais capazes de 

atravessar e forragear na matriz, bem como detectar habitats e recursos adequados em paisagens 

fragmentadas. 

 Embora não tenha sido possível realizar comparações, pelo reduzido número de 

estudos, muitos são extremamente relevantes para a identificação de efeitos de borda. 

Somente um estudo teve como objetivo analisar a retenção de carbono pelas árvores da 

floresta, realizado por De Paula; Costa; Tabarelli (2011). Os resultados apresentados pelos 

autores mostraram que o interior da floresta madura reteve quase 3 vezes mais carbono do que 

a borda; e que o carbono retido pelas espécies emergentes diminuiu pela metade nas bordas, 

pois árvores com grandes troncos (DAP maior que 70cm) e muito altas (mais de 31m de altura), 

foram raras nestes habitats. 

Os resultados sugerem que a redução de carbono nos habitats afetados pelas bordas 

resulta, parcialmente, da pequena abundância de grandes árvores, particularmente árvores 

muito altas, bem como da falta de compensação de carbono pelas espécies do dossel e subosque. 

Estoques de carbono no solo foram analisados em estudo realizado por Barros (2013), 

que concluiu que os estoques de carbono no solo são influenciados pela proximidade das 

bordas. E que as diferenças na mudança dos estoques de carbono no solo, entre a borda e o 

interior dos fragmentos, devem ocorrer em função do aumento das taxas de decomposição do 

material vegetal morto nas áreas de borda. 

O estudo de Laurance et al. (2018) mostrou que a fragmentação de habitat afeta a 

biodiversidade e as interações entre espécies; e que muitas funções do ecossistema, incluindo 

hidrologia da floresta e ciclos bioquímicos também são alterados. Entre as mais importantes 
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mudanças, estão as alterações fundamentais na biomassa florestal e no armazenamento de 

carbono. 

Os autores apresentaram resultados encontrados ao longo das pesquisas realizadas no 

PDBFF, que mostraram que um conjunto de mudanças inter-relacionadas afeta os estoques de 

carbono, como a maior taxa de morte de árvores nas bordas, sendo muitas delas com copas 

grandes (≥ 60 cm DAP) e emergentes, que armazenam uma grande fração do total de carbono 

florestal, sendo substituídas por plantas pioneiras de crescimento rápido e lianas, que proliferam 

em fragmentos e têm menor densidade de madeira e, assim, sequestram muito menos carbono. 

A partir dos resultados encontrados nos estudos realizados, os autores indicaram que, 

com base nas taxas atuais de fragmentação florestal, a perda de armazenamento de carbono 

relacionada à borda nos trópicos poderia produzir dezenas de milhões de toneladas de emissões 

atmosféricas de carbono anualmente, acima e além da causada somente pelo desmatamento.  

 Outro fator pouco estudado foi a deposição atmosférica de poluentes nas bordas de 

fragmentos. O estudo realizado por Wuyts et al. (2009) mostrou que a presença de vegetação 

ecotonal nas bordas diminuiu o grau de formação dos gradientes microclimáticos e, 

consequentemente, os efeitos de borda na deposição de SO4, NO3 e NH4. Além disso, a 

presença de vegetação ecotonal nas bordas alterou o raio de deposição destes elementos. 

A deposição extra de N + S recebida pela floresta, devido aos efeitos de borda, foi menor 

na borda gradual do que na borda abrupta com, em média, 80 e 100% no inverno e no verão, 

respectivamente, e diferenças são causadas pelas diferentes estruturas das bordas. 

 Em um dos locais do estudo, Dombergheide, a presença de borda ecotonal diminuiu 

o nível de deposição de SO4, NO3 e NH4 nas bordas. E na área com vegetação gradual, a 

absorção de NH4 e NO3 pelo dossel foi mais alta nas bordas do que no interior da floresta. 

No estudo realizado por Bergès et al. (2013), as bordas da floresta influenciaram a 

entrada de compostos químicos da atmosfera, já que são expostas à alta deposição de íons 

atmosféricos, que alteram o perfil vertical dos ventos e causam turbulência do ar. A literatura 

relata um aumento de quatro vezes na deposição atmosférica de N e S nas bordas da floresta, 

em comparação com o seu interior. 

As interações ecológicas também foram pouco abordadas nos estudos. O estudo de 

Candenasso; Pickett (2000), realizado em Nova Iorque, mostrou que a herbivoria foi 

significativamente maior na borda e que os roedores danificaram plantas jovens apenas na 

borda, enquanto os cervos danificaram significativamente mais plantas jovens no interior da 

floresta. 
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 Segundo os autores, o efeito do dano por herbívoros específicos, além de suas 

preferências, deve ser considerado quando se investiga o mecanismo pelo qual a herbivoria 

afeta a composição e a mortalidade das populações de plantas jovens durante a regeneração da 

floresta. 

O estudo referencial de Leal et al. (2007) verificou que, dos 55 artigos pesquisados, 28 

trataram de abundância ou riqueza de herbívoros e 34 abordaram taxas de herbivoria na borda 

ou interior de florestas.  

Para respostas dos herbívoros, a maioria dos estudos (23 artigos ou 82%) apresentou 

evidências de que a criação de bordas promove efeitos positivos, 4 artigos (14,3%) mostraram 

respostas negativas e 5 (17,8%) apresentaram respostas neutras. Apesar da resposta dos 

herbívoros à criação da borda ter sido espécie específica, houve um padrão geral de que 

herbívoros generalistas aumentam sua abundância na borda das florestas, como veados, 

homópteros, ortópteros e formigas cortadeiras. 

Dos trabalhos que avaliaram as taxas de herbivoria em áreas de borda e interior, 16 dos 

34 artigos encontrados (47%) registraram aumento nas taxas de herbivoria com a criação das 

bordas, enquanto 11 artigos (32,34%) detectaram redução na herbivoria e 10 (29,4%) 

apontaram respostas neutras.  

A revisão realizada pelos autores mostrou que houve uma predominância de estudos 

avaliando os danos de insetos a plântulas, e que dois grupos dominantes de herbívoros são bem 

conhecidos como sendo beneficiados pela criação de bordas: veados, em florestas temperadas 

do Hemisfério Norte, e formigas cortadeiras, em florestas neotropicais. 

Herbívoros de florestas temperadas têm maior desempenho larval nas bordas, devido o 

desenvolvimento larval mais curto e oviposição preferencial em manchas sob radiação solar 

direta. Já os herbívoros de floresta tropical, especialmente os de interior de mata, são 

negativamente afetados pela borda, uma vez que o ambiente mais quente e seco leva à 

mortalidade das suas formas jovens. 

As mudanças na quantidade/qualidade de recursos foi o tema mais comumente sugerido 

para explicar o aumento da herbivoria em bordas de florestas. O efeito de borda mais clássico 

e frequentemente demonstrado é o de aumento no recrutamento de plantas pioneiras em bordas 

de florestas e, como estas plantas têm menos defesas quantitativas e maior valor nutricional que 

plantas tolerantes à sombra, as bordas representam ambientes com mais recursos para 

herbívoros. 

As mudanças nos inimigos naturais dos herbívoros foram identificadas apenas em três 

de 55 artigos. Os autores apresentaram o caso das lagartas de Malacossoma disstria 
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(Lepidoptera), um importante herbívoro de florestas temperadas da América do Norte, em que 

a sua mortalidade causada por um vírus é reduzida nas bordas da floresta, porque esse vírus é 

sensível à alta luminosidade e à baixa umidade da borda. 

Os autores ainda discutiram que os herbívoros, especialmente os generalistas, são 

beneficiados pela criação de bordas, devido às condições microclimáticas mais favoráveis, 

maior quantidade de recursos e menor de inimigos naturais. Essa proliferação de herbívoros 

pode alterar as interações entre espécies na borda da floresta, atrasando a sucessão ecológica e 

amplificando as mudanças na biota causadas pelas atividades humanas. 

A predação de sementes foi abordada nos estudos de Restrepo; Vargas (1999), 

Baldissera; Ganade (2005), Burkey (1993), Ness; Morin (2008) e Guimarãres; Cogni (2002). 

A predação de sementes foi maior no interior da floresta (190-200m) do que nas bordas 

(0-10m), nos fragmentos em Nariño, Colômbia, estudados por Restrepo; Vargas (1999). Os 

resultados sugerem que mudanças nas condições bióticas, como por ex. distribuição de 

predadores de sementes, podem ser responsáveis pelos padrões observados; especificamente 

vertebrados que se alimentam das sementes, e que podem evitar as bordas. 

No estudo realizado por Baldissera; Ganade (2005), os resultados mostraram que a 

distância da borda florestal influenciou as taxas de predação de sementes de espécies nativas, 

sendo que todas apresentaram menores taxas de predação ou maior persistência de 0m na borda 

até 50 m para dentro da floresta. A análise do número médio de dias que as sementes resistiram 

à predação, demonstrou que a persistência das sementes foi, em média, 27% maior da borda até 

50m para dentro da floresta, enquanto na pastagem e no interior da floresta, as sementes 

persistiram por menor tempo. A predação de sementes na pastagem foi alta, ou seja, este 

processo é um fator limitante para a regeneração da cobertura vegetal nessa área florestal 

degradada. Os resultados desse estudo indicam que houve decréscimo na atividade de 

predadores de sementes nas proximidades da borda. 

 A taxa baixa de predação de sementes na borda, verificada no estudo de Burkey 

(1993), foi relacionada pelo autor com o fato de que os predadores de sementes são aversos a 

borda ou são mantidos em baixas densidades por predadores. Segundo o autor, se os predadores 

de sementes são mais escassos na zona da borda, então a fragmentação do habitat afetaria 

adversamente suas populações. 

A predação de sementes por pequenos mamíferos foi duas vezes maior nas parcelas 

dentro de 50m das bordas em floresta estudada em Nova Iorque, por Ness; Morin (2008). Os 

autores relacionaram os resultados com a diminuição da coleta de sementes por formigas nas 

bordas. 
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No estudo realizado por Guimarãres; Cogni (2002), a retirada do arilo de sementes de 

Cupania vernalis foi reduzida nas bordas, enquanto a predação aumentou em um fragmento 

florestal na Serra do Japi, SP. Os resultados mostraram que a proporção média de sementes que 

tiveram retirados os seus arilos, no interior da floresta, foi significativamente maior do que na 

borda. Enquanto 12 sementes foram predadas na borda, no interior nenhuma predação ocorreu. 

As síndromes de dispersão, germinação e floração também foram pouco tratadas nos 

artigos levantados para essa revisão. O estudo realizado na Paraíba por Fortunato; Quirino 

(2016) mostrou que a zoocoria foi a síndrome mais representativa nas espécies da borda e do 

interior (82,76% e 65%, respectivamente), seguida da anemocoria e da autocoria (10% e 15% 

na borda e 3,44% e 15% no interior, respectivamente). As espécies com síndrome de dispersão 

sem classificação somaram 3,4% na borda e 5% no interior. 

As espécies zoocóricas predominaram nos estratos inferiores da floresta e na borda, 

enquanto as espécies anemocóricas e autocóricas foram mais comuns nos estratos superiores da 

mata, como no dossel ou nas árvores emergentes. 

Nos fragmentos estudados em Pedreira, SP, por Yamamoto; Kinoshita; Martins (2007), 

as espécies zoocóricas predominaram nos estratos inferiores na borda (entre 2 a 4,5m), ao passo 

que no interior, a zoocoria predominou em todos os estratos, até 9m de altura. 

As espécies anemocóricas tiveram prevalência em ambientes mais abertos e se 

encontraram nos estratos mais altos e na borda dos fragmentos. Para os autores, as espécies 

diferem nos seus mecanismos de dispersão e de polinização, dependendo do ambiente (borda 

ou interior) e da sua distribuição vertical (estrato). 

Também a fenodinâmica de floração e de frutificação e a distribuição das síndromes de 

polinização e dispersão entre os estratos e entre a borda e o interior dos fragmentos florestais 

em Pedreira seguiram o padrão descrito na literatura para florestas tropicais úmidas. 

O estudo concluiu que diferentes síndromes de polinização e dispersão estão associadas 

a diferentes ambientes e estratos da floresta. 

Ao estudar as diferenças entre árvores isoladas de angico-do-Cerrado, comparadas as da 

borda e do interior, Athayde (2007) verificou que a duração e a frequência da floração  nas 

plantas em isolamento foram maiores do que as presentes na borda e no interior de fragmentos 

ou de áreas contínuas de mata que, segundo o autor, pode ser explicado pelo fato das plantas 

isoladas estarem sob condições de solos mais secos, associados aos maiores valores de 

temperatura e de luminosidade, que podem ser gatilhos para a floração adiantada nos indivíduos 

isolados. 
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 Os estudos ainda identificaram, pontualmente, que a germinação e o crescimento 

inicial são inibidos nas bordas da floresta (Young; Mitchell; 1994), que a floração é maior nas 

bordas (Cara; 2006, Fortunato; Quirino, 2016 e Garcia; 2014), que a queda de folhas é maior 

na borda (Cara, 2006), e que a espessura foliar, estudada por Malcolm (1994), aumentou nas 

distâncias menores da borda e que, nas alturas entre 10-30m, a espessura foliar diminuiu quanto 

mais próxima das bordas as plantas estiverem.  De acordo com esse último autor, o efeito das 

bordas sobre a densidade foliar, em diferentes alturas é, provavelmente, determinado, em 

grande parte, pelo aumento da penetração de luz e pela exposição aos ventos. O dano dos ventos, 

por sua vez, pode resultar em aumento dos níveis de luz e na diminuição da competição de 

sementes por espécies de árvores do dossel. 

 Os estudos realizados para avaliar o impacto das bordas na comunidade de animais 

também foram pouco realizados pelos pesquisadores. Somente um estudo foi feito com grandes 

mamíferos, Balme; Slotow; Hunter (2010) e, dentre os artrópodes, as formigas foram as mais 

estudadas. 

O aumento de formigas nas bordas foi encontrado no estudo de Dalber; Wolters (2004), 

que verificaram alta densidade de ninhos de formigas agressivas, com grandes colônias, 

ocorrendo ao longo das bordas, o que pode reduzir significativamente a permeabilidade da 

borda para a moradia de artrópodes. 

A densidade de colônias das formigas cortadoras de folhas mudou drasticamente com a 

distância das bordas da floresta, no estudo realizado por Wirth et al. (2007). Entretanto, embora 

o número de formigas estudadas tenha aumentado ao longo das bordas, a magnitude dos efeitos 

de borda mudou entre as espécies.  

A densidade de colônias de A. cephalotes foi mais baixa no interior e aumentou 

fortemente nos primeiros 50m, a partir da borda e, de acordo com os autores, essa espécie tem 

uma clara preferência por espécies pioneiras, que são mais frequentes nas bordas da floresta. 

Os autores acreditam que a distribuição mais uniforme de A. sexdens dentro da floresta é 

consequência das diferenças no grau de especialização no forrageamento, pois essa espécie 

forrageia sob árvores, alimentando-se de plântulas, juvenis, flores e folhas mortas da 

serapilheira. 

O estudo de Holway (2005) mostrou que as formigas argentinas (Linepithema humile) 

foram extremamente comuns em cinco corredores ripários da Califórnia, mas diminuíram 

abruptamente com o aumento da distância do habitat adjacente. As formigas argentinas parecem 

eliminar ou reduzir as formigas nativas dentro de 50m dos corredores, mas este efeito diminui 

a níveis indetectáveis a 200m. 



116 
 

 

As formigas exóticas Argentine também foram estudadas por Suarez; Bolger; Case 

(1998), na Califórnia. Os resultados mostraram que a comunidade de formigas nativas foi 

severamente reduzida em áreas ocupadas por formigas Argentine, e que o padrão espacial de 

invasão dessas formigas sugere que elas estão ocupando habitats das formigas nativas.  

Dentro dos fragmentos, as formigas Argentine foram mais abundantes ao longo das 

bordas e sua densidade diminuiu com a distância delas.  bordas. Áreas a mais de 200m das 

bordas urbanas tiveram poucas ou nenhuma formiga daquele gênero, e as formigas nativas 

foram mais abundantes longe das bordas e em áreas com vegetação predominantemente nativa. 

Segundo os autores, estes padrões sugerem que os efeitos de borda, após a fragmentação, 

reduzem a habilidade dos fragmentos em reter espécies nativas. As formigas Argentine parecem 

ter mais sucesso próximo de bordas urbanas, o que pode ter sido facilitado pelos distúrbios 

humanos, como a presença de vegetação exótica e mudanças nas condições do solo, associadas 

com áreas desenvolvidas.  

Os resultados encontrados por Leite; Araujo; Oliveira (2013) mostraram que a opção 

das formigas pelas bordas ou estradas de terra pode ser devido à maior incidência de luz e maior 

exposição do solo, se comparadas às áreas adjacentes, com maior cobertura vegetal. Foi 

observado no estudo que o número de ninhos de formigas do gênero Atta na borda foi 

relativamente superior ao da área do interior do fragmento. Ao mesmo tempo em que as 

formigas atuam como dispersoras de sementes, elas também cortam mais as plantas de borda, 

impossibilitando que elas cresçam tanto quanto as do interior do fragmento de Cerrado. 

Os besouros tiveram aumento de 53% nas taxas de captura na floresta regenerada, 

comparado a florestas degradadas estudadas por Barnes et al. (2014), na Nigéria. Segundo os 

autores, as diferenças entre bordas de floresta regeneradas e degradadas em temperatura e 

umidade, podem colocar restrições fisiológicas a determinadas espécies, contribuindo para 

mudanças na comunidade observada. 

 No estudo realizado por Didham et al. (1998), em Manaus, a grande maioria das 

espécies de besouros foi prejudicada pela fragmentação, tendo densidades significativamente 

mais baixas perto das bordas da floresta e/ou em pequenos fragmentos florestais. O estudo ainda 

mostrou que as espécies de besouros de borda são mais abundantes nos locais próximos às 

bordas mais frias e úmidas. 

Em estudo realizado com borboletas, Bellaver (2012) verificou que houve diferenças 

quanto à composição de espécies entre a borda e interior, sendo que a presença de espécies 

generalistas foi mais abundante na borda. Os resultados do estudo de Bastos; Silva Neto; 

Carneiro (2012) mostraram que a riqueza e a abundância de espécies de visitantes florais, 
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abelhas e borboletas, foram maiores na borda, e diminuiu à medida que se adentrava no 

fragmento. 

O estudo realizado em Goiás por Araújo et al. (2011) mostrou que a riqueza e a 

abundância de insetos galhadores foi maior na borda do que no interior de área florestada, e que 

o ataque das folhas pelos insetos galhadores também foi maior na borda. 

Os autores sugeriram que as plantas hospedeiras localizadas nas bordas são mais 

propensas ao ataque de galhadores, por estarem sob maior nível de estresse, devido ao efeito de 

borda, e que o nível de estresse do habitat, conforme discutido por outros autores, está associado 

aos estresses hídrico e nutricional; resultando no comprometimento de mecanismos de defesa 

das plantas contra os herbívoros. 

Os resultados encontrados por Araújo; Espírito-Santo Filho (2012), em estudo realizado 

no Pará, mostraram que a distância da borda influenciou a riqueza de galhadores, sendo que nas 

amostras aos 50m, foram registrados números maiores de espécies de galhas. 

A distribuição de drosofilídeos estudada por Penariol (2007), em Floresta Estacional 

Semidecídua em São Paulo, mostrou que as espécies invasoras ocorrem com maior abundância 

em área de borda e as espécies neotropicais ocorrem, principalmente, a partir de 60 metros da 

borda. Para os dados, a explicação do favorecimento de espécies exóticas na borda foi 

relacionada, principalmente, às características físicas do habitat de borda e de interior. Uma das 

espécies é recém-introduzida no Brasil e, em seu país de origem habitava áreas abertas de 

savana no continente africano, o que explica, em parte, a elevada abundância somente em 

pontos próximos à borda. A outra espécie exótica é considerada uma espécie cosmopolita e tem 

sido associada a ambientes alterados, áreas urbanas e/ou abertas. 

O trabalho também demonstrou uma influência positiva da umidade em relação à 

abundância de drosofilídeos, o que foi mais evidente no interior do fragmento onde, na estação 

chuvosa, o número de drosofilídeos coletados foi duas vezes maior que na estação seca, do que 

na borda, onde houve aumento de 14% de indivíduos na estação chuvosa, em comparação com 

a seca.  

 Os répteis e anfíbios foram estudados em somente 10 estudos práticos. Os resultados 

encontrados por Schlaepfer; Gavin (2001) mostraram que somente duas espécies de sapos (E. 

podiciferus e E. cruentus) foram significativamente mais abundantes no interior do fragmento 

que nas bordas. Segundo os autores, isso pode ocorrer devido às características do habitat e 

fatores abióticos, pois as bordas são mais secas, quentes e ensolaradas.  Neste trabalho as 

espécies de lagartos foram mais abundantes ao longo das bordas, durante a estação seca. 

Segundo os autores, os lagartos podem retornar ao interior da floresta na estação úmida se 
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houver provisão de vantagens reprodutivas, redução da predação, da competição por território 

e aumento da taxa de sobrevivência dos ovos. Ambas espécies de sapos e lagartos parecem 

tornar-se mais abundantes no interior da floresta depois do início da estação chuvosa, sugerindo 

um efeito sazonal de borda.  

A taxa de parasitismo nos lagartos foi mais baixa nas bordas do que no interior da 

floresta, o que pode ser explicado pelo fato do parasita ser favorecido em ambiente fresco, 

sombrio e úmido. Para os autores, os anfíbios diurnos podem ser particularmente vulneráveis 

aos efeitos de borda em muitas paisagens tropicais, pois geralmente as bordas apresentam 

condições abióticas durante o dia, (luminosidade e umidade), que são desfavoráveis às 

necessidades fisiológicas dos anfíbios (úmido e frio). Segundo os autores, a distância com que 

os efeitos de borda são detectáveis no interior do fragmento são passíveis de mudar no espaço 

e no tempo.  

No estudo de Demaynadier; Hunter (1998), realizado nos Estados Unidos, muitas 

salamandras parecem evitar mais as bordas do que a maioria dos anuros, embora existam claras 

exceções entre as espécies. A abundância das espécies aumentou significativamente com a 

proximidade do interior da floresta. A menor riqueza e abundância de anuros nas bordas 

também foi observada por Costa (2014), em São Paulo, e menos indivíduos de lagartos foram 

encontrados na borda de um fragmento da Austrália, no estudo realizado por Andreson; Burgin 

(2002). 

Os resultados verificados por Lehtinen; Ramanamanjato; Raveloarison (2003), em 

Madagascar, permitiu aos autores observarem três tipos de respostas de bordas: evasores do 

interior, tendem a ser encontrados na ou próximo das bordas, evasores da borda, tendem a ser 

encontrados no interior, e espécies onipresentes, sem preferência pela borda ou interior. 

Os dados da estação seca mostraram que todas as espécies de sapos evitaram as bordas. 

Os répteis apresentaram respostas de preferência para as bordas. Dados da estação úmida 

mostraram que uma espécie de sapo limitou as bordas, mas todas a outras não mostraram 

respostas significativas quanto a proximidade da borda ou evasores do interior. Nenhum réptil 

limitou a borda durante a estação úmida. 

Os efeitos de borda para as aves foram estudados por Battin; Sisk (2011), Poulin; Villard 

(2011) e Ries; Fagan (2003).   

O estudo realizado no Grand Canyon, Arizona, por Battin; Sisk (2011), mostrou que 

cinco de sete espécies de aves responderam à borda na região de floresta não tratada, enquanto 

que apenas uma respondeu à borda na floresta tratada. Segundo os autores, o número 

desproporcional de espécies respondendo à borda na floresta não tratada, sugeriu que os efeitos 
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de borda parecem ser relativamente sem importância, pelo menos a curto prazo, quando existe 

restauração.  

Os ninhos de aves locados mais distantes das bordas foram mais prováveis de ter 

sucesso, em fragmentos no Canadá, de acordo com os resultados encontrados por Poulin; 

Villard (2011). O estudo também mostrou que a taxa de sobrevivência diária dos ninhos 

aumentou com o tamanho da mancha da floresta madura. 

O estudo realizado por Ries; Fagan (2003) no Arizona, mostrou que o aumento da 

predação de casulos de gafanhotos por pássaros, perto das bordas, pode ser devido a alta 

densidade de aves, ou simplesmente pela resposta ser dependente do aumento da 

disponibilidade de presas. 

Poucos estudos também foram realizados com mamíferos, sendo apenas um deles para 

grandes animais. O estudo realizado por Balme; Slotow; Hunter (2010) mostrou que os 

leopardos perto da borda das reservas viviam em menor densidade e sofreram taxas de 

mortalidade mais elevadas do que aqueles mais próximos do núcleo das reservas. A competição 

foi similar nas duas áreas, enquanto a disponibilidade de presas foi maior perto das bordas do 

que no centro do Complexo Phinda- Mkhuze, na África do Sul. 

 Para pequenos mamíferos foram realizados estudos por Pardini (2004), Stevens; 

Husband (1998), Naxara (2008), e Rosa (2012).  

No estudo realizado na Bahia, por Pardini (2004), a comunidade de pequenos mamíferos 

foi significativamente rica nas bordas, quando comparada ao interior da floresta madura. Dois 

roedores terrestres foram mais comuns nas bordas, sendo raramente capturados no interior de 

floresta madura e a comunidade de pequenos mamíferos tendeu a ser mais rica e mais abundante 

em pequenos remanescentes, quando comparados aos grandes.  

Segundo a autora, o aumento da riqueza e da abundância de pequenos mamíferos em 

remanescentes pequenos pode ser explicado pelo aumento da intensidade dos efeitos de borda 

no interior das manchas pequenas, comparadas com os grandes remanescentes. 

No estudo de Stevens; Husband (1998), a diversidade de pequenos mamíferos aumentou 

com a distância das bordas. Os resultados apresentados por Naxara (2008) mostraram que a 

abundância de pequenos mamíferos foi menor nas bordas do que no interior.  

De acordo com os resultados do estudo de Rosa (2012), a riqueza de pequenos 

mamíferos não variou dentro do gradiente de distância, mas o número total de indivíduos foi 

maior na borda. A autora acredita que isso ocorreu devido às características dos pequenos 

mamíferos, como baixa capacidade de deslocamento, tamanho de corpo pequeno e altas taxas 

de reprodução; e que as espécies encontradas são comuns em áreas antropizadas e são 
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favorecidas pelos ambientes de borda. O resultado também pode indicar que o aumento do 

número de pequenos mamíferos ocorra devido a perda de predadores.  

Em estudo realizado por Pfeifer et al. (2017), os autores mapearam e quantificaram as 

mudanças nas abundâncias na escala da paisagem de 1.673 espécies de vertebrados (103 

anfíbios, 146 répteis, 1.158 aves e 266 mamíferos), que podem ser atribuídas a efeitos de borda 

em paisagens florestais fragmentadas, usando dados coletados em 22 paisagens distribuídas em 

sete grandes regiões biogeográficas. Os resultados mostraram que 85% de todas as espécies de 

vertebrados foram afetadas pelas bordas da floresta (46% positivamente e 39% negativamente), 

excluindo 369 espécies com respostas de borda desconhecidas. Os autores ponderaram que os 

resultados que mostram que mais espécies foram impactadas positivamente, em vez de 

impactadas negativamente pelas bordas, deve ser interpretado com cautela, pois o fato mais 

importante desse resultado é que 85% das espécies são impactadas e que a comunidade 

resultante, que agora persiste nas bordas, tem pouca semelhança com as comunidades dos 

interiores da floresta. As abundâncias de 11%, 30%, 41% e 57% das aves, répteis, anfíbios e 

mamíferos, respectivamente, mostraram fortes declínios em direção às bordas da floresta. Para 

os autores, as alterações na composição de comunidades de vertebrados nas bordas das 

florestas, provavelmente, refletem mudanças pronunciadas no funcionamento ecológico desses 

habitats florestais modificados.  

De acordo com o apresentado por Harris; Silva-Lopez (1992), a fragmentação florestal 

não afeta apenas diretamente a presença e a ausência de espécies, mas também altera o processo 

ecológico fundamental, que molda a natureza das comunidades ecológicas. Quando ocorre uma 

alteração suficiente do processo ecológico, o processo passivo de relaxamento faunístico pode 

acelerar, para se tornar um colapso faunístico ativo. Em outras palavras, faunas nativas inteiras 

podem entrar em colapso por causa de mecanismos ecológicos alterados, que criam efeitos 

dominó que se espalham por toda a comunidade ecológica. 

 Ainda segundo Laurance et al. (2018), as diferentes espécies variam acentuadamente 

em sua vulnerabilidade à fragmentação florestal. Espécies animais que diminuem em 

abundância ou desaparecem nos fragmentos florestais, freqüentemente tem requisitos para 

grandes áreas e evitam as matrizes circundante, enquanto espécies de plantas suscetíveis se 

saem mal em florestas alteradas pelas bordas e, frequentemente, requerem espécies animais 

vulneráveis para dispersão de sementes ou polinização. 

Os resultados encontrados nos estudos aqui avaliados, como um todo, mostraram que o 

impacto das bordas para os animais muitas vezes está relacionado principalmente às 
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características das espécies, à disponibilidade de recursos e à estrutura do habitat local, 

conforme apresentado na Tabela 9 - Estrutura. 

É importante observar que os resultados encontrados para o grupo animal, devem 

considerar as demais características, como a matriz, o histórico da área, o grau de conservação 

dos fragmentos e, principalmente, os locais de realização dos estudos, pois a diversidade de 

espécies prioritariamente já é diferente para cada local, conforme descrito por Rickefs (1996), 

ao apontar que dentro de cada faixa de latitude em volta do globo terrestre, o número de espécies 

pode variar muito entre os ambientes, de acordo com a produtividade, grau de heterogeneidade 

estrutural, e adequabilidade de condições físicas. 

 

Bordas múltiplas 

Outro aspecto crítico nas respostas de bordas em paisagens é que a maioria das pesquisas 

empíricas sobre os efeitos de borda ignorou o efeito cumulativo da proximidade de mais de uma 

borda (RIES et al., 2004). 

O efeito de bordas múltiplas pode ser definido como o efeito acumulativo de mais de 

uma área de borda, que ocorre em um fragmento (FLETCHER, 2005). 

Segundo Pfeifer; Lefebvre; Ewers (2017) abordagens simples para quantificar os efeitos 

de borda tratam as paisagens como entidades binárias, por exemplo, floresta versus não floresta, 

e quantificam as respostas da biodiversidade à borda da floresta mais próxima. Essas 

abordagens ignoram o papel do habitat que envolve as florestas em paisagens modificadas pelo 

homem (a matriz) e não incluem os efeitos aditivos de bordas múltiplas, que surgem em 

fragmentos com formas irregulares. 

Estudos indicam a correlação entre a proximidade de bordas vizinhas com os efeitos de 

borda (FERNÁNDES et al., 2002; LAURANCE et al., 2006; HARPER et al., 2007; 

LAURANCE et al., 2007; LAURANCE et al., 2011). Nestes estudos a intensidade do 

fenômeno das bordas é composto pela proximidade de bordas múltiplas (LAURANCE et al., 

2007) e as pesquisas realizadas fornecem forte apoio à ideia de que duas ou mais bordas 

próximas criam efeitos de borda mais severos do que apenas uma (LAURANCE et al.; 2011).  

Os resultados encontrados no estudo realizado por Fletcher (2005) mostraram que 

bordas múltiplas parecem influenciar a magnitude dos efeitos de borda. A probabilidade de 

ocorrência do pássaro bobolink (Dolichonyx oryzivorus Linnaeus) foi quatro vezes menor em 

parcelas de duas bordas e duas vezes menor em borda única, do que no interior das pastagens. 

Dentro das bordas únicas, a probabilidade de ocorrência das aves aumentou com o aumento da 

distância da borda 
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De acordo com o autor, as bordas múltiplas também pareciam aumentar a extensão dos 

efeitos de borda, ou a distância da influência da borda, que foi estimada em 11 a 33% maior em 

parcelas de borda dupla do que nas bordas únicas. 

Em parcelas de borda única, os resultados mostraram que a distância de influência da 

borda foi de, aproximadamente, 88m. E nas parcelas com bordas duplas, a distância de 

influência da borda estimada foi de 98-117m. Os resultados mostraram que bordas múltiplas 

aumentam a magnitude e a extensão dos efeitos de borda na distribuição do bobolink. 

Segundo o autor, a extrapolação das distribuições locais de pássaros para modelos de 

paisagem sugere que os efeitos de borda podem ter fortes influências nas distribuições, em larga 

escala, e que os modelos que incorporam efeitos múltiplos de borda são diferentes dos modelos 

simples, independentemente da composição da paisagem.  

O autor concluiu que os efeitos de borda podem ser intensificados quando as bordas 

múltiplas colidem, uma característica que permeia muitas paisagens fragmentadas. 

O estudo de Laurance et al. (2006), com resultados amostrados no período de 20 anos, 

apontou que a densidade da população de árvores de fases iniciais da sucessão aumentou muito 

mais em parcelas com quatro bordas próximas, do que aquelas com duas bordas próximas ou 

apenas uma.  A riqueza de espécies dessas árvores e a mortalidade de árvores em pé foi também 

muito mais alta nas parcelas com 2-4 bordas próximas, do que naquelas com apenas uma borda 

próxima. 

Após 38 anos de estudos realizados no PDBFF, Laurance et al. (2018) apresentaram 

resultados que demostram que parcelas próximas de duas ou mais bordas sofrem efeitos de 

borda mais severos do que aquelas próximas de somente uma borda. 

Os estudos referenciais de Zheng; Chen (2000), Fernández et al. (2002), e Li et al. 

(2007), desenvolveram modelos e métodos para delinear áreas com influência de bordas 

múltiplas. Esse modelo foi desenvolvido para delinear as influências de bordas dentro de uma 

paisagem, através da combinação de sensoriamento remoto, sistemas de informação geográfica 

e técnicas de programação de computadores. 

O modelo desenvolvido incluiu o grau do efeito de borda, ou seja, a rapidez e a 

magnitude das mudanças da borda para o interior dos fragmentos, e é baseado no contraste das 

bordas entre duas comunidades distintas. Segundo os autores, este tipo de modelo é essencial 

para possibilitar previsões significativas dos efeitos de borda em uma paisagem, pois os valores 

da distância de influência das bordas variam muito entre as variáveis ecológicas. 
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Os resultados demonstraram que os efeitos de borda não foram simetricamente 

distribuídos em todas as direções e não foram contínuos nas manchas, e que os múltiplos efeitos 

de borda foram claramente refletidos em toda a paisagem. 

No entanto, os autores apontaram limitações no modelo desenvolvido, como a falta de 

controle na dinâmica temporal, uma vez que os efeitos de borda podem ser diferentes 

dependendo do momento do dia ou do ano, e que são necessárias melhorias no modelo proposto, 

considerando os efeitos de borda para comunidades diferentes. 

O método proposto por Fernández et al. (2002) sugeriu que os pontos múltiplos de 

influência das bordas serão diferentes em função do tamanho e forma das manchas; em modelo 

baseado na aplicação do software (Mathematica).   

Para os autores, as influências das bordas podem ser uniformes apenas em manchas 

largas, e não nas pequenas e irregularmente formadas. Além disso, os pontos dos efeitos de 

borda em manchas circulares são topologicamente idênticos, enquanto manchas quadradas 

apresentam bordas únicas e singulares. 

Estes autores indicaram, ainda, que as funções decrescentes usualmente adotadas em 

estudos sobre a porcentagem da área afetada pelos efeitos de borda só são válidas para manchas 

circulares.  

A abordagem proposta por Li et al. (2007) é a de delinear áreas com influência de bordas 

múltiplas na paisagem, afetadas por um ou mais tipos de manchas vizinhas. O modelo foi 

aplicado em um estudo prático, realizado na Floresta Nacional Chequamegon, Wisconsin, 

Estados Unidos, utilizando Sistema de Informação Geográfica (SIG). 

Os resultados da aplicação do modelo mostraram que as áreas com múltiplas influências 

de bordas variaram de 5% aos 30m à 60% aos 120m, aumentando conforme o aumento nas 

distâncias, enquanto as áreas afetadas por apenas um tipo de mancha, e um tipo de borda, 

tiveram um aumento de 42% aos 30m, 50% aos 60m e então diminuíram a 33% aos 120m. 

Este estudo também identificou que a forma circular da mancha tem uma área com 

influência de múltiplas bordas menor do que uma mancha oblonga, isto é, alongada, com a 

largura menor do que o comprimento. 

Embora existam propostas de modelagens e estudos que consideram que a influência de 

bordas múltiplas provoca efeitos significativos na magnitude dos efeitos de borda, ainda são 

necessários que mais estudos práticos sejam realizados considerando este aspecto; 

principalmente para os fragmentos irregularmente formados. 
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Que perspectivas de pesquisa foram consolidadas e abertas até o momento? 

É inquestionável a existência de estudos consolidados sobre os efeitos de borda, que 

permitiram que alguns padrões pudessem ter sido identificados quando da ocorrência do 

processo. Desde as primeiras abordagens sobre a identificação das diferenças encontradas nos 

habitats, que posteriormente foram nomeadas como “bordas”, muitos estudos foram realizados. 

O início dessas discussões foi tratado no estudo referencial de Harris (1988), ao realizar 

revisão simples sobre os primeiros autores que começaram as discussões sobre efeitos de borda. 

O autor apresentou que, apesar do estudo de Leopold (1933), que referiu o "ecótone" como a 

zona de tensão entre comunidades ecológicas, existem estudos anteriores que apontam para a 

existência de fenômenos nessas áreas, como Shelford (1913), que se referiu a um fenômeno 

bidimensional em que "a margem da floresta, como nós temos visto" possui além das espécies 

características. Deventer (1936) tratou a borda do pantâno e da floresta como tipos discretos de 

habitat. Johnston (1947) concluiu em seu estudo que "a borda da floresta é considerada uma 

comunidade distinta, porque é habitada por um conjunto de espécies característico". Beecher 

(1942) observou que as margens da floresta somente funcionam como habitat de borda quando 

sua extensão é maior do que alguns "mínimos limiares de áreas".   

Os estudos iniciais sobre efeitos de borda, como os realizados por Temple e por Temple; 

Cary, que trataram da relação entre os efeitos de borda na comunidade de aves, foram 

apresentados por Harris (1988). Em seguida, Barick (1950), realizou estudo sobre as respostas 

das plantas às bordas. O autor ainda citou o trabalho realizado por Carr (1987), que concluiu 

que os estudos sobre bordas, tem avançado em novas dimensões e tipos de ecossistemas. Harris 

relacionou este estudo de Carr à questão da já existência de estudos sobre bordas em sistemas 

terrestres e da necessidade de estudos serem iniciados com relação às bordas nos oceanos. 

Ao longo dos anos, os pesquisadores verificaram que o processo de fragmentação dos 

habitats provocava efeitos na dinâmica ecológica das espécies, e que a simples variação no 

número e na composição das espécies era diferente entre o interior das florestas fragmentadas 

e suas bordas. 

Desde então, embora tenham sido realizados estudos práticos em muitos países, 

baseados nos conceitos iniciais, principalmente de pesquisadores de instituições americanas, é 

claramente observado que os estudos liderados pelo Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos 

Florestais - PDBFF, iniciados na década de 80, foram fundamentais para a consolidação das 

pesquisas sobre o tema. 

Após 38 anos de estudos, Laurance et al. (2018) apontaram que entre os legados mais 

duradouros do PDBFF, é importante considerar o papel do projeto de liderança no treinamento 
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de estudantes e tomadores de decisão. Segundo os autores, até o momento, o projeto rendeu 

mais de 700 publicações técnicas (http://pdbff.inpa.gov.br) e mais de 200 teses e dissertações, 

ligadas à formação de mestres e doutores. Também treinou mais de 700 alunos de pós-

graduação e profissionais de conservação em cursos patrocinados, e hospedou mais de 1000 

estudantes estagiários, com a participação de alunos e pesquisadores, principalmente do Brasil 

e de outros países da América Latina. 

Neste estudo publicado em 2018, os pesquisadores indicaram que, embora os 

pesquisadores do PDBFF tenham adotado uma diversidade de temas de pesquisa, alguns tópicos 

permanecem pouco explorados ou enigmáticos.  

Os autores citam, por exemplo, que tem havido relativamente poucos trabalhos até à 

data sobre os efeitos da fragmentação na filogenética e na composição funcional de florestas e 

assembléias de animais (ver Didham et al., 1998b; Andresen, 2003). Um estudo que examinou 

as mudanças na estrutura filogenética das árvores no PDBFF, concluiu que a maioria dos locais 

de estudo, incluindo fragmentos grandes, bem como parcelas de floresta intacta, exibiram um 

declínio progressivo, ao longo do tempo, na diversidade filogenética (Santos et al., 2014). Isso 

evidentemente ocorreu porque gêneros de árvores que aumentaram em abundância em toda área 

de estudo são mais estreitamente relacionados filogeneticamente do que são aqueles que 

diminuíram.  

Segundo os autores, são necessários mais estudos para verificar se essas mudanças 

refletem respostas sob processos em grande escala, como fenômenos de mudança global 

(Laurance et al., 2004a), ou mudanças na precipitação regional (Laurance et al., 2009). 

O estudo de Laurance et al. (2018) também indicou que as interações ecológicas, como 

a polinização e a dispersão de sementes, tem sido pouco estudada no PDBFF, o que também foi 

verificado na revisão da literatura realizada nesta dissertação. Os resultados encontrados por 

eles apontam, ainda, que outras interações ecológicas, como predador-presa, hospedeiro-

patógeno e planta-micorrizas, praticamente não foram estudadas; e que as invasões de espécies 

também são pouco compreendidas no panorama do PDBFF.  

Foi possível identificar que, na revisão da literatura, a invasão de espécies exóticas está 

relacionada à luminosidade, e que a maior incidência de luz nas bordas aumenta a possibilidade 

de invasão. Conforme exposto por esses autores, é necessário verificar se as espécies invasoras 

estão aumentando em diversidade ou abundância ao longo do tempo, se a expansão de estradas 

e clareiras de linhas de transmissão fornecem caminho para invasões de espécies e, ainda, se 

algumas espécies são capazes de invadir florestas conservadas. 
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De acordo com os autores, os dados gerados pelo PDBFF permitem a realização de 

abordagens de modelagem de projeções para os próximos 100 anos, sobre o destino de florestas 

fragmentadas.  

Realizado em 2006, o estudo de Laurance et al. (2006) já apontava que as florestas 

estudadas no PDBFF apresentavam alterações devido à fragmentação. Segundo os autores, em 

resposta às mudanças, as árvores de fases iniciais da sucessão ou sucessionais, próximas das 

bordas aumentam significativamente em densidade, área basal e riqueza de espécies. Na média, 

a densidade da população das 52 espécies arbóreas predominantemente de fases sucessionais 

iniciais, triplicaram dentro dos 100m das bordas. Apesar de ser incomum na floresta intacta, 

essas espécies tornaram-se excepcionalmente abundantes em mais do que um quarto de todas 

as parcelas das bordas, compreendendo 10-26% de todas as árvores. 

Para os autores, a proliferação de árvores sucessionais de crescimento rápido e lianas, e 

o declínio de árvores mais antigas, poderão ter efeitos importantes na composição de espécies, 

dinâmica da floresta, estoque de carbono e ciclagem de nutrientes nas florestas fragmentadas. 

Isso ocorrerá pois árvores de crescimento rápido e lianas tem substancialmente menor 

densidade de madeira e, consequentemente, menor estoque de carbono do que grandes árvores 

de crescimento antigo. As árvores sucessionais também tem longevidade consideravelmente 

mais curta do que as árvores de crescimento mais lento. Os autores concluem neste estudo que 

os fragmentos de floresta poderão tornar-se dominados por espécies sucessionais e lianas. 

O grande número de pesquisas realizadas para florestas tropicais, pelo PDBFF, também 

tiveram importantes contribuições de trabalhos realizados na Mata Atlântica; principalmente na 

região sudeste do Brasil, conforme verificado na Figura 8.  

Ainda no Brasil, além da Floresta Amazônica e Mata Atlântica, foram realizados 

estudos no Cerrado, Caatinga, e em áreas de transição entre dois tipos de vegetação, todos  em 

menor número. 

Como mostrado na discussão quanto aos fatores menos estudados, é importante que 

mais pesquisas sejam realizadas com animais, e em regiões onde foram identificados na revisão 

menos estudos; como nos grandes países da África, Índia, China, México, e demais países da 

América Latina. 

Outra questão fundamental é que os estudos sobre efeitos de borda em fragmentos 

florestais sejam realizados sob o aspecto da crescente degradação ambiental, devido ao processo 

de urbanização e do desmatamento de áreas para fins de monocultura e pecuária; todos em larga 

escala. A importância dessa discussão já havia sido apontada por Yahner (1988), ao mostrar 

que ainda há um atraso no desenvolvimento de um protocolo com a expansão urbana contínua, 
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agricultura intensiva e fragmentação das florestas e, portanto, das maiores quantidades de 

habitat de borda em paisagens futuras. 
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Capítulo 2 

 

Consequências de efeitos de borda à 

conservação da biodiversidade 
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Na ausência da influência humana sobre a cobertura vegetal natural, as florestas e 

bosques cobriam, aproximadamente, metade da superfície terrestre de nosso planeta. 

Entretanto, milhares de anos de atividades humanas reduziram sua extensão para 

aproximadamente 30% da área terrestre total. Destas áreas, apenas um terço é considerado 

coberto por florestas primárias - florestas de espécies nativas onde os processos ecológicos não 

foram perturbados significativamente por atividades humanas (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2006). 

A fragilidade dos ambientes naturais face às intervenções humanas é maior ou menor 

em função de suas características. A princípio, salvo algumas regiões do planeta, os ambientes 

naturais mostram-se em estado de equilíbrio dinâmico até o momento em que as sociedades 

humanas passaram progressivamente a intervir cada vez mais intensamente na exploração dos 

recursos naturais (ROSS; 1994). 

A perda de hábitats teve efeitos consistentemente negativos sobre a biodiversidade e a 

literatura existente sugere que as maiores causas da transformação do uso da terra são o 

desmatamento, a urbanização, a construção de corredores, como estradas, a desertificação, a 

intensificação da agricultura e o reflorestamento (FORMAN, 1995; FAHRIG, 2003). 

A perda e a degradação de hábitats é a mais séria ameaça à biodiversidade, devido aos 

seus grandes efeitos e perda ou conversão de hábitats corresponde a mudança completa na 

comunidade e no estado do ecossistema, e causam perdas em todos os níveis da biodiversidade 

(GROOM; VYNNE, 2006). Segundo a Convenção sobre Diversidade Biológica (2006), a 

biodiversidade sustenta o funcionamento dos ecossistemas. Os serviços prestados por 

ecossistemas saudáveis, por sua vez, são o fundamento do bem-estar humano. 

O manual sobre os serviços ecossistêmicos integrados ao desenvolvimento, de Kosmus; 

Renner; Ullrich (2012) elaborado pelo Departamento de Meio Ambiente e Mudanças 

Climáticas do Ministério do Meio Ambiente - MMA e a Agência Alemã de Cooperação 

Internacional (GIZ), mostra que os danos sofridos pelos ecossistemas naturais estão minando 

sua capacidade de fornecer bens e serviços vitais, com consideráveis consequências econômicas 

e sociais. Muitos dos custos associados à degradação dos ecossistemas só agora estão se 

tornando aparentes. 

Conforme a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (2015), os determinantes diretos das 

mudanças nos ecossistemas e a diminuição da biodiversidade permanecem constantes ou estão 

crescendo em intensidade, na maior parte das regiões da Terra. Os principais fatores diretos de 

mudança nos ecossistemas são: 1 - a mudança no habitat (mudança do uso da terra e 



130 
 

 

modificação física de rios ou retirada de água dos rios), 2 – mudanças climáticas, 3 – espécies 

invasoras, 4 – superexploração, e 5 – poluição.  

Os impactos e as tendências globais, que podem ser diferentes daqueles em regiões 

específicas, são apresentados na Figura 6. A cor da célula indica o impacto de cada fator sobre 

a biodiversidade em cada tipo de ecossistema nos últimos 50-100 anos. Um alto impacto 

significa que, ao longo do século passado, aquele fator particular alterou significativamente a 

biodiversidade no bioma; baixo impacto significa que ele teve pouca influência sobre a 

biodiversidade no bioma. As setas indicam a tendência do fator.  Setas horizontais indicam uma 

continuação do atual nível de impacto; setas diagonais e verticais indicam tendências 

progressivamente crescentes ou decrescentes.  

    

 

Fig. 6 – Determinantes diretos das mudanças nos ecossistemas e na biodiversidade. In: Ministério 

do Meio Ambiente – MMA; Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ), 2012. 

A conservação da biodiversidade representa um dos maiores desafios deste final de 

século, em função do elevado nível de perturbações antrópicas nos ecossistemas naturais 

(VIANA; PINHEIRO, 1998), que implica em adotar ações complexas, com o objetivo de 

assegurar a perpetuidade desses frágeis sistemas nos quais a vida se aloja no planeta e no qual 

nós, humanos, estamos imersos (GANEM, 2010). 

Na medida em que os ambientes naturais são mais e mais fragmentados e reduzidos, tal 

como as florestas têm sido, pelo crescimento das áreas cultiváveis e o desenvolvimento urbano, 

1 2 3 4 5 
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as perturbações podem destruir completamente uma área, deixando-a com poucas chances de 

uma recuperação completa, mesmo com substancial ajuda humana (RICKLEFS; 1996). 

A maior parte dos remanescentes florestais se encontra em fragmentos, segundo Viana; 

Pinheiro (1998). Para esses autores, o interesse no estudo das conseqüências da fragmentação 

florestal sobre a conservação da biodiversidade tem aumentado significativamente nos últimos 

anos, pois constatou-se que a maior parte da biodiversidade se encontra hoje localizada em 

pequenos fragmentos florestais, pouco estudados e historicamente marginalizados pelas 

iniciativas conservacionistas.  

A revisão realizada por Grelle et al. (2009), na busca de artigos publicados em 

periódicos específicos sobre a produção de pesquisas em Biologia da Conservação feitas no 

Brasil, encontrou 386 artigos, nos quais os assuntos mais estudados são “fragmentação”, 

“biodiversidade” e “ecologia”.  

Segundo Harris; Silva-Lopez (1992), as consequências da fragmentação para a conservação 

biológica, podem ser avaliadas pelos seguintes parâmetros: 

1. O tamanho, composição, e distribuição da floresta residual; 

2. A “quebra” abrupta do gradiente entre manchas remanescentes; 

3. A continuidade ou interrupção da distribuição e movimento de organismos nativos; 

4. A composição e estrutura da vegetação que agora constitui a matriz da paisagem; e 

5. O padrão composicional na paisagem no geral. 

Fragmentos dentro da mesma paisagem tendem a ter dinâmicas e trajetórias de mudança 

semelhantes na composição de espécies que, muitas vezes, diferem daquelas em outras 

paisagens, mas que inevitavelmente envolvem questões de tamanho, forma e extensão da 

conectividade entre os fragmentos (LAURANCE et al., 2018; LOVEJOY et al., 1983). 

O estudo de Durigan et al. (2009), apresenta treze indicadores a serem avaliados, de 

modo a gerar uma classificação hierárquica das áreas prioritárias para conservação; que são: 

número de fitofisionomias, estado de conservação, tamanho da reserva, cobertura 

remanescente, representatividade e complementaridade, prática de uso do solo do entorno, 

raridade da combinação solo x vegetação, número de cabeceiras, densidade da drenagem, índice 

de fragmentação, área-fonte, conectividade e forma da reserva. 

A regeneração florestal em paisagens compostas por mosaicos pode servir para ampliar 

fragmentos florestais já existentes e criar corredores biológicos que unam fragmentos 

anteriormente isolados. A regeneração pode desempenhar um papel crítico na proteção da 

biodiversidade no nível de paisagem, em particular nas paisagens com poucos fragmentos 

florestais, esparsos (CHAZDON, 2012). 
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O fato de parte significativa dos fragmentos ser de área muito pequena (< 10 ha), 

alongados, perturbados das mais diferentes formas e circundados por vizinhanças pouco 

permeáveis ao movimento de animais, e ao fluxo de pólen e de sementes, configura uma 

situação crítica para a conservação da biodiversidade, na maior parte dos ecossistemas. Esta 

excessiva fragmentação submete a maior parte dos fragmentos de florestas nativas ao efeito de 

borda e a um pequeno tamanho efetivo das populações, o que tende a comprometer a 

sustentabilidade das populações de plantas e animais. A simples proteção dos fragmentos contra 

perturbações antrópicas não é suficiente, sendo necessário manejá-los (VIANA et al. 1992). 

Segundo estudo de Tabarelli; Gascon (2005), existem seis diretrizes que têm se 

mostrado importantes para o manejo de paisagens fragmentadas: (1) incorporar medidas de 

proteção como parte dos projetos de desenvolvimento; (2) proteger áreas extensas e evitar a 

fragmentação das florestas contínuas ainda existentes; (3) manejar as bordas da floresta a partir 

do momento de criação dos fragmentos; (4) proteger as florestas de galeria para conectar 

fragmentos isolados de floresta; (5) controlar o uso do fogo e a introdução de espécies de plantas 

exóticas e limitar o uso de biocidas em áreas adjacentes aos fragmentos florestais; e (6) 

promover o reflorestamento e a ampliação da cobertura florestal em áreas críticas da paisagem. 

Uma das maneiras de amenizar os riscos potenciais causados pelas atividades humanas 

que ameaçam a conservação da biodiversidade tem sido a criação das áreas protegidas, 

estabelecidas em diferentes regiões do mundo para preservar amostras significativas de todos 

os ecossistemas existentes, assegurando a sobrevivência das espécies e a manutenção dos 

processos ecológicos (VITALLI; ZAKIA; DURIGAN, 2009). 

Dentre as estratégias de planejamento e conservação das áreas protegidas, as pesquisas 

indicam a importância da criação de corredores ecológicos, zonas de amortecimento (zona-

tampão) e tamanho representativo dos fragmentos. 

O Ministério do Meio Ambiente (2006), descreveu que os corredores não são unidades 

políticas ou administrativas, mas sim extensas áreas geográficas definidas a partir de critérios 

biológicos, para fins de planejamento e conservação. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2016), resultados obtidos com a criação 

de corredores ecológicos em nível mundial e, em especial, os advindos das experiências no 

próprio território brasileiro comprovam que essa se constitui numa efetiva maneira de 

minimizar a fragmentação e a destruição de habitats naturais pela conversão de florestas, 

ameaças primárias a várias espécies, em especial tomando-se em conta as mudanças climáticas. 

Corredores Ecológicos podem ser entendidos como porções do território que ligam fragmentos 

de vegetação nativa ou unidades de conservação intermeadas por áreas mais afetadas pelas 
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atividades humanas, cujo principal objetivo é possibilitar o deslocamento da fauna entre as áreas 

isoladas e garantir o fluxo gênico entre as espécies e sem os quais coloca-se em risco a 

integridade dos ecossistemas e suas funções e a biodiversidade local. 

A ampliação da conectividade entre os remanescentes florestais, em especial aqueles 

sob algum regime de proteção ou restrição e controle de uso, é uma das principais estratégias 

para restabelecer fluxos genéticos que garantam a variabilidade e a sobrevivência de várias 

espécies hoje altamente ameaçadas.  

Apesar de sua importância, a conectividade entre os fragmentos florestais tende a 

diminuir em paisagens intensamente cultivadas (VIANA; PINHEIRO, 1998), uma das 

características da paisagem existente no entorno dos fragmentos analisados nos estudos 

práticos. A conectividade da paisagem praticamente não foi abordada nos estudos empíricos e, 

somente o estudo de Naxara (2008) sugere que os corredores ripários funcionam como florestas, 

ao favorecerem a conectividade e, provavelmente, amenizarem os efeitos deletérios da 

fragmentação para as espécies endêmicas estudadas.   

Somente o estabelecimento de corredores não assegura que as reservas isoladas irão 

cumprir o seu papel de preservar as espécies nelas contidas. Dados empíricos gerados em 

diferentes ecossistemas tropicais indicam que, mais do que o isolamento, a superfície total do 

fragmento é a variável mais importante no número final de espécies presentes em uma 

determinada área. Se o grau de exposição da reserva ao ambiente circundante é muito alto, o 

seu tamanho efetivo será progressivamente reduzido pela deterioração do habitat a partir de 

suas margens externas. Para enfrentar esse problema, tem-se advogado o estabelecimento de 

"zonas-tampão" circundando o fragmento ou área protegida. As zonas-tampão, por sua vez, 

podem funcionar também como corredores. Essa estratégia constituiu-se na essência do 

programa das Reservas da Biosfera da Unesco, proposto no início dos anos 80. Os níveis de 

biodiversidade de determinado fragmento, mensurados em número de espécies, não dependem 

somente do grau de isolamento, mas de outras variáveis também relevantes, como por exemplo 

o tamanho ou a área efetiva do remanescente (ARRUDA; NOGUEIRA DE SÁ, 2003). 

Para que a zona de amortecimento das unidades de conservação promova a manutenção 

das espécies que ocorrem no interior das UCs, é importante que os grandes fragmentos possuam 

outros remanescentes de vegetação em seu entorno, facilitando o deslocamento e permitindo 

que os animais tenham acesso a recursos ao longo das diferentes estações do ano, segundo 

Tambosi (2008). 

 A identificação de áreas prioritárias para a criação de novas unidades de conservação 

deveria considerar as características e os potenciais de conservação em fragmentos vizinhos, 
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para Viana; Pinheiro (1998). Esse enfoque holístico, a nível de paisagem, é fundamental para o 

aumento da eficácia dessas áreas para a conservação da biodiversidade. 

Com relação ao tamanho dos fragmentos, o estudo realizado por Laurance et al. (2018), 

aponta que uma conclusão chave da pesquisa do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos 

Florestais (PDBFF) é que as reservas naturais na Amazônia devem idealmente ser muito 

grandes, da ordem de milhares a dezenas de milhares de quilômetros quadrados.  

A partir da compilação de estudos realizados por diversos pesquisadores no PDBFF, os 

resultados apresentados na publicação de 2018, mostram que somente fragmentos grandes 

poderão manter processos ecológicos naturais e sustentar populações viáveis das espécies muito 

raras e com distribuição restrita na região, e que essas grandes reservas também proporcionarão 

maior resiliência a calamidades, como secas e tempestades intensas. Os resultados do PDBFF 

indicam, ainda, que os grandes fragmentos facilitam a persistência de animais terrestres e 

aquáticos que migram sazonalmente e tamponam a reserva de ameaças externas, como 

incêndios, dessecação de florestas em grande escala e invasão humana. Grandes reservas 

também maximizarão o armazenamento de carbono nas florestas e nos solos e fornecerão maior 

resiliência às mudanças climáticas e atmosféricas futuras. 

De acordo com Viana; Pinheiro (1998) faltam bases de dados que estabeleçam as 

relações sócio-econômicas e de populações humanas com os fragmentos. As características das 

relações das populações locais com os fragmentos florestais criam riscos e oportunidades para 

o desenvolvimento de atividades voltadas para a conservação da biodiversidade. Na revisão 

realizada por Grelle et al (2009), os autores encontraram um grande de número de estudos com 

enfoque biológico e poucos abordando aspectos sócio-econômicos e políticos.  

O papel da conservação da biodiversidade que os remanescentes exercem pode ser 

ampliado apenas com a proposição de ações de manejo, que se iniciam com a identificação dos 

fatores de degradação que estão atuando, como a passagem constante de fogo, a perturbação 

exercida pelo acesso do gado na área, a descarga da água superficial proveniente de terraços 

para o controle de erosão, a deriva de herbicidas, dentre outros, seguida pelo isolamento ou a 

exclusão desses fatores. Depois dessa etapa, podem ser implantadas algumas ações de 

restauração ecológica nesses fragmentos, que vão desde ações de indução e condução dos 

regenerantes naturais, ao controle de superpopulações de lianas em desequilíbrio, o 

enriquecimento florístico e genético, a implantação de corredores ecológicos e de faixas tampão 

para amenizar os efeitos nocivos das paisagens antropizadas do entorno sobre os fragmentos, 

principalmente os efeitos de borda (BRANCALION; LIMA; RODRIGUES, 2013). 
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A análise realizada por Haddad et al. (2015) revelou que quase 20% da floresta 

remanescente no mundo está dentro de 100 m de uma borda (Fig. 5, A e B) em estreita 

proximidade com ambientes urbanos ou outros também modificados, onde os impactos nos 

ecossistemas são mais severos. Mais de 70% das florestas do mundo estão dentro de 1 km da 

borda da floresta, e grande parte dos fragmentos florestais da Terra têm menos de 10 ha de área. 

Segundo os autores, a capacidade das florestas remanescentes e outros habitats naturais em 

sustentar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos dependerá do valor total e da qualidade 

do habitat deixado em fragmentos, seu grau de conectividade e se eles são afetados por outras 

perturbações induzidas pelo homem, como mudanças no clima e invasão de espécies. Os 

autores indicaram que experimentos de longa duração serão ainda mais necessário para explicar 

e prever efeitos a longo prazo. 

De acordo com Pfeifer, et al. (2017), aproximadamente metade da área florestal global 

situa-se a 500 m de uma borda da floresta e, ao longo dessas bordas, a abundância de muitas 

espécies de núcleo de floresta pode ser diminuída. A implicação direta é que menos de 50% das 

florestas remanescentes da Terra podem ser consideradas livres de efeitos de borda, mas mesmo 

essas florestas estão sob ameaça da expansão caótica das redes rodoviárias, do corte seletivo, 

de incêndios florestais, da caça generalizada e de outras invasões humanas. 

Se os impactos aos remanescentes florestais forem minimizados é provável que os 

efeitos de borda não conduzam a uma crescente destruição (RODRIGUES; NASCIMENTO, 

2006) e a minimização desses impactos inclui estratégias de conservação que envolvem o 

manejo das bordas florestais.  

Segundo Laurance et al. (2007), devido a inerente variabilidade sobre o conhecimento 

da distância da penetração dos efeitos de borda, a distância poderia ser dobrada para as 

propostas de manejo, como ao designar zonas de amortecimento para as reservas naturais.  

Proteger as bordas das florestas e sua matriz adjacente é, provavelmente, a estratégia mais 

simples para reduzir os impactos deletérios da fragmentação dos habitats. 

De acordo com Lovejoy et al. (1984), o efeito de borda físico pode ser diminuído 

substituindo os arredores destruídos por florestas com vegetação arbórea. Para Calegari et al. 

(2010), a formação de cortinas de proteção e o fomento de pequenos plantios florestais com 

espécies de rápido crescimento, nativas ou exóticas, diminuirão as pressões sobre os fragmentos 

nativos remanescentes, atenuando os efeitos de borda. 

Na maioria das paisagens antrópicas, plantios com espécies de árvores nativas 

representam uma forma rápida e segura de criar corredores florestais, os quais permitem 

conectar fragmentos-chave, reduzir os efeitos de borda, aumentar a permeabilidade da matriz e 
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restaurar habitats-chave, como matas ciliares, além de fornecer produtos florestais obtidos com 

manejo sustentável (TABARELLI et al., 2012). 

A atenuação dos efeitos de borda, segundo o estudo prático realizado por Ginciene 

(2014), pode ser feita através do estabelecimento de algum tipo de barreira contra a penetração 

lateral de ventos e de luz, em direção ao interior dos remanescentes de vegetação. 

O estudo de Viana; Pinheiro (1998) mostrou que as atividades de reflorestamento 

atenuam o efeito de borda em fragmentos florestais, e podem representar um grande benefício 

para a conservação dos fragmentos. Ainda segundo estes autores, a qualidade da vizinhança 

pode ser melhorada através de plantios de bordadura, fora dos fragmentos. Esses plantios devem 

incluir sistemas de produção com elevada densidade de espécies arbóreas, preferencialmente 

de ciclo longo, de grande porte, perenifólias, com flores e frutos utilizados pela fauna nativa e 

com elevada taxa de retorno econômico. O uso de sistemas agroflorestais representa uma 

favorável à atenuação de diversos efeitos de borda. 

A legislação deve conter restrições ao uso generalizado do fogo como uma ferramenta 

de manejo da matriz, conforme Tabarelli; Gascon (2005). A introdução de espécies exóticas 

necessita ser controlada, especialmente a de espécies agrícolas que serão cultivadas em larga 

escala, além de ser necessária a proibição do uso de pesticidas em matrizes que circundam 

fragmentos de extrema importância biológica. Os autores sugerem, ainda, que uma legislação 

que promova o reflorestamento e o restabelecimento da cobertura florestal em áreas 

abandonadas, visando reconectar os fragmentos florestais ou simplesmente proporcionar maior 

deslocamento de espécies na paisagem, deve ser estimulada. 

A partir dos resultados encontrados na análise dos 187 estudos empíricos, foi possível 

verificar que os efeitos de borda serão diferentes em função das variáveis existentes nos 

fragmentos, como sua localização, características físicas, matriz do entorno, tipo de vegetação, 

orientação das bordas, tamanho e forma dos fragmentos, e tempo decorrido desde a 

fragmentação e o grau de conservação da biota que contém, entre outros fatores.  

Os resultados também indicam que as bordas dos fragmentos, principalmente quando 

voltadas ao equador, apresentam alta incidência de luz e elevadas temperaturas, que 

desencadeiam uma série de processos que beneficiam, prejudicam ou se mantem neutras sobre 

as espécies. 

Frente à discussão sobre o aumento da temperatura, é impossível não abordarmos o 

panorama futuro frente às mudanças climáticas, como já apontado por alguns autores.  

A Convenção sobre Mudança do Clima (UNFCCC) definiu as mudanças climáticas 

como: “uma mudança de clima que é atribuída diretamente ou indiretamente às atividades 
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humanas, que altera a composição da atmosfera global e que é adicional à variabilidade 

climática natural, observada ao longo de períodos de tempo”. 

A mudança climática foi identificada como a principal ameaça à integridade e ao 

funcionamento de ecossistemas neste século, embora ainda haja muita incerteza sobre seus 

efeitos e sobre o grau de vulnerabilidade de diferentes ecossistemas a esta ameaça (ANJOS; 

TOLEDO, 2018). 

A diminuição da taxa de perda de floresta, terá efeito significativo nos padrões 

climáticos globais e na perda de diversidade (GASCON; LAURANCE; LOVEJOY, 2001). 

Estudo realizado na Amazônia por Cochrane; Laurance (2002) indicou que a futura mudança 

no clima, sob modelos que sugerem aquecimento global e aumento da frequência de El Ninõ, 

poderão fazer a Amazônia ser mais vulnerável às queimadas. Para esses autores, devido à 

fragmentação aumentar drasticamente a incidência de fogo, parece provável que as margens de 

muitos fragmentos de floresta poderão recuar ao longo do tempo, levando à progressiva 

“implosão” destes fragmentos. 

Estima-se que a mudança climática exerça efeito indireto, ao influenciar a intensidade e 

a magnitude de ameaças já existentes, como as espécies invasoras e os ciclos das queimadas, 

sobre a biodiversidade, o funcionamento dos ecossistemas e os chamados serviços ambientais, 

como a conservação de solos, dos recursos hídricos e a própria regulação do clima 

(BUSTAMANTE; NARDOTO; PINTO, 2012). Um dos efeitos da mudança climática 

esperados é a alteração na distribuição de espécies, através de processos de migração para áreas 

mais favoráveis, e a fragmentação acaba impondo dificuldades a esses deslocamentos 

Os resultados encontrados no artigo recentemente publicado, por Anjos; Toledo (2018), 

indicam que as florestas, os mais produtivos e biodiversos ecossistemas terrestres na Terra, são 

mais vulneráveis ao clima mudar do que savanas ou pastagens. As florestas apresentaram menor 

resistência ao estresse climático e maior chance de exposição a condições climáticas não-

análogas. Se este cenário ocorrer, os ecossistemas florestais teriam menor chance de adaptação, 

em comparação com savanas, campos ou pastagens, por conta de seu nicho de clima estreito.  

Os resultados indicam que as savanas demonstram uma vantagem sobre as florestas, 

nestas condições. As savanas são bem-sucedidas em uma ampla variedade de disponibilidade 

de umidade e de temperatura e toleram fortes variações sazonais. As savanas podem, portanto, 

manter um estado de cobertura de árvores em função da variação climática, o que lhe confere 

um tremendo potencial adaptativo, se o ecossistema for exposto a condições climáticas não 

análogas. 
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Segundo aqueles autores, os modelos apresentados, com forte apoio na teoria de nicho 

e estabilidade ecológica, podem ser úteis em várias aplicações práticas dentro da ciência da 

conservação, incluindo a avaliação da vulnerabilidade dos ecossistemas às mudanças 

climáticas. Para os autores, os resultados encontrados indicam algumas evidências 

preocupantes de que os ecossistemas florestais da América do Sul são, intrinsecamente, mais 

vulneráveis às alterações climáticas do que outros ecossistemas, e que as mudanças climáticas 

em andamento podem acelerar a perda de sua resiliência, promovendo uma diminuição radical 

da biodiversidade florestal. 

A associação do estudo de Anjos; Toledo (2012) com os resultados encontrados na 

revisão da literatura sobre efeitos de borda, realizada nesta dissertação, permite concluir que as 

florestas tropicais, e grande parte das espécies que a habitam, serão mais afetadas pelo processo 

de fragmentação de habitats e, consequentemente, pelos efeitos de borda, do que outros tipos 

de vegetação mais abertos, como as savanas e os campos.  

Dentro de paisagens fortemente fragmentadas “não existe um fragmento florestal sem 

importância; ou seja, a proteção dos remanescentes é altamente desejável. Essa condição deve 

ser independente das características do fragmento, quanto à forma, tamanho ou matriz do 

entorno, conforme Laurance et al. (2018). 

Para que os estudos sobre efeitos de borda possam efetivamente indicar ações que visem 

conservar a biodiversidade em fragmentos de floresta, é necessário, além de contemplar as 

variáveis discutidas ao longo da dissertação, integrar as pesquisas e propor estudos de longo 

prazo. Talvez, estudos como o PDBFF, na Amazônia, que já duram 38 anos, possam ser 

replicados em outras florestas e, assim, colaborar para a elaboração de políticas voltadas à 

conservação.  

Projetos de longos prazos podem garantir, além da condição de espaço para pesquisa, a 

proteção desses fragmentos e a possibilidade dos estudos serem realizados para um maior 

número de espécies animais e vegetais. 

A ocorrência da fragmentação e dos efeitos de borda em florestas em todo o mundo, 

reforça a necessidade de que políticas de conservação sejam integradas e que extrapolem 

fronteiras, com o objetivo de que sejam estabelecidas articulações conjuntas, em escala global, 

nacional e regional. Os desafios impostos pela degradação dos habitats implicam na tomada de 

medidas imediatas, em ações de proteção dos fragmentos e no manejo das bordas de florestas, 

principalmente frente às alterações climáticas em andamento. 
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8. CONCLUSÕES 

 

A revisão da literatura, feita com base em 214 estudos, em sua maioria publicada na 

forma de artigos, permitiu concluir que a discussão sobre a profundidade dos efeitos de borda 

no interior dos fragmentos não deve ser o foco principal das pesquisas relacionadas a este tema. 

Em outras palavras, a metragem em si, é o fator de menor relevância, pois a presença de efeitos 

de borda é dominante, e sua magnitude é diferente em função de uma série de fatores. 

Os efeitos de borda são fortemente relacionados à matriz do entorno dos fragmentos, à 

orientação das bordas, ao tamanho e forma dos fragmentos e ao tempo decorrido desde a 

fragmentação. 

Esta revisão identificou que pastos, campos agrícolas e outros fragmentos ou florestas, 

são padrão predominante nas paisagens que circundam os fragmentos, dos 28 países em que os 

estudos analisados foram realizados. O tipo de matriz também foi o fator mais vezes 

correlacionado pelos autores quando verificada a presença ou ausência de efeitos de borda, e 

que a presença de florestas no entorno pode minimizar os efeitos de borda. 

A análise dos estudos práticos mostrou que a grande maioria das pesquisas tem sido 

realizada para o grupo plantas, e poucos estudos são realizados com animais, principalmente os 

de grande porte; topo da cadeia alimentar. 

A caracterização física das paisagens mais descrita pelos estudos é a área do fragmento, 

e somente 10 dos 187 estudos práticos apresentam o grau de conservação dos fragmentos; 

importante variável para os efeitos de borda. 

Os estudos também mostram que nas bordas a luminosidade e a temperatura do ar são 

maiores, enquanto no interior dos fragmentos ocorre padrão inverso. Nas bordas também é 

maior a presença de ventos fortes, e maior ocorrência de mortalidade de árvores, espécies 

pioneiras, exóticas e lianas; quando comparados ao interior dos fragmentos. 

Os estudos analisados indicaram que em outros tipos de vegetação ou em etapas de 

sucessão, que não florestais, como a savana (Cerrado), a savana estépica (Caatinga) e as fases 

iniciais da sucessão, os efeitos de borda devem ser avaliados com o uso de outros indicadores 

que os usualmente empregados para análise de fragmentos florestais. 

Os estudos mostraram diferentes metodologias para a realização dos estudos, mas que a 

grande maioria o faz pela instalação de transectos e parcelas; mas que não avaliam o efeito de 

múltiplas bordas. 
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A revisão da literatura mostrou que o Brasil pode ser considerado referência nos estudos 

empíricos sobre efeitos de borda, além da importância de pesquisas à longo prazo, 

principalmente frente às alterações climáticas já ocorrentes em todo o globo terrestre. 

De imediato, as ações de conservação da biodiversidade para as florestas fragmentadas 

devem priorizar a proteção dos remanescentes, a conectividade entre eles, e zonas de 

amortecimento mais largas nas bordas orientadas à linha do equador; além da realização de 

manejo adequado da matriz que circunda os fragmentos. 
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Tabela 1 - Conceitos e definições - Termos propostos e definições para conceitos comuns usados na 

pesquisa em bordas de florestas, seguindo considerações de definições passadas e usadas comumente 

na literatura, relevância ecológica, e utilidade dos termos In: Harper et al. (2005). 
 

Termo Definição Comentários 

Borda Interface entre diferentes tipos de 

ecossistemas 

 

 

Borda 

criada 

 

Borda formada como resultado de um 

distúrbio natural ou antropogênico, 

também chamado como borda 

induzida 

 

Muitos gradientes da topografia, tipos de solo, 

microclima e/ou geomorfologia podem resultar em 

bordas inerentes (Thomas et al. 1979). Nós 

consideramos somente bordas criadas antropicamente, 

enquanto mantida artificialmente ou deixadas a 

regeneração. Entretanto, bordas podem também ser 

criadas pelo fogo, vento, ataque de insetos ou outros 

fenômenos naturais. 

 

Borda da 

floresta 

 

Interface entre ecossistema florestado 

e não florestado ou entre duas 

florestas contrastantes em composição 

ou estrutura, que não mostram 

influência detectável da borda 
 

 

Na prática, a borda da floresta pode ser definida como 

o limite do dossel contínuo ou a fronteira na 

composição do dossel. 

Interior da 

floresta 

Florestas que não mostram influência 

detectável da borda 

Condições do interior são tipicamente caracterizadas 

usando amostras locadas em grandes blocos de floresta 

não fragmentada ou no centro da maior mancha 

disponível para estudo 

 

Influência 

da borda 

(IB) 

 

O efeito do processo de formação  

(abiótico e biótico) da borda, que 

resulta em diferença detectável na sua 

composição, estrutura ou função 

próxima da borda, quando comparado 

com o ecossistema naquele local da 

borda 

 

Ambos, influência da borda (Chen et al. 1992; Harper 

& Macdonald 2002) e efeitos de borda (Harris 1984; 

Murcia 1995) têm sido usados extensivamente e 

alternadamente na literatura. Nós usamos o termo 

influência da borda pois o efeito de borda é, muitas 

vezes, usado para se referir especificamente ao 

fenômeno do aumento da diversidade das bordas (ex. 

Leopold 1933) 

 

Distância da 

influência 

da borda 

 

A distância estabelecida da borda para 

dentro da comunidade adjacente sobre 

o que é estatisticamente significante 

da IB, também conhecido como o grau 

da IB (Chen et al. 1992; Euskirchen et 

al. 2001) 

 

A distância que a IB pode ser considerada para 

representar a zona da IB que se extende para ambos os 

lados da borda, em que estrutura ou composição são 

diferentes daquelas das comunidades adjacentes. Esta 

zona pode começar de muitas distâncias dentro da 

floresta ou em áreas não florestadas adjacentes (ex. 

Harper & Macdonald 2002) 

 

Área de 

influência 

da borda 

 

A área total da mancha ou paisagem 

subjetiva para IB significativo; como 

extensão da distância para IB em duas 

dimensões 

 

Como a distância da IB varia com a orientação, 

contraste da borda, topografia do entorno e outros 

fatores, a área da IB tipicamente aparece como a área 

da largura variável contornando as bordas na paisagem 

 

Área core 

 

A mancha total ou área da paisagem 

que consiste do interior da floresta 

fora da zona da IB significante (ex. 

área florestada total - área da borda)  
 

 

Contraste 

da mancha 

A diferença na composição, estrutura, 

função, ou microclima entre 

ecossistemas contíguos em ambos 

locais da borda 
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Tabela 2 – Tipos de estudos, autores e anos de publicação. 
 

Ano Autores Artigo Tese Dissertação Inic. Científica 
Anais 

congresso 

2015 Abdo; Valeri; Ferraudo X     

2012 Adriano   X   

2006 Alves et al. X     

2002 Anderson; Burgin X     

2011 Araújo et al X     

2012 Araújo; Espítito -Santo Filho X     

2010 Assad   X   

2007 Athayde   X   

2010 Avon; Bergès; Dupouey X     

2005 Baldissera; Ganade X     

2010 Balme; Slotow; Hunter X     

2014 Barnes et al X     

2006 Barros   X   

2012 Bastos; Silva Neto; Carneiro X     

2008 Bataghin; Fiori; Toppa X     

2013 Batista; Luciano; Folha X     

2011 Battin; Sisk X     

2007 Belinchón; Escudero; Valladares X     

2012 Bellaver   X   

1998 Benittez-Malvido x     

2013 Berges et al x     

2009 Bernardi; Budke X     

2007 Bettoni et al.     X 

2008 Blumenfeld   X   

2006 Bowering; LeMay; Marshall X     

2012 Bragion   X   

2013 Brasil et al. X     

1993 Burkey X     

1992 Brothers; Spingarn X     

1995 Camargo; Kapos X     

2000 Candenasso; Pickett X     

2006 Cara  X    

1999 Carvalho; Vasconcelos X     

2007 Carvalho et al X     

2008 Castro   X   

2016 Cavalcanti; Rodal X     

1993 Chen; Franklin; Spies X     

2008 Cilliers et al X     

2002 Cochrane; Laurance X     

2015 Coelho  X    

2012 Copatti; Gasparetto X     

2008 Cortés et al X     
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Ano Autores Artigo Tese Dissertação Inic. Científica 
Anais 

congresso 

2012 Costa   X   

2014 Costa   X   

2015 Couto-Santos; Conceição; Funch X     

2004 D' Angelo et al. X     

2004 Dauber; Wolters X     

2011 de Paula; Costa; Tabarelli x     

2007 Delgado et al x     

1998 Demaynadier; Hunter X     

2014 Didham; Ewers X     

1998 Didham et al X     

2003 Dignam; Bren X     

2008 Dixo; Martins X     

2011 Dodonov   X   

2015 dos-Santos et al     X 

2015 Eldegard; Totland; Moe X     

2011 Erdós et al X     

2006 Esseen X     

1998 Esseen; Renhorn X     

2007 Ewers; Thorpe; Didham X     

2009 Faria et al. X     

1997 Ferreira; Laurance X     

2016 Ferreira et al X     

2007 Figueiró; Netto X     

2007 Finokiet   X   

2005 Fletcher X     

2013 Foelkel; Brugnara; Flechtmann     X 

2006 Fontoura; Ganade; Larocca X     

2016 Fortunato; Quirino X     

1996 Fox et al. X     

2009 França; Marini X     

1994 Fraver X     

2014 Garcia X     

2000 
Gehlhausen; Schwartz; 

Augspurger 
X     

2005 Gicnac; Dale X     

2014 Ginciene   X   

2009 Gomes et al X     

2011 Gonzalez et al     X 

2008 Grimbacher; Catterall; Stork X     

2002 Guimarães; Cogni X     

2005 Hansen; Clevenger X     

2001 Harper; MacDonald X     

2002 Harper; MacDonald X     
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Ano Autores Artigo Tese Dissertação Inic. Científica 
Anais 

congresso 

2007 Heithecker; Halpern X     

2005 Holway x     

2002 Honnay; Verheyen; Hermy X     

2005 Hylander X     

2012 Ishino; De Sibio; Rossi X     

1996 Jose et al. X     

1989 Kapos X     

2015 Kawamichi    X  

2008 LaCroix et al. X     

1991 Laurance X     

1998 Laurance et al X     

2006 Laurance et al X     

2003 
Lehtinen; Ramanamanjato; 

Raveloarison 
X     

2013 Leite; Araujo; Oliveira X     

2008 Lima-Ribeiro X     

2009 Luxiang; Cao X     

1994 Malcolm X     

2006 McDonald; Urban X     

2006 Marchand; Houle X     

1997 Marsh; Pearman X     

2006 
Mascarúa López; Harper; 

Drapeau 
X     

1993 Matlack X     

1994 Matlack X     

2010 Melo; Durigan X     

2007 Melo; Durigan; Gorenstein X     

2012 Mendes-Oliveira et al. X     

2010 Mendonça   X   

1999 
Mesquita; Delamônica; 

Laurance 
X     

2003 Moen; Jonsson X     

2001 Mourelle; Kellman; Kwon X     

2006 Nascimento, H.; Laurance X     

2010 Nascimento, M. et al X     

2008 Naxara   X   

2008 Ness; Morin X     

2009 Numata et al X     

2001 Newmark X     

2013 Oliveira, C. et al X     

2013 Oliveira, D. et al X     

2004 Oliveira Filho et al  X     

2005 Oliveira-Alves et al X     

2014 Oliveira, L. et al X     

2000 Oosterhoorn; Kappelle X     
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Ano Autores Artigo Tese Dissertação Inic. Científica 
Anais 

congresso 

2004 Paciencia; Prado X     

1990 Palik; Murphy X     

2004 Pardini X     

2007 Penariol   X   

2014 Pereira et al X     

2006 Phillips et al X     

2010 Pinto et al X     

2005 Pires et al. X     

1999 Pivello; Shida; Meirelles X     

2007 Portela; Santos X     

2011 Poulin; Villard X     

2007 Quevedo  X    

1999 Restrepo; Gomez; Heredia X     

1999 Restrepo; Vargas X     

2012 Reznik; Pires; Freitas X     

2009 Ribeiro; Ramos; Dos Santos X     

2003 Ries; Fagan X     

2008 Ries; Sisk X     

2012 Rigueira et al X     

1998 Rodrigues  X    

2012 Rosa   X   

2011 Sampaio, R.   X   

2011 Sampaio; Scariot X     

, Santiago-Pérez et al. X     

2007 Santiago; Rezende; Ferreira X     

2008 Santos, P.   X   

2008 Santos, A; Santos, B. X     

1999 Saunders; et al. X     

2001 Schlaepfer; Gavin X     

2007 Silva, M., et al     X 

2009 Silva, J.   X   

2011 Silva, I; Pereira; Barros X     

2004 Siqueira et al X     

1999 Sizer; Tanner X     

2000 Sizer; Tanner; Ferraz X     

1988 Small; Hunter X     

2009 Sobrinho et al X     

1998 Stevens; Husband X     

2006 Stewart; Mallik X     

1998 Suarez; Bolger; Case X     

1997 Tabanez et al X     

2010 Tabarelli et al X     

2011 Tanus   X   
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Ano Autores Artigo Tese Dissertação Inic. Científica 
Anais 

congresso 

2008 Toledo-Aceves; García-Oliva X     

2012 Toma   X   

2004 Tomimatsu; Ohara X     

2002 Toral; Feinsinger; Crump X     

2004 Vasconcelos; Luizão X     

2017 Veselkin, et al. X     

2014 Vespa; Zurita; Bellocq X     

2007 Vidal et al X     

2016 Vieira   X   

2015 Villaseñor; et al. X     

1972 Wales X     

1990 Williams-Linera  X     

1997 
Williams-Linera; Domíngues-

Gastelú; García-Zurita 
X     

2007 Wirth et al. X     

2009 Wuyts et al X     

2007 Yamamoto et al X     

2009 Young; Mitchell X     

2007  Zaú; Freitas     X 
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Tabela 3 – Locais de estudos, autores e anos de publicação. 
 

Ano Autores País Estado Local Latitude Longitude 

2015 Abdo; Valeri; Ferraudo Brasil São Paulo Reserva Biológica de Pindorama 21º 13’ S 48º 55’ W 

2012 Adriano Brasil São Paulo Parque Estadual Carlos Botelho 24° 00' -24° 15' S 
47° 45' -48° 10' 

W 

2006 Alves et al. Brasil Pernambuco Matas do Curado 8° 04’04’’S 34°57’34’’O 

2002 Anderson; Burgin Austrália 
New South 

Wales 
Cumberland Plain 33° 62' S 150° 75'E 

2011 Araújo et al Brasil Goiás campus UFG 16°36'13.16"S 49°15'41.58"W 

2012 Araújo; Espítito-Santo Filho Brasil Pará Floresta Nacional de Saracá Taquera 1°38'S 56°26'W 

2010 Assad Brasil Goiás Parque Estadual da Serra de Caldas Novas 17° 43' 56'' S 48° 40' 0'' W 

2007 Athayde Brasil São Paulo Fazenda São José 22° 10' S 47° 52' W 

2010 Avon; Bergès; Dupouey França Loiret Floresta de Montargis 48° 01' N 2° 48' E 

2005 Baldissera; Ganade Brasil 
Rio Grande 

do Sul 
Floresta Nacional de São Francisco de Paula 29° 23' - 29° 27' S 50°23' - 50°25' O 

2010 Balme; Slotow; Hunter África do Sul 
KwaZulu-

Natal 
Complexo Phinda-Mkhuze 27°44'S 32°18'E 

2014 Barnes et al Nigéria Taraba State Reserva Floresta Ngel Nyaki, platô Mambilla 8°00'19.77"N 10°15'36.04"L 

2006 Barros Brasil Rio de Janeiro Bacia do Rio Grande 21°57'03.30"S 42°13'27.79"O 

2012 Bastos; Silva Neto; Carneiro Brasil Goiás Parque Estadual da Serra de Caldas Novas 17° 46' e 17° 50' 48°39' e 48°44' O 

2008 Bataghin; Fiori; Toppa Brasil 
Rio Grande 

do Sul 
fragmento no município de Maximiliano de Almeida 27°37'52.48"S 51°48'07.69"O 

2013 Batista; Luciano; Folha Brasil Paraná Floresta Estadual do Palmito 25° 35' S 48° 30' W 

2011 Battin; Sisk Estados Unidos Arizona Grand Canyon 36°03'16.00"N 112°08'24.40"O 

2007 
Belinchón; Escudero; 

Valladares 
Espanha Madrid La Herreriá 40° 34' N 4° 8' W 

2012 Bellaver Brasil 
Rio Grande 

do Sul 
fragmentos de Mata Paludosa (Torres, Morrinhos do sul) 29°20'03.88"S 49°43'26.07"O 

1998 Benittez-Malvido Brasil Amazonas PDBFF - Manaus 2° 25''S 59° 50"" W 

2013 Berges et al França  metade norte da França 50°23'06.45"N 3°15'51.28"L 
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Ano Autores País Estado Local Latitude Longitude 

2009 Bernardi; Budke Brasil 
Rio Grande 

do Sul 
Horto Florestal Municipal de Erechim 27° 37' 54'' S 52° 16' 52'' W 

2007 Bettoni et al. Brasil São Paulo Bacia de Mogi-Guaçu 22°22'04.58"S 46°56'35.68"O 

2008 Blumenfeld Brasil São Paulo Reserva Florestal do Morro Grande 23° 39' - 23° 48' S 
47° 01' - 46° 55' 

W 

2006 Bowering; LeMay; Marshall Estados Unidos Columbia IFPA, próximo Wiliams Lake 31-64°N 105°W 

2012 Bragion Brasil Minas Gerais Alto Rio Grande 21° 13' 40'' S 45° 57' 50'' W 

2013 Brasil et al. Brasil Mato Grosso Parque Municipal do Bacaba 14º41’S 52º20’W 

1993 Burkey México Belize Rio Bravo 17° 45' N 89° W 

1993 Burkey México Veracruz Los Tuxtlas Biological Station 18° 30' N 95° 04' W 

1992 Brothers; Spingarn Estados Unidos Indiana Central Till Plain 39°08'N 86°49'O 

1995 Camargo; Kapos Brasil Amazonas PDBFF- Manaus 03° 08' S 60° 02' W 

2000 Candenasso; Pickett Estados Unidos New York Inst. Ecosystem Studies, Millbrook, Dutchess county 41°50'N 73°45'W 

2006 Cara Brasil Alagoas Usina Serra Grande 9° 0' S 35° 52' W 

1999 Carvalho; Vasconcelos Brasil Amazonas PDBFF- Manaus 2° 20' S 60° 00' W 

2007 Carvalho et al Brasil Minas Gerais Piedade do Rio Grande 21° 29' 03'' S 44° 06' 05'' W 

2016 Cavalcanti; Rodal Brasil 
Rio Grande 

do Norte 
gasoduto Açú-Serra do Mel, munic. Carnaubais 5°14'23.06"S 36°49'30.10"O 

1993 Chen; Franklin; Spies Estados Unidos Washington Trout Creek Hill 45° 48' N 121° 55' W 

2008 Castro Brasil São Paulo Parque Estadual de Vassununga e EE Jataí 
21° 30' e 21° 40' 

S 

47° 36' e 47° 51' 

W 

2008 Cilliers et al Austrália Victoria  142°S 37°30'W 

2008 Cilliers et al Africa do Sul 
North-West 

Province 
Potchefstroom and Klerksdorp 26°40'S 26°34'S 

2002 Cochrane; Laurance Brasil Pará Tailandia e Paragominas 2°56'S / 3°00'S 48°57'O/ 47°21'O 

2015 Coelho Brasil Minas Gerais Alto Rio Grande 21° 34' 58,7'' S 44° 36' 32,1'' W 

2012 Copatti; Gasparetto Brasil 
Rio Grande 

do Sul 
Campos Borges 28°54’46’’S 52°56’93”W 
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Ano Autores País Estado Local Latitude Longitude 

2008 Cortés et al Colômbia Santander 
Cachalú Biological Reserve, cordilehira oriental dos 

Andes 
6°06'N 73°07'W 

2012 Costa Brasil Pará Santarém 2° 24' 52'' S 54° 42' 36'' O 

2014 Costa Brasil São Paulo Estação Biológica de Boracéia 23° 38' S 45° 52' W 

2015 
Couto-Santos; Conceição; 

Funch 
Brasil Bahia Chapada Diamantina 12°28'31"S 41°23'14"W 

2004 D' Angelo et al. Brasil Amazonas PDBFF, Manaus 2°30'S 60°W 

2004 Dauber; Wolters Alemanha Hesse Hohenahr-Erda 50°40'23.65"N 8°31'31.40"L 

2011 de Paula; Costa; Tabarelli Brasil Alagoas Usina Serra Grande 8° 30' S 35° 50' W 

2007 Delgado et al Espanha Ilhas Canárias Tenerife 27-29°N 13-18°W 

1998 Demaynadier; Hunter EUA Maine Penobscot County 45°06'N 68°45'W 

2014 Didham; Ewers Nova Zelandia South Island Hurunui District 42°47'21.02"S 172°44'04.97"L 

1998 Didham et al Brasil Amazonas PDBFF- Manaus 2°25'S 59°50'W 

2003 Dignam; Bren Austrália 
Southeast 

Vic. 
West Tarago River 37°54'S 145°58'E 

2008 Dixo; Martins Brasil Bahia Reserva Biológica do Uma 15° 10' S 39°03' W 

2011 Dodonov Brasil São Paulo Bauru, S. Carlos, Assis, Itirapina, Sta Barbara 22° 36,18' S 50° 22,55' O 

2015 dos-Santos et al Brasil Pará Fazenda Nova Neonita 3° S 50° W 

2015 Eldegard; Totland; Moe Noruega  Southeast 58°-61°N 8-11°E 

2011 Erdós et al Hungria 
Villány 

Mountain 
Szársomlyó Mountain e Tenkes Mountain 45°52'44.99"N 18°19'20.75"L 

2006 Esseen Suécia Norrbotten Reserva Granlandet 66° 30'N 21° 40'E 

1998 Esseen; Renhorn Suécia 
Vasterbotten 

County 
Dorotea Comune 64°15-45'N 15°50'-16°40'E 

2007 Ewers; Thorpe; Didham Nova Zelândia Southern Alps Hope River Forest Fragmentation Project 43°30'00"S 170°30'00"L 

2009 Faria et al. Brasil Bahia Reserva Biológica do Una 15° 10'S 39° 03' W 

1997 Ferreira; Laurance Brasil Amazonas PDBFF- Manaus 2°30'S 60°W 
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Ano Autores País Estado Local Latitude Longitude 

2016 Ferreira et al Brasil 
Santa 

Catarina 
fragmento no município de Bom Jardim da Serra 28° 20' 30'' S 49° 44' 33" O 

2007 Figueiró; Netto Brasil Rio de Janeiro Maciço da Tijuca 22° 55' e 23° S 43°20' e 43°10' O 

2007 Finokiet Brasil 
Rio Grande 

do Sul 
Campo de Instrução de Santa Maria 29° 45' S 50° 0' O 

2005 Fletcher Estados Unidos Iowa norte de Iowa 41°51'36.31"N 93°04'15.24"O 

2013 Foelkel; Brugnara; Flechtmann Brasil 
Santa 

Catarina 
fragmento em Água Doce 26°59'56.17"S 51°33'11.92"O 

2006 Fontoura; Ganade; Larocca Brasil 
Rio Grande 

do Sul 
Floresta Nacional de São Francisco de Paula 29°23’- 29°27’ S 50°23’- 50°25’ W 

2016 Fortunato; Quirino Brasil Paraíba REBIO Guaribas 6° 48' 36'' S 41° 45' 02'' W 

1996 Fox et al. Austrália 
New South 

Wales 
Robertson Plateau 34°34'S 150°31' E 

2009 França; Marini Brasil 
Distrito 

Federal 
Estação Ecológica Águas Emendadas 15° 32' - 15° 38 S 47°33' - 47°37' W 

1994 Fraver Estados Unidos 
Carolina do 

Norte 
Roanoke River Basin 36°N 77°W 

2014 Garcia Brasil 
Mato Grosso 

do Sul 
APA Guariroba, Campo Grande 20°28'10.96"S 54°37'12.44"O 

2000 
Gehlhausen; Schwartz; 

Augspurger 
Estados Unidos Ilinois TreleaseWoods e Brownfield Woods 40°08'42.21"N 88°09'54.69"O 

2005 Gicnac; Dale Canadá Alberta Athabasca, Piece River, Manning 55-56°N 112-118°W 

2014 Ginciene Brasil Paraná fragmentos de Londrina - idem Rodrigues 1998 23°18'16.03"S 51°10'10.50"O 

2009 Gomes et al Brasil Pernambuco Usina São José 07° 41' 04,9''S 34° 54' 17,6''W 

2011 Gonzalez et al Brasil Alagoas fragmento no leste de Alagoas 09° 25'S 35° 42'W 

2008 Grimbacher; Catterall; Stork Austrália  Atherton Tablelands 17°30'S 145°30'E 

2002 Guimarães; Cogni Brasil São Paulo Serra do Japi 23°15'S 47°10'W 

2005 Hansen; Clevenger Canadá Alberta Banff National Park 51°29'48.65"N 115°55'41.00"O 

2001 Harper; MacDonald Canadá Alberta Lac La Biche e Calling Lake 55°N 112°W 

2002 Harper; MacDonald Canadá Alberta  55°N 112°W 
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Ano Autores País Estado Local Latitude Longitude 

2007 Heithecker; Halpern Estados Unidos Washington Cascade Range 45°49'22.98"N 121°51'08.08"O 

2005 Holway Estados Unidos Califórnia San Diego County 32°42'56.63"N 117°09'39.95"O 

2002 Honnay; Verheyen; Hermy Bélgica Bruxelas florestas: Bertem, Meerdaal, Grevens 50°51'01.25"N 4°21'06.20"L 

2005 Hylander Suécia Vasterbotten Umea e Vannas 63°55'N 20°10'E 

2012 Ishino; De Sibio; Rossi Brasil São Paulo Fazenda Palmeira da Serra 22°48'50"S 48°44'35"W 

1996 Jose et al. Índia 
Western 

Ghats 
Parque Nacional Eravikulam 10°15'N 77°5'E 

1989 Kapos Brasil Amazonas Manaus - PDBFF 2°30'S 60°W 

2015 Kawamichi Brasil São Paulo Bacia do Rio Corumbataí 22°04'46"S 47° 26'23"W 

2008 LaCroix et al. Estados Unidos Wisconsin Floresta Nacional Chequamegon-Nicolet 46°45'N 91°22'W 

1991 Laurance Austrália Queensland Atherton Tabeland 17°07'52.89"S 145°31'12.94"L 

1998 Laurance et al Brasil Amazonas Manaus-PDBFF 2°30'S 60°W 

2006 Laurance et al Brasil Amazonas Manaus-PDBFF 2°30'S 60°W 

2003 
Lehtinen; Ramanamanjato; 

Raveloarison 
Madagascar Tolagnaro Mandena, Sainte Luce 24°57'S 47°10'E 

2013 Leite; Araujo; Oliveira Brasil Minas Gerais Fazenda Olhos d´ água 22° 49' 55" S 47° 06' 33" W 

2008 Lima-Ribeiro Brasil Goiás fragmentos no município de Caiapônia 16° 28'- 16° 45' S 51°78' - 52°23' W 

2009 Luxiang; Cao China Yunnan Xishuangbanna 24°32'N 101°01'E 

1994 Malcolm Brasil Amazonas 80 km ao norte de Manaus 3°02'42.13"S 60°01'34.41"O 

2006 McDonald; Urban Estados Unidos 
Carolina do 

Norte 
Floresta Duke 35°N 78,9°W 

2006 Marchand; Houle Canadá Quebéc Bécancour 46°17'N 72°29'W 

1997 Marsh; Pearman Equador Carchi Estação Biológica Guandera 0°38'02.14"N 77°41'16.69"O 

2006 
Mascarúa López; Harper; 

Drapeau 
Canadá Quebéc Abitibi 49°45'N 77°30'W 

1993 Matlack Estados Unidos 
Pensilvânia e 

Delaware 
Floresta Piedmont 39°45'-40°02' N 75°20' - 75°37' W 

1994 Matlack Estados Unidos 
Pensilvânia e 

Delaware 
Floresta Piedmont 39°45'-40°02' N 75°20' - 75°37' W 
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Ano Autores País Estado Local Latitude Longitude 

2010 Melo; Durigan Brasil São Paulo Estação Ecológica dos Caetetus 22°23'17" S 49°41'47" W 

2007 Melo; Durigan; Gorenstein Brasil São Paulo Estação Ecológica dos Caetetus 22°23'17" S 49°41'47" W 

2012 Mendes-Oliveira et al. Brasil Mato Grosso Fazenda Tanguro 13°04'35"S 52°23'08"W 

2010 Mendonça Brasil São Paulo Fazenda Rio Pardo, município de Iaras 22°49'49.82"S 49°06'06.92"O 

1999 
Mesquita; Delamônica; 

Laurance 
Brasil Amazonas PDBFF- Manaus 2° 20'S 60° 00'W 

2003 Moen; Jonsson Suécia Norrbotten Granlandet 66°44'N 21°50'E 

2001 Mourelle; Kellman; Kwon Canadá Ontario Próximo ao lago Erie 42°39'N 80°33'W 

2006 Nascimento, H.; Laurance Brasil Amazonas PDBFF- Manaus 2° 30' S 60°O 

2010 Nascimento, M. et al Brasil São Paulo Fazenda Santa Inês 23°51'78" S 48°21'44"W 

2008 Naxara Brasil São Paulo Planalto de Ibiúna 23°50'30"S 47°32'52" W 

2008 Ness; Morin Estados Unidos Nova Iorque Saratoga Springs 43.06° N 73.47°W 

2009 Numata et al Brasil Rondônia Campo Novo de Rondônia, Ariquemes, Ouro Preto 9°54'21.99"S 63°01'58.89"O 

2001 Newmark Tanzânia Usambara Reserva Natural Amani 5°6'S 38°36'E 

2013 Oliveira, C. et al Brasil Bahia Campus UESB - Vitória da Conquista 14°51'58" S 40°50'22"W 

2013 Oliveira, D. et al Brasil Sergipe área do Rio São Francisco 10°01'45"S 37°24'57"W 

2004 Oliveira Filho et al Brasil Minas Gerais Chapada das Perdizes, Carrancas 21°36'S 44°37' W 

2005 Oliveira-Alves et al Brasil Bahia Parque Metropolitano de Pituaçu 12°56' S 38°24' W 

2014 Oliveira, L. et al Brasil Pernambuco Bacia Rio Tapacurá - Mata da Onça e Mata da Buchada 8°13'00"S 35°30'00" W 

2000 Oosterhoorn; Kappelle Costa Rica Talamanca Reserva Florestal Los Santos e Rio Macho 9°28'27.12"N 83°35'06.76"O 

2004 Paciencia; Prado Brasil Bahia Reserva Biológica do Una 15°10' S 39°03'W 

1990 Palik; Murphy Estados Unidos Michigan Toumey Forest, e Elsesser 44°16'15.33"N 85°37'18.20"O 

2004 Pardini Brasil Bahia Reserva Biológica Una 15°10'37.02"S 39°06'19.91"O 

2007 Penariol Brasil São Paulo Estação Ecológica de Paulo de Faria 19°55' S 49°31' W 

2014 Pereira et al Brasil Pernambuco Serra dos Macacos, Bonito 08°32'20" S 35°43'22"O 

2006 Phillips et al Peru 
Madre de 

Dios 
 11°44'32"S 70°48'33"O 
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Ano Autores País Estado Local Latitude Longitude 

2010 Pinto et al Brasil Alagoas Usina Serra Grande 8°30'S 35°50'W 

2005 Pires et al. Brasil Rio de Janeiro Reserva Biológica Poço das Antas 22°30'S 42°15'W 

1999 Pivello; Shida; Meirelles Brasil São Paulo Parque Estadual de Vassununga, Reserva Pé-de-Gigante 21°37'30"S 47°37'30"W 

2007 Portela; Santos Brasil São Paulo Reserva Estadual do Morro Grande 23°35' S 46°45' W 

2011 Poulin; Villard Canadá 
New 

Brunswick 
Black Brook e West Tobique 47°05'N 67°00'W 

2007 Quevedo Brasil São Paulo Fazenda S. José da Conquista, Itirapina 22°10' S 47°52' W 

1999 Restrepo; Gomez; Heredia Colômbia Nariño Reserva Natural La Planada e Finca El Bosque 78°00'W 1°10'N 

1999 Restrepo; Vargas Colômbia Nariño Reserva Natural La Planada 78°00'W 1°10'N 

2012 Reznik; Pires; Freitas Brasil Rio de Janeiro 
Reserva Biológica União; municípios de Casimiro de 

Abreu, Rio das Ostras e Macaé 
22°27'30"S 42°02'14"W 

2009 Ribeiro; Ramos; Dos Santos Brasil Rio de Janeiro Serra do Palmital, Saquarema 22°50'S 42°28'W 

2003 Ries; Fagan Estados Unidos Arizona San Pedro River 31°33'38.88"N 110°10'06.82"O 

2008 Ries; Sisk Estados Unidos Arizona San Pedro River 31°33'38.88"N 110°10'06.82"O 

2012 Rigueira et al Brasil Bahia EEE de Wenceslau Guimarães 13°35'43"S 39°43'10"W 

1998 Rodrigues Brasil Paraná norte do Paraná 23°S 50°W 

2012 Rosa Brasil Minas Gerais BR 383 e MG 354, entre S. João Del Rey 21°13'44"S 44°22'32"W 

2011 Sampaio, R. Brasil São Paulo RPPN Olavo Setúbal, municipio Lençois Paulista 22°27'S 48°57'W 

2011 Sampaio; Scariot Brasil Goiás São Domingos 13°24'01.54"S 46°19'19.69"O 

, Santiago-Pérez et al. México Jalisco 
Estación Científica Las Joyas, Reserva da Biosfera Sierra 

de Manantlán 
19°34'14"N 104°14'49"O 

2007 Santiago; Rezende; Ferreira Brasil Minas Gerais Reserva Biologica Poço D'anta, munic. Juiz de Fora 21°45'44.73"S 43°20'36.24"O 

2008 Santos, P. Brasil Mato Grosso Fazenda Tanguro, município Querência 12°54'S 52°22'W 

2008 Santos, A; Santos, B. Brasil Paraíba fragmentos no município de Boa Vista e Cabaceiras 7°20'S 36°18'W 

1999 Saunders; et al. Estados Unidos Wisconsin Floresta Nacional Chequamegon 46°30'N 91°2'W 

2001 Schlaepfer; Gavin Costa Rica Coto Brus Fila Cruces 8°47'N 82°59'W 
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Ano Autores País Estado Local Latitude Longitude 

2007 Silva, M., et al Brasil Paraná 
Parque Nacional dos Campos Gerais, municípios de 

Castro, Carambeí e Ponta Grossa 
25°05'57.70"S 50°09'30.43"O 

2009 Silva, J. Brasil 
Distrito 

Federal 
ARIE do Cerradão 15°51'S 47°49'W 

2011 Silva, I; Pereira; Barros Brasil Pernambuco Mata do Jaguarão 08°35'49"S 35°15'39"W 

2004 Siqueira et al Brasil Rio de Janeiro Reserva Biológica Poço das Antas 22°30'S 42°15'W 

1999 Sizer; Tanner Brasil Amazonas Manaus-PDBFF 2° 30' S 60° 00'W 

2000 Sizer; Tanner; Ferraz Brasil Amazonas Manaus-PDBFF 2° 30' S 60° 00'W 

1988 Small; Hunter Estados Unidos Maine Sagadahoc e Lincoln 43°49'01.66"N 69°46'57.19"O 

2009 Sobrinho et al Brasil Pernambuco Est. Climatológica do Inst. Agronômico, perto Caruaru 08º14’18,2”S 35º54’57,1”W 

1998 Stevens; Husband Brasil Sergipe Estancia 11°15'S 37°25'W 

2006 Stewart; Mallik Canadá Ontário Thunder Bay 48°22'N 89°19' W 

1998 Suarez; Bolger; Case Estados Unidos Califórnia San Diego 32°42'56.63"N 117°09'39.95"O 

1997 Tabanez et al Brasil São Paulo Esalq, Piracicaba 22°44'03.43"S 47°38'53.03"O 

2010 Tabarelli et al Brasil Alagoas Usina Serra Grande 8°30'S 35°50'W 

2011 Tanus Brasil São Paulo PEFI - Fontes do Ipiranga 23°38'08"S 46°36'48"W 

2008 Toledo-Aceves; García-Oliva México  Reserva da Biosfera Chamela-Cuixmala 19°29'N 105°01'W 

2012 Toma Brasil 
Rio Grande 

do Sul 
Centro Conserv. Pro Mata, S. Francisco de Paula 29°29'05"S 50°12'25"W 

2004 Tomimatsu; Ohara Japão Hokkaido Tokachi 42°45'22"N 143°6'52"E 

2002 Toral; Feinsinger; Crump Equador 
Seis de Julio 

de Cuellaje 
San Antonio 00°28'N 78°33'W 

2004 Vasconcelos; Luizão Brasil Manaus Manaus-PDBFF 2°30'S 60°W 

2014 Vespa; Zurita; Bellocq Argentina  Puerto Península Provincial Park 25°44'S 54°33'W 

2007 Vidal et al Brasil São Paulo Ibiúna 23°35’ S 46°45’ W 

2017 Veselkin, et al. Rússia Yekaterinburg YugoZapadnyi 56°50'20.13"N 60°36'20.53"L 

2016 Vieira Brasil Minas Gerais Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal 19°53’11.84” S 44°25’ 5.68” O 
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Ano Autores País Estado Local Latitude Longitude 

2015 Villaseñor; et al. Austrália 
New South 

Wales 
Callala Bay e Berrara 34°59'S 150°43'E 

1972 Wales Estados Unidos New Jersey Hutcheson Memorial Forest 40°30'N 74°34'W 

1990 Williams-Linera Panamá  ao longo da rodovia El Llano Carti 9°15'N 78°55'W 

1997 
Williams-Linera; Domíngues-

Gastelú; García-Zurita 
México Veracruz Los Tuxtlas 18°35'N 95°03'W 

2007 Wirth et al. Brasil Alagoas fragmento Coimbra 9°S 35°52'W 

2009 Wuyts et al 
Holanda e 

Bélgica 
Flanders Neterselse Heide, Dombergheide, Neigembos 50°47'52"N 04°21'31"E 

2007 Yamamoto et al Brasil São Paulo Morraria de Lindóia, Pedreira, 22°47'S 46°52'W 

2009 Young; Mitchell Nova Zelândia 
Islândia do 

Norte 
Distrito Ecológico Rodney 39°06'28.25"S 175°37'30.13"L 

2007 Zaú; Freitas Brasil Rio de Janeiro Parque Nac. Tijuca 22°25'S 43°12'W 
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Tabela 4 – Características físicas da paisagem, autores e anos de publicação dos estudos. 
 

Ano Autores 

Caracterização da paisagem 

Altitude 
Área 

fragmento (s) 
Clima Forma 

Grau de 

conservação 
Histórico 

Precipitação 

anual 
Relevo 

Tipo 

solo 

Temperatura 

média 

2015 Abdo; Valeri; Ferraudo x x x    x x x x 

2012 Adriano x x x    x x  x 

2006 Alves et al.  x x      x  

2002 Anderson; Burgin  x x   x x   x 

2012 
Araújo; Espírito-Santo 

Filho 
      x    

2011 Araújo et al.  x x x       

2010 Assad x x x  x   x  x 

2007 Athayde  x x    x   x 

2010 Avon; Bergès; Dupouey x x x   x x  x x 

2005 Baldissera; Ganade  x    x     

2010 Balme; Slotow; Hunter  x x   x x   x 

2014 Barnes et al x x     x   x 

2006 Barros x  x   x x  x x 

2012 
Bastos; Silva Neto; 

Carneiro 
 x         

2008 Bataghin; Fiori; Toppa  x         

2013 Batista; Luciano; Folha x x    x     

2011 Battin; Sisk x x     x  x  

2007 
Belinchón; Escudero; 

Valladares 
 x x  x x x   x 

2012 Bellaver  x x    x   x 
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Ano Autores 

Caracterização da paisagem 

Altitude 
Área 

fragmento (s) 
Clima Forma 

Grau de 

conservação 
Histórico 

Precipitação 

anual 
Relevo 

Tipo 

solo 

Temperatura 

média 

1998 Benitez-Malvido  x x x  x x  x x 

2013 Bergès et al.  x x     x x  

2009 Bernardi; Budke x x x    x   x 

2007 Bettoni et al.  x         

2008 Blumenfeld x x x   x    x 

2006 
Bowering; LeMay; 

Marshall 
x x x   x x   x 

2012 Bragion x  x  x  x x x x 

2013 Brasil et al. x      x x x x 

1992 Brothers; Spingan  x    x     

1993 Burkey     x x     

1995 Camargo; Kapos   x         x   x x 

2000 Candenasso; Pickett   x                 

2006 Cara    x x       x x x x 

1999 Carvalho; Vasconcelos x x         x       

2007 Carvalho et al. x x x   x   x x   x 

2008 Castro   x x   x x x   x   

2016 Cavalcanti; Rodal x       x x         

1993 Chen; Franklin; Spies x         x         

2008 Cilliers et al.  x   x x     x       

2002 Cochrane; Laurance   x       x x       

2015 Coelho x   x   x   x x x x 
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Ano Autores 

Caracterização da paisagem 

Altitude 
Área 

fragmento (s) 
Clima Forma 

Grau de 

conservação 
Histórico 

Precipitação 

anual 
Relevo 

Tipo 

solo 

Temperatura 

média 

2012 Copatti; Gasparetto x x                 

2008 Cortés et al. x x       x x       

2012 Costa     x     x x x x   

2014 Costa x x x       x       

2015 

Couto-Santos; Conceição; 

Funch  x x x     x x   x x 

2004 D'Angelo et al. x x       x x   x   

2004 Dauber; Wolters x x         x   x x 

2011 de Paula; Costa; Tabarelli   x x     x x   x   

2007 Delgado et al. x         x x     x 

1998 Demaynadier; Hunter           x         

2014 Didham; Ewers x x       x         

1998 Didham et al.   x       x     x   

2003 Dignan; Bren x x       x   x x   

2008 Dixo; Martins   x x     x x     x 

2011 Dodonov x x         x     x 

2015 dos-Santos et al.   x       x x   x   

2015 Eldegard; Totland; Moe x         x x     x 

2011 Erdós et al     x     x x     x 

1998 Essen; Renhorn x x       x   x     

2006 Essen  x x       x     x   

2007 Ewers; Thorpe; Didham x x       x         
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Ano Autores 

Caracterização da paisagem 

Altitude 
Área 

fragmento (s) 
Clima Forma 

Grau de 

conservação 
Histórico 

Precipitação 

anual 
Relevo 

Tipo 

solo 

Temperatura 

média 

2009 Faria et al   x       x x     x 

1997 Ferreira; Laurance x   x     x x   x   

2016 Ferreira et al x x x     x   x     

2007 Figueiró; CoelhoNetto   x x     x x x   x 

2007 Finokiet   x x     x x     x 

2005 Fletcher                     

2013 

Foelkel; Brugnara; 

Flechtmann x x x   x       x   

2006 Fontoura; Ganade; Larocca x   x     x x     x 

2016 Fortunato; Quirino   x x       x     x 

1997 Fox et al. x x       x x     x 

2009 França; Marini x x x     x x     x 

1994 Fraver           x     x   

2014 Garcia     x     x x     x 

2000 

Gehlhausen; Schwartz; 

Augspurger   x       x         

2005 Gignac; Dale x x         x x x x 

2014 Ginciene           x   x x   

2009 Gomes et al   x x       x x   x 

2011 Gonzalez et al   x                 

2008 

Grimbacher; Catterall; 

Stork x x       x     x   

2002 Guimarães; Cogni   x                 
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Ano Autores 

Caracterização da paisagem 

Altitude 
Área 

fragmento (s) 
Clima Forma 

Grau de 

conservação 
Histórico 

Precipitação 

anual 
Relevo 

Tipo 

solo 

Temperatura 

média 

2005 Hansen; Clevenger x  x   x  x   

2001 Harper; MacDonald x  x    x  x x 

2002 Harper; MacDonald  x x   x   x  

2007 Heithecker; Halpern x  x    x  x  

2005 Holway x     x     

2002 Honnay; Verheyen; Hermy  x         

2005 Hylander      x x    

2012 Ishino; De Sibio; Rossi  x x   x x   x 

1996 Jose et al x      x  x x 

1989 Kapos  x x   x x    

2015 Kawamichi   x    x   x 

2008 LaCroix et al x x      x  x 

1991 Laurance x x    x   x  

1998 Laurance et al x     x x  x  

2006 Laurance et al x x    x x x x  

2003 
Lehtinen; Ramanamanjato; 

Raveloarison 
     x x  x  

2013 Leite; Araujo; Oliveira   x    x    

2008 Lima-Ribeiro x x x   x x  x x 

2009 Luxiang; Cao x x    x x  x x 
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Ano Autores 

Caracterização da paisagem 

Altitude 
Área 

fragmento (s) 
Clima Forma 

Grau de 

conservação 
Histórico 

Precipitação 

anual 
Relevo 

Tipo 

solo 

Temperatura 

média 

2006 Marchand; Houle   x         x     x 

1997 Marsh; Pearman x x       x         

2006 

Mascarúa López; Harper; 

Drapeau   x       x   x x   

1993 Matlack           x         

1994 Matlack           x         

2006 McDonald; Urban   x x     x x   x x 

2010 Melo; Durigan x x x     x x       

2007 Melo; Durigan; Gorenstein x x       x x       

2012 Mendes-Oliveira et al.   x x     x x       

2010 Mendonça   x x     x x x x x 

1999 

 Mesquita; Delamônica; 

Laurance   x x     x x   x   

2003 Moen; Jonsson   x   x   x         

2001 Mourelle; Kellman; Kwon       x             

2006 Nascimento, H.; Laurance x x   x   x x   x   

2010 Nascimento, M. et al   x x       x x x x 

2008 Naxara x x         x     x 

2008 Ness; Morin   x       x         

2001 Newmark x             x     

2009 Numata et al.     x     x x     x 



185 
 

 

Ano Autores 

Caracterização da paisagem 

Altitude 
Área 

fragmento (s) 
Clima Forma 

Grau de 

conservação 
Histórico 

Precipitação 

anual 
Relevo 

Tipo 

solo 

Temperatura 

média 

2013 Oliveira, C. et al x   x       x x   x 

2013 Oliveira, D. et al x x x     x x   x x 

2004 Oliveira Filho et al. x x x       x   x x 

2014 Oliveira, L. et al   x       x         

2005 Oliveira-Alves et al   x       x         

2000 Oosterhoorn; Kappelle x x x     x x   x x 

2004 Paciencia; Prado   x x     x x     x 

1990 Palik; Murphy   x       x         

2004 Pardini   x x     x x   x x 

2007 Penariol   x x     x x     x 

2014 Pereira, A. et al x x         x     x 

2006 Phillips et al. x         x x     x 

2010 Pinto et al. x x x     x x       

2005 Pires et al.   x x     x x     x 

1999 Pivello; Shida; Meirelles x x x       x x x   

2007 Portela; Santos x x x x   x x   x x 

2011 Poulin; Villard   x       x         

2007 Quevedo x x x       x   x x 

1999 Restrepo; Vargas x x         x     x 

1999 Restrepo; Gomez; Heredia     x       x   x x 

2012 Reznik; Pires; Freitas x x x     x x x x x 
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Ano Autores 

Caracterização da paisagem 

Altitude 
Área 

fragmento (s) 
Clima Forma 

Grau de 

conservação 
Histórico 

Precipitação 

anual 
Relevo 

Tipo 

solo 

Temperatura 

média 

2009 

Ribeiro; Ramos; dos 

Santos x x x       x       

2003 Ries; Fagan           x         

2008 Ries; Sisk   x                 

2012 Rigueira et al x x x       x x x x 

1998 Rodrigues x x x     x x x x x 

2012 Rosa     x     x x     x 

2011 Sampaio, A; Scariot   x x     x x     x 

2011 Sampaio, R. x x       x         

2007 

Santiago; Rezende; 

Ferreira   x       x       x 

2009 Santiago-Pérez et al x x x     x x x   x 

2008 Santos, A; Santos, B. x x x     x x   x x 

2008 Santos, P   x x     x x     x 

1999 Saunders et al           x   x x   

2001 Schlaepfer; Gavin   x x     x x       

2007 Silva, M. et al   x x x     x     x 

2009 Silva, J.   x             x   

2011 Silva; Pereira; Barros x x x       x     x 

2004 Siqueira et al x x x x   x x       

1999 Sizer; Tanner x x       x x   x   

2000 Sizer; Tanner; Ferraz x x       x x   x   
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Ano Autores 

Caracterização da paisagem 

Altitude 
Área 

fragmento (s) 
Clima Forma 

Grau de 

conservação 
Histórico 

Precipitação 

anual 
Relevo 

Tipo 

solo 

Temperatura 

média 

1988 Small; Hunter   x       x         

2009 Sobrinho et al.   x                 

1998 Stevens; Husband   x x     x x     x 

2006  Stewart; Mallik x           x   x x 

1998 Suarez; Bolger; Case   x       x         

1997 Tabanez; Viana; Dias   x x x     x       

2010 Tabarelli et al   x x     x x   x   

2011 Tanus x x x     x x   x x 

2008 

Toledo-Aceves; García-

Oliva     x     x x   x x 

2012 Toma   x x     x x     x 

2004 Tomimatsu; Ohara x         x         

2002 Toral; Feinsinger; Crump x x   x   x x x   x 

2004  Vasconcelos; Luizão x x       x x x x   

2017 Veselkin, et al.   x             x   

2014 Vespa; Zurita; Bellocq     x       x     x 

2007 Vidal et al x x x     x x   x   

2016 Vieira   x x       x     x 

2015 Villaseñor; et al.   x x       x     x 

1972 Wales   x       x x   x x 

1990 Williams-Linera  x         x x   x x 
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Ano Autores 

Caracterização da paisagem 

Altitude 
Área 

fragmento (s) 
Clima Forma 

Grau de 

conservação 
Histórico 

Precipitação 

anual 
Relevo 

Tipo 

solo 

Temperatura 

média 

1998 

Williams-Linera; 

Domíngues-Gastelú; 

García-Zurita x         x x     x 

2007 Wirth et al.   x x   x   x   x   

2009 Wuyts et al     x x     x   x x 

2006 

Yamamoto; Kinoshita; 

Martins x x x           x   

1994 Young; Mitchell x x x x   x x   x x 

2007  Zaú; Freitas x x x     x x x x x 
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Tabela 5 – Ecossistema, tipo de vegetação, matriz do entorno, anos e autores dos estudos. 

Ano Autores 
Ecossistema / Tipo de 

vegetação 

Matriz do entorno 

Agricultura Pasto 
Pinus/ 

eucalipto 

Urbanização 

/moradias 

Estrada/ 

rodovia 
Mineração Floresta Outros 

2015  Abdo; Valeri; Ferraudo 

Mata Atlântica/ Floresta 

Latifoliada Tropical 

Estacional Semidecidual 

        

2012 Adriano  
Mata Atlântica/ Floresta 

Ombrófila Densa 
        

2006 Alves et al.  Floresta Ombrófila Densa        
fábrica tintas e 

esquadrão 

cavalaria 

2002 Anderson; Burgin 
floresta dominada por 

Eucalyptus e Melaleuca 
        

2011 Araújo et al 
floresta mesófila 

semidecídua 
        

2012 
Araújo; Espírito-Santo 

Filho 
floresta úmida tropical         

2010 Assad Cerrado stricto sensu         

2007 Athayde Cerrado stricto sensu         

2010 Avon; Bergès; Dupouey 
floresta decídua de terras 

baixas 
        

2005 Baldissera; Ganade Floresta Ombrófila Mista         

2010 Balme; Slotow; Hunter 
floresta intercalada com 

gramíneas 
       terra indígena 

2014 Barnes et al Floresta Densa SubMontana        floresta 

degradada 

2006 Barros 
Floresta Ombrófila Densa 

Montana 
        

2012 
 Bastos; Silva Neto; 

Carneiro 
Cerrado         

2008 Bataghin; Fiori; Toppa Floresta Ombrófila Mista         

2013 Batista; Luciano; Folha Mata Atlântica         

2011 Battin; Sisk 
floresta dominada por Pinus 

e Carvalho 
       floresta 

degradada 
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Ano Autores 
Ecossistema / Tipo de 

vegetação 

Matriz do entorno 

Agricultura Pasto 
Pinus/ 

eucalipto 

Urbanização 

/moradias 

Estrada/ 

rodovia 
Mineração Floresta Outros 

2007 
Belinchón; Escudero; 

Valladares 

floresta de carvalho 

semidecídua 
        

2012 Bellaver 
Mata Atlântica/ Mata 

Paludosa 
        

1998 Benitez-Malvido floresta terra firme         

2013 Bergès et al.          

2009 Bernardi; Budke 

transição entre Floresta 

Estacional Semidecídua e 

Floresta Ombrófila Mista 

        

2007 Bettoni et al. mata ciliar         

2008 Blumenfeld 

“floresta ombrófila densa 

montana, com presença de 

espécies 

de florestas mistas, 

estacionais, semideciduais e 

cerradão” 

        

2006 
Bowering; LeMay; 

Marshall 
floresta de pinheiro         

2012 Bragion Cerrado/mata de galeria         

2013 Brasil et al. 

transição entre os biomas 

Cerrado e Floresta 

Amazônica 

       matriz 

antrópica 

1992 Brothers; Spingan beech-maple forest         

1993 Burkey floresta úmida subtropical         

1995 Camargo; Kapos Floresta Terra Firme         

2000 Candenasso; Pickett floresta mésica decídua         

2006 Cara Mata Atlântica         

1999 Carvalho; Vasconcelos floresta terra firme         

2007 Carvalho et al. 
Floresta Estacional 

Semidecidual Montana 
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Ano Autores 
Ecossistema / Tipo de 

vegetação 

Matriz do entorno 

Agricultura Pasto 
Pinus/ 

eucalipto 

Urbanização 

/moradias 

Estrada/ 

rodovia 
Mineração Floresta Outros 

2008 Castro Cerrado         

2016 Cavalcanti; Rodal Caatinga        

fisionomia 

arbustiva com 

sinais de ação 

antrópica/ 

oleoduto 

1993 Chen; Franklin; Spies 

vegetação intermediária 

Tsuga heterophylla e  Abies 

amabilis 

        

2008 Cilliers et al. campos         

2002 Cochrane; Laurance floresta terra firme         

2015 Coelho Cerrado        
floresta de 

galeria e 

campo limpo 

2012 Copatti; Gasparetto Floresta Ombrófila Mista        banhado 

2008 Cortés et al. sub-andina e andina úmida         

2012 Costa Amazônia         

2014 Costa Floresta Ombrófila Densa         

2015 
Couto-Santos; Conceição; 

Funch 
floresta sazonal submontana        

linhas de 

transmissão de 

energia 

2004 D'Angelo et al. floresta terra firme         

2004 Dauber; Wolters          

2011 de Paula; Costa; Tabarelli Mata Atlântica         

2007 Delgado et al. floresta de louro e pinheiro         

1998 Demaynadier; Hunter 
floresta mista dominada por 

coníferas 
       plantio de 

coníferas 

2014 Didham; Ewers floresta de faia        
criação de 

veados, cabras, 

ovelhas 

1998 Didham et al. floresta terra firme         
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Ano Autores 
Ecossistema / Tipo de 

vegetação 

Matriz do entorno 

Agricultura Pasto 
Pinus/ 

eucalipto 

Urbanização 

/moradias 

Estrada/ 

rodovia 
Mineração Floresta Outros 

2003 Dignan & Bren floresta esclerófila úmida        
produção 

comercial de 

madeira 

2008 Dixo; Martins Mata Atlântica         

2011 Dodonov Cerrado         

2015 dos-Santos et al. floresta perenefólia úmida         

2015 Eldegard; Totland; Moe Floresta Boreal 
              

linha 

transmissão 

energia 

2011 Erdós et al 

florestas mesófilas e  

florestas e pastagens 

xerofílicas                 

1998 Essen; Renhorn floresta de coníferas                 

2006 Essen  floresta de coníferas                 

2007 Ewers; Thorpe; Didham floresta da faia                 

2009 Faria et al Mata Atlântica 
              

plantio de 

cacau e 

borracha 

1997 Ferreira;  Laurance floresta terra firme                 

2016 Ferreira et al 
Floresta Ombrófila Mista 

Alto-Montana                 

2007 Figueiró; CoelhoNetto Mata Atlântica                 

2007 Finokiet 
Mata Atlântica-Floresta 

Estacional Decidual                 

2005 Fletcher pastagem temperada                 

2013 
Foelkel; Brugnara; 

Flechtmann 
Floresta Ombrófila Mista 

                

2006 
Fontoura; Ganade; 

Larocca 

Mata Atlântica- floresta de 

araucária                 

2016 Fortunato; Quirino 
Mata Atlântica e de 

Tabuleiro                 

1997 Fox et al. floresta tropical temperada                 
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Ano Autores 
Ecossistema / Tipo de 

vegetação 

Matriz do entorno 

Agricultura Pasto 
Pinus/ 

eucalipto 

Urbanização 

/moradias 

Estrada/ 

rodovia 
Mineração Floresta Outros 

2009 França; Marini Cerrado                 

1994 Fraver floresta mista de pinus                 

2014 Garcia Cerrado                 

2000 
Gehlhausen; Schwartz; 

Augspurger 
floresta mesofítica mista 

                

2005 Gignac; Dale 
floresta sub-úmida baixa 

boreal                 

2014 Ginciene 
Floresta Estacional 

Semidecidual                 

2009 Gomes et al 

Mata Atlântica-floresta 

ombrófila densa das terras 

baixas                 

2011 Gonzalez et al Floresta Ombrófila Aberta                 

2008 
Grimbacher; Catterall; 

Stork 
floresta tropical 

                

2002 Guimarães; Cogni 
floresta atlântica 

semidecídua                 

2005 
Hansen; Clevenger 

vegetação montana, alpina e 

subalpina               ferrovia 

2001 Harper; MacDonald floresta boreal mista               lagos 

2002 

Harper; MacDonald floresta boreal mista 

              

floresta de 

utilização 

comercial 

2007 Heithecker; Halpern floresta de coníferas                 

2005 Holway bosque mésico ripário                 

2002 

 Honnay; Verheyen; 

Hermy 
floresta decídua mista 

                

2005 
Hylander floresta de pinheiro 

              

exploração 

madeireira 

2012 Ishino; De Sibio; Rossi Cerrado                 

1996 Jose et al floresta shola                 

1989 Kapos floresta terra firme                 
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Ano Autores 
Ecossistema / Tipo de 

vegetação 

Matriz do entorno 

Agricultura Pasto 
Pinus/ 

eucalipto 

Urbanização 

/moradias 

Estrada/ 

rodovia 
Mineração Floresta Outros 

2015 Kawamichi 
Floresta Estacional 

Semidecidual e Cerrado                 

2008 LaCroix et al floresta pinus e coníferas                 

1991 Laurance floresta úmida tropical                 

1998 Laurance et al floresta terra firme                 

2006 Laurance et al floresta terra firme                 

2003 

Lehtinen; 

Ramanamanjato; 

Raveloarison 

floresta úmida tropical 

                

2013 Leite; Araujo; Oliveira Cerrado                 

2008 Lima-Ribeiro Cerrado                 

2009 Luxiang; Cao floresta úmida montana                 

1994 Malcolm floresta terra firme                 

2006  Marchand; Houle 
floresta dominada por Acer 

saccharum                 

1997 Marsh; Pearman floresta montana                 

2006 
 Mascarúa López; Harper; 

Drapeau 
floresta dominada por Pinus 

              

áreas 

exploradas 

1993 Matlack 

floresta dominado por 

Quercus,  Carya, Fagus 

grandifolia                 

1994 Matlack floresta mista mesofítica                 

2006 McDonald; Urban 
floresta temperada  decídua, 

dominada por carvalhos                 

2010 Melo; Durigan 
Floresta Estacional 

Semidecidual         

estrada de 

terra       

2007 
Melo; Durigan; 

Gorenstein 

Floresta Estacional 

Semidecidual                 

2012 Mendes-Oliveira et al. 

área de transição entre 

Cerrado e Floresta 

Amazônica                 
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Ano Autores 
Ecossistema / Tipo de 

vegetação 

Matriz do entorno 

Agricultura Pasto 
Pinus/ 

eucalipto 

Urbanização 

/moradias 

Estrada/ 

rodovia 
Mineração Floresta Outros 

2010 Mendonça Cerrado lato sensu                 

1999 
 Mesquita; Delamônica; 

Laurance 
floresta terra firme 

                

2003 Moen; Jonsson floresta boreal                  

2001 
Mourelle; Kellman; 

Kwon 
floresta decídua temperada 

                

2006 Nascimento, H.; Laurance floresta terra firme 
              

pastos 

abandonados 

2010 Nascimento, M. et al 
floresta estacional 

semidecidual                 

2008 Naxara 
floresta atlântica baixo 

montana                 

2008 Ness; Morin floresta decídua temperada 

              

parque com 

trilhas de 

caminhada 

2001 Newmark floresta submontana                 

2009 Numata et al. floresta de terra firme                 

2013 Oliveira, C. et al 
floresta semidecidual 

montana                 

2013 Oliveira, D. et al Caatinga                 

2004 Oliveira Filho et al. 
floresta semidecídua alto-

montana                 

2014 Oliveira, L. et al floresta atlântica               barragem 

2005 Oliveira-Alves et al Mata Atlântica                 

2000 Oosterhoorn; Kappelle floresta alto-montana                 

2004 Paciencia; Prado Mata Atlântica                 

1990 Palik;  Murphy floresta faia e sugar-maple                 

2004 Pardini floresta atlântica 
              

plantio cacau e 

borracha 

2007 Penariol 
floresta estacional 

semidecidual                 
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Ano Autores 
Ecossistema / Tipo de 

vegetação 

Matriz do entorno 

Agricultura Pasto 
Pinus/ 

eucalipto 

Urbanização 

/moradias 

Estrada/ 

rodovia 
Mineração Floresta Outros 

2014 Pereira, A. et al 
floresta atlântica-Floresta 

Ombrófila Densa Montana                 

2006 Phillips et al. floresta tropical úmida 
              

pastos 

abandonados 

2010 Pinto et al. floresta atlântica               
 

2005 Pires et al. floresta atlântica               áreas abertas 

1999 Pivello; Shida; Meirelles 
Cerrado sensu stricto e 

campo cerrado               
 

2007 Portela; Santos mata atlântica                

2011 Poulin; Villard 

floresta dominada por Acer 

saccharum, Betula 

alleghaniensis, Fagus 

grandifolia               

silvicultura 

2007 Quevedo Cerrado sensu stricto         estrada terra      

1999 Restrepo; Vargas 

transição entre floresta 

tropical úmida premontana 

e floresta úmida               

 

1999 
Restrepo; Gomez; 

Heredia 

transição entre floresta 

tropical úmida premontana 

e floresta úmida               

 

2012 Reznik; Pires; Freitas Mata Atlântica 

              

rede de 

transmissão 

elétrica e 

gasoduto 

subterrâneo 

2009 
Ribeiro; Ramos; dos 

Santos 
floresta ombrófila densa               

 

2003 Ries; Fagan 

vegetação dominada por 

algodão, gramíneas e 

arbustos do deserto               

 

2008 Ries; Sisk bosque ripário e gramíneas                
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Ano Autores 
Ecossistema / Tipo de 

vegetação 

Matriz do entorno 

Agricultura Pasto 
Pinus/ 

eucalipto 

Urbanização 

/moradias 

Estrada/ 

rodovia 
Mineração Floresta Outros 

2012 Rigueira et al 
Mata Atlântica-floresta 

tropical submontana         estrada terra     
pastos 

abandonados 

1998 Rodrigues 

floresta atlântica-floresta 

subtropical decídua e 

mesofítica         ferrovia     
fazendas 

2012 Rosa 
transição entre mata 

atlântica e cerrado               
 

2011 Sampaio, A; Scariot floresta estacional decidual                

2011 Sampaio, R. 
cerradão, cerrado, capoeira, 

vegetação campestre               reflorestamento 

2007 
Santiago; Rezende; 

Ferreira 

mata atlântica-mata 

estacional semidecidual 

              

industria 

artefatos de 

concreto e 

pedreira 

desativada 

2009 Santiago-Pérez et al 
bosque mesófilo de 

montanha               
 

2008 Santos, A; Santos, B. Caatinga               
plantio de 

palma 

2008 Santos, P 
transição Amazônia-

Cerrado               
 

1999 Saunders et al 
vegetação dominada por 

plantio de Pinus               
 

2001 Schlaepfer; Gavin floresta úmida premontana                

2007 Silva, M. et al 
floresta ombrófila mista e 

estepe gramíneo lenhosa               
 

2009 Silva, J. Cerradão               
jardim 

botânico 

2011 Silva; Pereira; Barros 
floresta tropical ombrófila 

densa               
 

2004 Siqueira et al Mata Atlântica                

1999 Sizer; Tanner floresta terra firme                

2000 Sizer; Tanner; Ferraz floresta terra firme                



198 
 

 

Ano Autores 
Ecossistema / Tipo de 

vegetação 

Matriz do entorno 

Agricultura Pasto 
Pinus/ 

eucalipto 

Urbanização 

/moradias 

Estrada/ 

rodovia 
Mineração Floresta Outros 

1988 Small; Hunter 
floresta dominada por Pinus 

e Carvalho               
linhas 

transmissão 

2009 Sobrinho et al. Caatinga                

1998 Stevens; Husband Mata Atlântica               plantio de coco 

2006  Stewart; Mallik floresta boreal                 

1998 Suarez; Bolger; Case 

vegetação dominada por 

Artemisia californica, 

Salvia mellifera, e cactos                 

1997 Tabanez et al 
floresta mesófila 

semidecídua                 

2010 Tabarelli et al Floresta Atlântica                 

2011 Tanus 
Mata Atlântica - floresta 

ombrófila densa                 

2008 
Toledo-Aceves; García-

Oliva 
floresta tropical decídua 

                

2012 Toma floresta de araucária                 

2004 Tomimatsu; Ohara floresta temperada decídua                 

2002 Toral; Feinsinger; Crump 
floresta úmida baixo-

montana                 

2004  Vasconcelos; Luizão floresta de terra firme                 

2017 Veselkin, et al floresta de Pinus                 

2014 Vespa; Zurita; Bellocq 
floresta subtropical 

semidecídua Atlântica 
    

plantio 

comercial 
        

plantio 

comercial 

araucária 

2007 Vidal et al 
floresta Atlântica de 

planalto               
 

2016 Vieira 
transição entre Mata 

Atlântica e Cerrado 
              

psicultura, 

cavalaria da 

PM 

2015 Villaseñor; et al. floresta de eucalipto               
 

1972 Wales floresta de carvalho               
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Ano Autores 
Ecossistema / Tipo de 

vegetação 

Matriz do entorno 

Agricultura Pasto 
Pinus/ 

eucalipto 

Urbanização 

/moradias 

Estrada/ 

rodovia 
Mineração Floresta Outros 

1990 Williams-Linera  
floresta tropical úmida 

premontana               
 

1998 

Williams-Linera; 

Domíngues-Gastelú; 

García-Zurita 

floresta tropical úmida 

              

 

2007 Wirth et al. 
floresta tropical baixo 

montana               
 

2009 Wuyts et al   
              

indústria 

petroquímica 

2006 
Yamamoto; Kinoshita; 

Martins 

floresta estacional 

semidecídua montana               
fazendas 

1994 Young & Mitchell 
floresta dominada por 

Beilschmiedia tarairi               
 

2007  Zaú; Freitas 
Mata Atlântica - floresta 

ombrófila densa               
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vegetal

artrópodes anfíbios répteis aves mamíferos plantas

2015 Abdo; Valeri; Ferraudo

2012 Adriano 

2006 Alves et al. 

2002 Anderson; Burgin

2012 Araújo; Espírito-Santo Filho

2011 Araújo et al.

2010 Assad

2007 Athayde

2010 Avon; Bergès; Dupouey

2005 Baldissera; Ganade

2010 Balme; Slotow; Hunter

2014 Barnes et al

2006 Barros

2012 Bastos; Silva Neto; Carneiro

2008 Bataghin; Fiori; Toppa

2013 Batista; Luciano; Folha

2011 Battin; Sisk

2007 Belinchón; Escudero; Valladares

2012 Bellaver

1998 Benitez-Malvido

2013 Bergès et al. 

2009 Bernardi; Budke

2007 Bettoni et al.

2008 Blumenfeld

2006 Bowering; LeMay; Marshall

2012 Bragion

2013 Brasil et al.

1992 Brothers; Spingan

1993 Burkey

Ano Autores

Fatores Bióticos Fatores Abióticos

Tabela 6 - Objeto dos estudos empíricos: fatores bióticos, abióticos e presença ou ausência de efeitos de borda

Efeito de borda

animal
líquens TC° luz vento sim nãonutrientes umidade solo pressão fogo
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vegetal

artrópodes anfíbios répteis aves mamíferos plantas

1995 Camargo;  Kapos

2000 Candenasso; Pickett

2006 Cara 

1999 Carvalho; Vasconcelos

2007 Carvalho et al.

2008 Castro

2016 Cavalcanti; Rodal

1993 Chen; Franklin; Spies

2008 Cilliers et al. 

2002 Cochrane; Laurance

2015 Coelho

2012 Copatti; Gasparetto

2008 Cortés et al.

2012 Costa

2014 Costa

2015 Couto-Santos; Conceição; Funch 

2004 D'Angelo et al.

2004 Dauber; Wolters

2011 de Paula; Costa; Tabarelli

2007 Delgado et al.

1998 Demaynadier; Hunter

2014 Didham; Ewers

1998 Didham et al.

2003 Dignan; Bren

2008 Dixo; Martins

2011 Dodonov

2015 dos-Santos et al.

Fatores Bióticos Fatores Abióticos Efeito de borda

animal
líquens TC° luz sim nãonutrientes umidade solo pressão fogo vento

Ano Autores
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vegetal

artrópodes anfíbios répteis aves mamíferos plantas

2015 Eldegard; Totland; Moe

2011 Erdós et al

1998 Essen;  Renhorn

2006 Essen 

2007 Ewers; Thorpe; Didham

2009 Faria et al

1997 Ferreira; Laurance

2016 Ferreira et al

2007 Figueiró; CoelhoNetto

2007 Finokiet

2005 Fletcher

2013 Foelkel; Brugnara; Flechtmann

2006 Fontoura; Ganade; Larocca

2016 Fortunato; Quirino

1997 Fox et al.

2009 França; Marini

1994 Fraver

2014 Garcia

2000 Gehlhausen; Schwartz; Augspurger

2005 Gignac; Dale

2014 Ginciene

2009 Gomes et al

2011 Gonzalez et al

2008 Grimbacher; Catterall; Stork

2002 Guimarães; Cogni

Fatores Bióticos Fatores Abióticos Efeito de borda

animal
líquens TC° luz sim nãonutrientes umidade solo pressão fogo vento

Ano Autores
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vegetal

artrópodes anfíbios répteis aves mamíferos plantas

2005 Hansen; Clevenger

2001 Harper; MacDonald

2002 Harper;  MacDonald

2007 Heithecker; Halpern

2005 Holway

2002  Honnay; Verheyen; Hermy

2005 Hylander musgos

2012 Ishino; De Sibio; Rossi

1996 Jose et al

1989 Kapos

2015 Kawamichi

2008 LaCroix et al

1991 Laurance

1998 Laurance et al

2006 Laurance et al

2003 Lehtinen; Ramanamanjato; Raveloarison

2013 Leite; Araujo; Oliveira

2008 Lima-Ribeiro

2009 Luxiang; Cao

1994 Malcolm

2006  Marchand; Houle

1997 Marsh; Pearman

2006  Mascarúa López; Harper; Drapeau

1993 Matlack

1994 Matlack

2006 McDonald; Urban

2010 Melo; Durigan

Fatores Bióticos Fatores Abióticos Efeito de borda

animal
líquens TC° luz sim nãonutrientes umidade solo pressão fogo vento

Ano Autores
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vegetal

artrópodes anfíbios répteis aves mamíferos plantas

2007 Melo; Durigan; Gorenstein

2012 Mendes-Oliveira et al.

2010 Mendonça

1999  Mesquita; Delamônica; Laurance

2003 Moen; Jonsson

2001 Mourelle; Kellman; Kwon

2006 Nascimento, H. & Laurance

2010 Nascimento, M. et al

2008 Naxara

2008 Ness; Morin

2001 Newmark

2009 Numata et al.

2013 Oliveira, C. et al

2013 Oliveira, D. et al

2004 Oliveira Filho et al.

2014 Oliveira, L. et al

2005 Oliveira-Alves et al

2000 Oosterhoorn; Kappelle

2004 Paciencia; Prado

1990 Palik;  Murphy

2004 Pardini

2007 Penariol

2014 Pereira, A. et al

2006 Phillips et al.

2010 Pinto et al.

2005 Pires et al.

1999 Pivello; Shida; Meirelles

Fatores Bióticos Fatores Abióticos Efeito de borda

animal
líquens TC° luz sim nãonutrientes umidade solo pressão fogo vento

Ano Autores
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vegetal

artrópodes anfíbios répteis aves mamíferos plantas

2007 Portela; Santos

2011 Poulin; Villard

2007 Quevedo

1999 Restrepo; Vargas

1999 Restrepo; Gomez; Heredia

2012 Reznik; Pires; Freitas

2009 Ribeiro; Ramos; dos Santos

2003 Ries; Fagan

2008 Ries; Sisk

2012 Rigueira et al

1998 Rodrigues

2012 Rosa

2011 Sampaio, A;  Scariot

2011 Sampaio, R.

2007 Santiago; Rezende; Ferreira

2009 Santiago-Pérez et al

2008 Santos, A; Santos, B.

2008 Santos, P

1999 Saunders et al

2001 Schlaepfer; Gavin

2007 Silva, M. et al

2009 Silva, J.

2011 Silva; Pereira; Barros

2004 Siqueira et al

1999 Sizer; Tanner

2000 Sizer; Tanner; Ferraz

1988 Small; Hunter

2009 Sobrinho et al.

1998 Stevens; Husband

Fatores Bióticos Fatores Abióticos Efeito de borda

animal
líquens TC° luz sim nãonutrientes umidade solo pressão fogo vento

Ano Autores
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vegetal

artrópodes anfíbios répteis aves mamíferos plantas

2006  Stewart; Mallik

1998 Suarez; Bolger; Case

1997 Tabanez et al

2010 Tabarelli et al

2011 Tanus

2008 Toledo-Aceves; García-Oliva

2012 Toma

2004 Tomimatsu;  Ohara

2002 Toral; Feinsinger; Crump

2004  Vasconcelos; Luizão

2017 Veselkin, et al.

2014 Vespa; Zurita; Bellocq

2007 Vidal et al

2016 Vieira

2015 Villaseñor; et al.

1972 Wales

1990 Williams-Linera 

1998 Williams-Linera; Domíngues-Gastelú; García-Zurita

2007 Wirth et al.

2009 Wuyts et al *

2006 Yamamoto; Kinoshita; Martins

1994 Young; Mitchell

2007  Zaú; Freitas

vento
Ano Autores

Fatores Bióticos

*Poluentes atmosféricos

Fatores Abióticos

outros

Efeito de borda

animal
líquens TC° luz sim nãonutrientes umidade solo pressão fogo
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Tabela 7 – Metodologia utilizada nos estudos empíricos. 

Ano Autores 
Nº 

fragmentos 
Especificidades 

Transectos Parcelas 
Total de 

parcelas 

Nº 

armadilhas/ 

coletas Nº Tamanho Nº Tamanho 

2015 

Abdo; 

Valeri; 

Ferraudo 

2  2  65 20X20m 65  

2012 Adriano   28  6 4X4m 168  

2006 Alves et al.     15 10x25m   

2002 
Anderson; 

Burgin 
 8 pontos amostragem      15 

2011 Araújo et al  30 indivíduos (15 borda e 

15 interior) 
      

2012 

Araújo; 

Espírito-

Santo Filho 

  6 500m     

2010 Assad 4 
borda 

natural/antrópica/interior 
 10x200m 4 10x10m   

2007 Athayde  árvores 

isoladas/borda/interior 
 500x2m     

2010 

Avon; 

Bergès; 

Dupouey 

 20 pontos amostragem 20 100m  2x50m   

2005 
Baldissera; 

Ganade 
 

sementes de três espécies 

- 10 grupos de 15 

sementes cada espécie 

 100m     
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Ano Autores 
Nº 

fragmentos 
Especificidades 

Transectos Parcelas Total de 

parcelas 

Nº 

armadilhas/ 

coletas Nº Tamanho Nº Tamanho 

2010 

Balme; 

Slotow; 

Hunter 

 
monitoramento de 37 

leopardos com 

radiocolares e 60 câmeras 

      

2014 Barnes et al  3 bordas em regeneração 

e 3 bordas degradadas 
      

2006 Barros 8 

4 sob matriz agrícola e 4 

sob matriz pasto e 4 áreas 

no interior 

12 50x2,5m     

2012 

Bastos; Silva 

Neto; 

Carneiro 

 distância entre transectos 

foi de 10m 
5     5 

2008 
Bataghin; 

Fiori; Toppa 
  4 5X100m  50m²   

2013 

Batista; 

Luciano; 

Folha 

 
imagens satélite, 

fotografias, coleta dados, 

observação de campo 

      

2012 Bellaver 10 4 unidades amostrais 2 50m    3 

1998 
Benitez-

Malvido 
4 

floresta 

contínua/fragmento 100 

ha/ 10ha/1 ha e 8 pontos 

amostragem plântulas 

      

2013 Bergès et al. 1.801 

projeto do Inventário 

Nacional da França. 

Parcelas circulares 

  19.989 700m²   
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Ano Autores 
Nº 

fragmentos 
Especificidades 

Transectos Parcelas Total de 

parcelas 

Nº 

armadilhas/ 

coletas Nº Tamanho Nº Tamanho 

2009 
Bernardi; 

Budke 
 

40 unidades amostrais, 20 

na borda e 20 no interior. 

Análise em intervalos de 

alturas 

   10x10m   

2007 Bettoni et al.  
A área foi dividida em 9 

lotes iguais; 3 colunas e 3 

linhas 

      

2008 Blumenfeld  3 áreas amostrais 3 100m  2x2m   

2006 Bowering  cada parcela dividida em 

5 zonas 
  44    

2012 Bragion  10 áreas amostrais   3 15x20m 30  

2013 Brasil et al.  20 pontos de coleta em 

cada transecto 
5 95m     

1992 
Brothers; 

Spingan 
7  5 50m 10 4x5m   

1993 Burkey  2 áreas em locais 

diferentes 
3  25 10x10cm   

1995 
Camargo; 

Kapos 
 

transectos controle 

(interior)// borda//  

pastagem. 

3//3//1 
20x200m// 20x60m// 

100m 
   144 tubos 

coleta 

2000 
Candenasso; 

Pickett 
 2 locais (1-face norte-

leste) 2-face oeste) 
 

 
2 

20m 
4 

5 em cada 

distância 

2006 Cara  
3 ambientes: borda, topo, 

vale 
  12 100X10m   



210 
 

 

Ano Autores 
Nº 

fragmentos 
Especificidades 

Transectos Parcelas Total de 

parcelas 

Nº 

armadilhas/ 

coletas Nº Tamanho Nº Tamanho 

1999 
Carvalho; 

Vasconcelos 
 

4 bordas (2 adjacentes 

floresta contínua, e 2 

borda fragmento 100 ha) 

9 200m     

2007 
Carvalho et 

al. 
 18 parcelas interior//12 

bordas 

   20x20m//10x40m 30 

0-20cm 

profundidad

e 

2008 Castro 3 3 tipos área (matriz-

interior//interior//matriz). 

Total 63 amostras 

   0,5x0,5m  

8 pontos 

coleta solo 

0-15cm//2 

pontos 

serapilheira 

2016 
Cavalcanti; 

Rodal 
 

3 fisionomias  
  5 10x10m//2x2m   

1993 

Chen; 

Franklin; 

Spies 

 
13 locais (áreas 

desmatadas, 

borda/interior) 

     

3 estações 

climáticas 

em cada 

local 

2008 Cilliers et al.    área urbana// rural em 2 

locais de estudo 

2 a 3  30 2x4m 

236//227 

e 

278//287 

 

2002 
Cochrane; 

Laurance 
 

imagens 

georreferenciadas - 

período 12-14 anos 

      

2015 Coelho  
8 florestas galeria 

  3 10x20m 48 
coleta solo 

0-20cm 

2012 
Copatti; 

Gasparetto 
 

4 ambientes 
4     

10 

armadilhas 
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Ano Autores 
Nº 

fragmentos 
Especificidades 

Transectos Parcelas Total de 

parcelas 

Nº 

armadilhas/ 

coletas Nº Tamanho Nº Tamanho 

2008 Cortés et al. 2 
  

4 50x4m  2x2m   

2012 Costa  
área intacta//floresta 

degradada 
2//4      

2014 Costa  

área amostral (cultivo, 

borda,interior)//área 

controle 

7  9//7 5x5m 63  

2015 

 Couto-

Santos; 

Conceição; 

Funch 

1 

  

  30 10x10m   

2004 
D'Angelo et 

al. 
8 

  
  16    

2004 
Dauber; 

Wolters 
 

9 tipos habitats 
  20//10 1x2m//1x2m   

2011 

de Paula; 

Costa; 

Tabarelli 

 interior/borda/pequenos 

fragmentos 

  59 10x100m 59  

2007 
Delgado et 

al. 
 

  
25 100m    

10 pontos 

amostras 

1998 
Demaynadier

; Hunter 
 

5 locais amostragem 
5 140m    

4 pares 

armadilhas 

2014 
Didham; 

Ewers 
 

registros em 05 alturas 

verticais do solo ao 

dossel 

     
0, 2, 4, 8 e 

16m 
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Ano Autores 
Nº 

fragmentos 
Especificidades 

Transectos Parcelas Total de 

parcelas 

Nº 

armadilhas/ 

coletas Nº Tamanho Nº Tamanho 

1998 
Didham et 

al. 
 

3 locais amostragem 
6      

2003 
Dignan; 

Bren 
 

fotografias hemisféricas 

do dossel em diferentes 

alturas chão-dossel (60 

pontos amostragem) 

     

alturas 

verticais 

1,3,4,6, 8m 

2008 
Dixo; 

Martins 
 

3 áreas amostragem (cada 

uma 4 réplicas borda, 4 

interior), total 24 locais 

amostragem 

     

12 

armadilhas 

(baldes 35 l) 

2011 Dodonov  
14 bordas em 6 diferentes 

tipos de áreas 

5 180m    

em cada 

transecto, 15 

pontos 

amostrais 

2015 
dos-Santos et 

al. 
 29 bordas de diferentes 

larguras 
  37 5x5m 1073  

2015 

Eldegard; 

Totland; 

Moe   

51 locais amostragem 

4 
  4 4x5m   

  

2011 Erdós et al 
  

5 tipos habitat 
8   40 2m²     

1998 
Essen; 

Renhorn   
10 bordas 

1 105m 4 10x50m     

2006 Essen  
  

10 bordas 
1   4 10x50m     
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Ano Autores 
Nº 

fragmentos 
Especificidades 

Transectos Parcelas Total de 

parcelas 

Nº 

armadilhas/ 

coletas Nº Tamanho Nº Tamanho 

2007 

Ewers; 

Thorpe; 

Didham 15 

  

          233 

2009 Faria et al 

  

5 categorias floresta 

3 5x5km 2 2x200m   

6 amostras 

para cada 

categoria, 

total 30 

locais 

amostragem 

1997 
Ferreira; 

Laurance 

  

fragmentos 1ha/ 10ha/ 

100ha/ 

controle/1ha/10ha/100ha/

100ha     

4/17/9/5/3/9

/9   56   

2016 Ferreira et al 
  

  
5   50 10x20m     

2007 
Figueiró; 

CoelhoNetto 

  

  

3 100m 5 10x10m   

em cada 

transecto, 42 

pontos 

coleta 

(coleta 1,5 

altura acima 

solo) 

2007 Finokiet 
  

  
10         

120 

armadilhas 

2005 Fletcher 
  

  
3 100x50m   25x25m     
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Ano Autores 
Nº 

fragmentos 
Especificidades 

Transectos Parcelas Total de 

parcelas 

Nº 

armadilhas/ 

coletas Nº Tamanho Nº Tamanho 

2013 

Foelkel; 

Brugnara; 

Flechtmann 

  

  

1         

12 

armadilhas 

espaçament

o 20m, 1,5m 

acima solo 

2006 

Fontoura; 

Ganade; 

Larocca   

campo/borda/floresta 

1 100m 6 5x5m 42   

2016 
Fortunato; 

Quirino   
  

    2 10x100m     

1997 Fox et al. 
  

 16 bordas em 13 

remanescentes florestais 1//1 10m//20m 30 1x1m     

2009 
França; 

Marini 
  

12 áreas experimentais (4 

tratamentos com 3 

réplicas) 1 2km         

1994 Fraver 
  

4 locais 
23   10 

10x10m/3,16x3,16

m     

2014 Garcia   5 fragmentos             

2000 

Gehlhausen; 

Schwartz; 

Augspurger 2 

  

12 175m       

132 pontos 

amostragem 

2005 Gignac; Dale 

44 

  

2         

5 amostras 

circulares de 

5m diâmetro 

em cada 

transecto 
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Ano Autores 
Nº 

fragmentos 
Especificidades 

Transectos Parcelas Total de 

parcelas 

Nº 

armadilhas/ 

coletas Nº Tamanho Nº Tamanho 

2014 Ginciene 
6 

  
8 100x4m 20 4x5m     

2009 Gomes et al 
  

  
    10 5x5m 30   

2011 
Gonzalez et 

al   
  

30 5x50m 10 5x5m     

2008 

Grimbacher; 

Catterall; 

Stork   

3 tipos habitat 

3 100m         

2002 
Guimarães; 

Cogni   

10 parcelas borda e 10 

interior             

2005 

Hansen; 

Clevenger 
  24 locais estudo   25m 8 0,5x0,5m     

2001 

Harper; 

MacDonald   
borda//interior 

20//10 200m//200m 9 20x5m     

2002 

Harper; 

MacDonald   
20 bordas 

  200m   20x5m     

2007 

Heithecker; 

Halpern   

3 locais (2 tratamentos 

por local) 2         15 estações 

2005 
Holway 

  

5 pares réplicas ao longo 

do rio 1 200m       

10 pontos 

amostras 

2002 

 Honnay; 

Verheyen; 

Hermy   

5 bordas (10 repetições 

em cada distância) 
1   7 3x3m 350   
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Ano Autores 
Nº 

fragmentos 
Especificidades 

Transectos Parcelas Total de 

parcelas 

Nº 

armadilhas/ 

coletas Nº Tamanho Nº Tamanho 

2005 
Hylander 

  

8 bordas face norte e 8 

bordas face sul 4           

2012 

Ishino; De 

Sibio; Rossi   
  

4 150x20m         

1996 Jose et al     7 50m 4 5x5m     

1989 Kapos 3 1ha//100ha//1ha             

2015 

Kawamichi 

15 

  

          

120 

amostras 

solo 

2008 
LaCroix et al 

  

imagens aéreas (6 

cenários paisagens)         146   

1991 Laurance 10 fragmentos//área controle     32//20 30x30m 52   

1998 

Laurance et 

al   

fragmentos 

1ha/10ha/100ha             

2006 

Laurance et 

al   

fragmentos 

1ha/10ha/100ha/controle     66 1ha     

2003 

Lehtinen; 

Ramanamanj

ato; 

Raveloarison   

6 áreas 

  50x6m         

2013 

Leite; 

Araujo; 

Oliveira   

10 estações 

experimentais 
2           
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Ano Autores 
Nº 

fragmentos 
Especificidades 

Transectos Parcelas Total de 

parcelas 

Nº 

armadilhas/ 

coletas Nº Tamanho Nº Tamanho 

2008 

Lima-

Ribeiro 3 
60 pontos amostragem 

    10 5x5m     

2009 

Luxiang; 

Cao   
6 bordas 

3   60-50 1x1m   54 amostras 

1994 Malcolm 

  

4 locais amostragem 

      1ha   

6 intervalos 

altura (0-

2/2-5/5-

10/10-

20/20-

30/30-40m) 

2006 

 Marchand; 

Houle   
  

5 40m 5//32 1x2m//25x25cm     

1997 

Marsh; 

Pearman 4 
16 locais 

3 50x4m         

2006 

 Mascarúa 

López; 

Harper; 

Drapeau   

10 locais amostragem 

  60m//45-75m   5x20m     

1993 

Matlack 

  

3 tipos bordas e 10 

réplicas para cada 

distância   50m         

1994 
Matlack 

  

14 locais (10 réplicas 

para cada distância)   50m   1m²     

2006 

McDonald; 

Urban   
66 bordas 

  30m 5       
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Ano Autores 
Nº 

fragmentos 
Especificidades 

Transectos Parcelas Total de 

parcelas 

Nº 

armadilhas/ 

coletas Nº Tamanho Nº Tamanho 

2010 

Melo; 

Durigan   
  

5 50x10m   10x10m     

2007 

Melo; 

Durigan; 

Gorenstein   

amostras coletadas após 

queimada 

          

amostras 

solo à 5cm 

profundidad

e 

2012 

Mendes-

Oliveira et 

al. 
  

controle/fogo 

experimental 

12   2 50ha   

192 

armadilhas 

em 24 

transectos 

2010 
Mendonça 

  
10 conjuntos de parcelas 

    5 5x50m   
 

1999 

 Mesquita; 

Delamônica; 

Laurance 3 

1/10/100ha em 3 tipos 

matriz 
    6 1ha   

 

2003 

Moen; 

Jonsson 42 

2 classes de tamanhos 

(0,7-1ha) e (3,8-5,6ha)     1 circular 0,1ha 42 
 

2001 

Mourelle; 

Kellman; 

Kwon   

6 espécies árvores (10 

por espécie) 60 

indivíduos           

 

2006 

Nascimento, 

H.; Laurance 
  

fragmentos 

1ha/10ha/100ha/floresta 

contínua     50 100x100m   

 

2010 

Nascimento, 

M. et al   

2 tratamentos (com/sem 

barreira eucaliptos) 3   4 5x3m   
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Ano Autores 
Nº 

fragmentos 
Especificidades 

Transectos Parcelas Total de 

parcelas 

Nº 

armadilhas/ 

coletas Nº Tamanho Nº Tamanho 

2008 

Naxara 

4 

16 áreas amostragem 

          

em cada 

área, 6 

armadilhas 

2008 Ness; Morin         35 130x158m    

2001 Newmark     4 247m        

2009 

Numata et al. 

  

imagens satélite em 3 

locais em diferentes 

estágios desmatamento           

 

2013 

Oliveira, C. 

et al   
4 faixas amostragem 

          
 

2013 

Oliveira, D. 

et al   

12 parcelas borda, 12 

interior     24 20x20m   
 

2004 

Oliveira 

Filho et al. 

  

  

3   30 20x20m   

amostras 

solo 0-20cm 

profundidad

e) 

2014 

Oliveira, L. 

et al   
  

    15 10x25m/1x25m   
 

2005 

Oliveira-

Alves et al   
12 pontos amostrais 

12 30x5m 4 25m²   
 

2000 

Oosterhoorn; 

Kappelle   
4 locais amostragem 

4 150x10m 15 10x10m   
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Ano Autores 
Nº 

fragmentos 
Especificidades 

Transectos Parcelas Total de 

parcelas 

Nº 

armadilhas/ 

coletas Nº Tamanho Nº Tamanho 

2004 
Paciencia; 

Prado 

  

mata contínua (>900ha) e 

fragmentos (<100ha) 

    36 120x10m   

inventariada

s todas 

pteridófitas 

até 1m solo 

1990 

Palik; 

Murphy 2 
face norte e sul 

10 10m largura       
 

2004 Pardini 

  

6 habitats, total 36 locais 

    3 6x6km   

48 

armadilhas 

por local 

estudo 

2007 Penariol 

  

  

1 200m       

em cada 

distância 

borda 1 

armadilha à 

1,5m do 

solo 

2014 

Pereira, A. et 

al 
  

10 pontos borda e 10 

interior 
    20 10x20m   

 

2006 

Phillips et al. 

3 

88 amostras 

    1//10 100x180m//2x50m   

 

2010 

Pinto et al. 

10 

3-3.500ha 

          

129 pontos 

microclimáti

cos 
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Ano Autores 
Nº 

fragmentos 
Especificidades 

Transectos Parcelas Total de 

parcelas 

Nº 

armadilhas/ 

coletas Nº Tamanho Nº Tamanho 

2005 Pires et al. 2   

          

64 

armadilhas 

fragmento A 

e 78 

armadilhas 

fragmento D 

1999 

Pivello; 

Shida; 

Meirelles   

6 tipos habitat 

6 100m       

 

2007 

Portela; 

Santos 
4 14, 18, 30// 9.400ha     2 cada//6 10x100m 12 

10 coletores 

0,5x0,5m  

2011 

Poulin; 

Villard 
  4 escalas espaciais           54 ninhos 

2007 

Quevedo         8 25x4m   

em cada 

parcela 

foram 

instalafos 6 

pontos 

análises 

microclima 

1999 

Restrepo; 

Vargas 
  4 locais     

1//4 

subparcelas 

100x200m//100x1

0m 
    

1999 

Restrepo; 

Gomez; 

Heredia 

  6 bordas   100x200m 
4//5 

subparcelas 
100x10m//20x10m     

2012 

Reznik; 

Pires; Freitas 
  

3 bordas gasoduto, 3 rede 

elétrica, 3 interior 
    9 20x50m     
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Ano Autores 
Nº 

fragmentos 
Especificidades 

Transectos Parcelas Total de 

parcelas 

Nº 

armadilhas/ 

coletas Nº Tamanho Nº Tamanho 

2009 

Ribeiro; 

Ramos; dos 

Santos 

  3 habitats     5 10x10m     

2003 Ries; Fagan   3 tipos habitat   100m   10x10m     

2008 
Ries; Sisk   

12 tipos bordas em 3 

tipos habitat 
de 3 à 13     10x10m     

2012 

Rigueira et al   

cada transecto dividido 

em 10 partes de 10m 

cada 

21 100x5m         

1998 
Rodrigues 19   

48//14//5

5 
4m //e 10m largura         

2012 
Rosa 10   1 300m       

16 pontos 

captura 

2011 

Sampaio, A; 

Scariot 
    10           

2011 Sampaio, R.     4 200m   10x10m//1x10m     

2007 

Santiago; 

Rezende; 

Ferreira 

  
transectos definidos por 

ortofotos 
            

2009 

Santiago-

Pérez et al 
  2 tipos bordas     9//16 160x10m//10x10m     

2008 

Santos, A; 

Santos, B. 
        10 10x20m 20   
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Ano Autores 
Nº 

fragmentos 
Especificidades 

Transectos Parcelas Total de 

parcelas 

Nº 

armadilhas/ 

coletas Nº Tamanho Nº Tamanho 

2008 

Santos, P   
2 áreas de estudo 

(com/sem fogo) 
4   3     

11 

armadilhas 

em cada 

transecto 

1999 

Saunders et 

al 
  

estações para medidas 

microclima 
          

alturas 

0/0,5/1,0/2m 

do solo 

2001 

Schlaepfer; 

Gavin 
9 

pares de parcela 

(borda/interior) 
    44 10x10m     

2007 

Silva, M. et 

al 
    5 31 à 76m         

2009 Silva, J.         40 1x1m     

2011 

Silva; 

Pereira; 

Barros 

        6 10x20m     

2004 

Siqueira et al 3   6 
120m/180m/420m/220/36

0m 
      

medidas 

microclima 

à cad 30m 

1999 Sizer; Tanner   3 locais estudo 6 200m 8 2x1m 144   

2000 

Sizer; 

Tanner; 

Ferraz 

    4         

6 pontos 

coleta, total 

18 

armadilhas 

para cada 

distância 
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Ano Autores 
Nº 

fragmentos 
Especificidades 

Transectos Parcelas Total de 

parcelas 

Nº 

armadilhas/ 

coletas Nº Tamanho Nº Tamanho 

1988 

Small; 

Hunter 
  8 locais estudo   80m/85/100m       

ninhos 

distantes a 

cada 15m 

2009 

Sobrinho et 

al. 
  

2 grupos com 10 

indivíduos cada 
      1ha     

1998 

Stevens; 

Husband 
2   

6, total 

12 
300m       

96 estações 

amostragem 

2006 

 Stewart; 

Mallik   

4 áreas estudo em 2 tipos 

habitat 6 60m       
  

1998 

Suarez; 

Bolger; Case 40 
  

  100m 6     

5 

armadilhas 

1997 Tabanez et al     2 10m largura 6 10x5m     

2010 

Tabarelli et 

al   

borda/interior/pequenos 

fragmentos     10/20/20 10x100m 50 
  

2011 
Tanus 

  

parcelas circulares raio 

3,99m     

10 cada 

distância   30 
  

2008 

Toledo-

Aceves; 

García-Oliva 2 

em cada distância foram 

selecionadas 3 árvores 
          

 total 60 

amostras 

2012 

Toma 

  

20 locais em 2 tipos 

floresta 

          

coletas 

distantes 

500m uma 

da outra 

2004 

Tomimatsu; 

Ohara   
  

6 120m 6 1x1m 330 

55 pontos 

amostragem 
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Ano Autores 
Nº 

fragmentos 
Especificidades 

Transectos Parcelas Total de 

parcelas 

Nº 

armadilhas/ 

coletas Nº Tamanho Nº Tamanho 

2002 

Toral; 

Feinsinger; 

Crump   

12 locais floresta 

8 250m   100x350m   

  

2004 

 

Vasconcelos; 

Luizão   

  

    28 40x100m   

10 pontos 

coleta (280 

total) 

2017 

Veselkin, et 

al.   
parcelas circulares 

14   10 raio 11,28m 128 
  

2014 

Vespa; 

Zurita; 

Bellocq   

22 pontos amostragem 

  600m   5x20m   

  

2007 

Vidal et al 

3 

  

          

54 coletores, 

18 por 

fragmento 

2016 
Vieira 

2 
  

3 

10x642m/10x350m/10x1

000m 50 10x20m   
  

2015 

Villaseñor; 

et al. 
  

18 locais estudo 

          

77 câmeras 

monitorame

nto 

1972 
Wales 

  

9 unidades amostras de 

60x30m 3   18 5x20m 162 
  

1990 

Williams-

Linera  
  

5 locais estudo / 

fotografia hemisférica 

dossel 01/fev 70m       

8 estações 

microclima 
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Ano Autores 
Nº 

fragmentos 
Especificidades 

Transectos Parcelas Total de 

parcelas 

Nº 

armadilhas/ 

coletas Nº Tamanho Nº Tamanho 

1998 

Williams-

Linera; 

Domíngues-

Gastelú; 

García-

Zurita   

4 áreas floresta-pasto/ 4 

floresta ripária-pasto//8 

áreas arvores isoladas 

10//4 70m//20m 14//10 5x2m//2x2m   

  

2007 Wirth et al. 1 180 áreas amostra 27           

2009 
Wuyts et al 

  
3 locais estudo 

6         

funis de 

coleta 

2006 

Yamamoto; 

Kinoshita; 

Martins 3 

caminhadas 

assistemáticas pelos 

fragmentos           

  

1994 

Young; 

Mitchell 
5 

  

  50m/20m   10x10m   

coletas 

altura 1m do 

solo 

2007  Zaú; Freitas         4 10x10m     
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Tabela 8 - Distâncias borda-interior utilizadas na amostragem metodológica 

Ano Autores 
Distância mínima borda-

interior 
Distâncias intermediárias Distância máxima 

2015 Abdo; Valeri; Ferraudo   205m 

2012 Adriano  0m 25, 50, 100, 200m 300m 

2006 Alves et al.  10m   

2002 Anderson; Burgin 10m  150m 

2011 Araújo et al 50m   

2012 Araújo; Espírito-Santo Filho 50 100, 250m 500m 

2010 Assad 0  100m 

2007 Athayde   100m 

2010 Avon; Bergès; Dupouey 0 5, 30m 100m 

2005 Baldissera; Ganade 0 5, 25, 50, 100m 250m 

2010 Balme; Slotow; Hunter    

2014 Barnes et al 0 

5, 10, 20, 40, 80 e -80, -40, -20, -10, -5m (valores negativos 

representam locais da floresta)  160m, -160m 

2006 Barros   200m 

2012  Bastos; Silva Neto; Carneiro    

2008 Bataghin; Fiori; Toppa   100m 

2013 Batista; Luciano; Folha    

2011 Battin; Sisk   200m 

2007 Belinchón; Escudero; Valladares 5m 15, 25, 35, 45, 55m 100m 

2012 Bellaver   50m 

1998 Benitez-Malvido 0m 20, 40, 60, 80m 100m 

2013 Bergès et al.     

2009 Bernardi; Budke    

2007 Bettoni et al.    
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Ano Autores 
Distância mínima borda-

interior 
Distâncias intermediárias Distância máxima 

2008 Blumenfeld 0m pontos em intervalos de 10m cada 100m 

2006 Bowering 0-5m 5-10m, 10-20m, 20-30m, 30-40m 40m 

2012 Bragion    

2013 Brasil et al. 0m 5, 10, 15,20, 25, 30, 35, 40,45, 50,55,60,65, 70,75,80,85, 90m 95m 

1992 Brothers; Spingan 0m 2, 8, 20m 50m 

1993 Burkey  30, 100m 500m 

1995 Camargo; Kapos 0m 5, 10, 20,40,60,80,100,150m//500, 520,540m//-100m 200m//560m 

2000 Candenasso; Pickett 0-10m 30-40m, 90-100m 100m 

2006 Cara 

0-10m (borda) a partir 200m 

(topo e vale) 200m  

1999 Carvalho; Vasconcelos 5m 20,40,60,100,200,300,400m 500m 

2007 Carvalho et al.    

2008 Castro 0 10,20,40,80m//900m 160m//1000m 

2016 Cavalcanti; Rodal 18m  70m 

1993 Chen; Franklin; Spies   250m 

2008 Cilliers et al.     

2002 Cochrane; Laurance    

2015 Coelho 0m 5,10m  

2012 Copatti; Gasparetto   110m 

2008 Cortés et al. 2m 50,100m 200m 

2012 Costa 50m//5m 150m//25m,50m,100m,150m 250m//250m 

2014 Costa 0m 25,50,75,100,125m 150m//1km 

2015  Couto-Santos; Conceição; Funch 0m 0-100m 150m 

2004 D'Angelo et al. 0 100m-450m 

3000m (da borda mais 

próxima) 

2004 Dauber; Wolters    
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Ano Autores 
Distância mínima borda-

interior 
Distâncias intermediárias Distância máxima 

2011 de Paula; Costa; Tabarelli 0m  1000m 

2007 Delgado et al. 1m 3,6,10,20,40, 60m 100m 

1998 Demaynadier; Hunter 0-10m 20-40m 50-70m 

2014 Didham; Ewers 0m 2,4,8m 16m 

1998 Didham et al. 0m 13, 26, 52, 105, 210m 420m 

2003 Dignan; Bren 0m  108m 

2008 Dixo; Martins 20m  200m 

2011 Dodonov 0m 2,5,10,15,20,30,40,50,60,100,120,150m 180m 

2015 dos-Santos et al.   540m 

2015 Eldegard; Totland; Moe    

2011 Erdós et al    

1998 Essen; Renhorn 0-5m 25, 50m 100m 

2006 Essen  0-5m 20-30m, 45-55m 95-105m 

2007 Ewers; Thorpe; Didham 0m 2,4,8,16,32,64,128,256, 512m 1024m 

2009 Faria et al    

1997 Ferreira; Laurance 0-60m 61-100m, 101-500m maior 500m 

2016 Ferreira et al   100m 

2007 Figueiró; CoelhoNetto   100m 

2007 Finokiet   280m 

2005 Fletcher 25m 75m 125m 

2013 Foelkel; Brugnara; Flechtmann    

2006 Fontoura; Ganade; Larocca 

 0m (borda), -5 e -50 metros 

(pasto) 25, 50, 100m 250m 

2016 Fortunato; Quirino   300m 

1997 Fox et al.    
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Ano Autores 
Distância mínima borda-

interior 
Distâncias intermediárias Distância máxima 

2009 França; Marini 0m 500m, 1km 2km 

1994 Fraver   100m 

2014 Garcia   60m 

2000 Gehlhausen; Schwartz; Augspurger 0m 2,5,10,15,25,40,60,80,100m 175m 

2005 Gignac; Dale    

2014 Ginciene 5m 10, 15,95m 100m 

2009 Gomes et al 0-50m 50-100m >300m 

2011 Gonzalez et al    

2008 Grimbacher; Catterall; Stork 30m 200m 500-1000m 

2002 Guimarães; Cogni   100m 

2005 Hansen; Clevenger 5m 10,25,50,100m 150m 

2001 Harper; MacDonald 0m 5,10,20,40,60,100,150m 200m 

2002 Harper; MacDonald 0m 5,10,20,40,60,100,150m 200m 

2007 Heithecker; Halpern 0m 5,10,15,20,30,40,56,4m 63m 

2005 Holway 25m 50, 100m 200m 

2002  Honnay; Verheyen; Hermy 0m 5,10,20,30,40m 50m 

2005 Hylander 0m  80m 

2012 Ishino; De Sibio; Rossi   150m 

1996 Jose et al    

1989 Kapos 

a cada 5m, a cada 20m no centro 

do fragento   

2015 Kawamichi 10m 35, 60m 85m 

2008 LaCroix et al 30m  60m 

1991 Laurance    

1998 Laurance et al 0-60m 61-100m, 101-500m >500m 
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Ano Autores 
Distância mínima borda-

interior 
Distâncias intermediárias Distância máxima 

2006 Laurance et al    

2003 

Lehtinen; Ramanamanjato; 

Raveloarison    

2013 Leite; Araujo; Oliveira   230m 

2008 Lima-Ribeiro    

2009 Luxiang; Cao 0 5, 10, 20m 50m 

1994 Malcolm    

2006  Marchand; Houle 0m 5,10,20m 40m 

1997 Marsh; Pearman 10m 50,100m 200m 

2006  Mascarúa López; Harper; Drapeau    

1993 Matlack 0m 10,20,30,40m 50m 

1994 Matlack 0m 5,10,20m 40m 

2006 McDonald; Urban 0-5m 5-10m,10-15m,15-20m,20-25m 25-30m 

2010 Melo; Durigan 0-20m  20-50m 

2007 Melo; Durigan; Gorenstein 0-20m  20-50m 

2012 Mendes-Oliveira et al. 30m 250,500m 750m 

2010 Mendonça 0m 10,20,40m 80m 

1999  Mesquita; Delamônica; Laurance 0-20m 20-40m,/40-60m/ 60-100m 

2003 Moen; Jonsson    

2001 Mourelle; Kellman; Kwon    

2006 Nascimento, H.; Laurance <300m  >300m 

2010 Nascimento, M. et al 0m 30m 60m 

2008 Naxara    

2008 Ness; Morin om 50,100,150,200m 250m 

2001 Newmark 0m  247m 
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Ano Autores 
Distância mínima borda-

interior 
Distâncias intermediárias Distância máxima 

2009 Numata et al. 100m  300m 

2013 Oliveira, C. et al 0-10m 40-50m/ 80-90m 400m 

2013 Oliveira, D. et al 0m  165m 

2004 Oliveira Filho et al.    

2014 Oliveira, L. et al 0m 50m 100m 

2005 Oliveira-Alves et al    

2000 Oosterhoorn; Kappelle 0m 50m 100m 

2004 Paciencia; Prado 0-20m 0-40m >100m 

1990 Palik; Murphy  40m 50m 

2004 Pardini   165m 

2007 Penariol 0m 20,40,60,80,100,120,140,160, 180m 200m 

2014 Pereira, A. et al    

2006 Phillips et al. 50m   

2010 Pinto et al. 2,6m  600m 

2005 Pires et al. 0-20m 20-40m/40-60m 60-100m 

1999 Pivello; Shida; Meirelles 0m 10,20,30,40,50,60,80m 100m 

2007 Portela; Santos 5m  4,1km 

2011 Poulin; Villard 141m 500m, 1km 2km 

2007 Quevedo  50m 100m 

1999 Restrepo; Vargas 0-10m 30-40m/60-70m 190-200m 

1999 Restrepo; Gomez; Heredia 0-10m 30-40m/60-70m 190-200m 

2012 Reznik; Pires; Freitas    

2009 Ribeiro; Ramos; dos Santos    

2003 Ries; Fagan 0-10m 11-50m 51-100m 

2008 Ries; Sisk  40-50m 100m 
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Ano Autores 
Distância mínima borda-

interior 
Distâncias intermediárias Distância máxima 

2012 Rigueira et al    

1998 Rodrigues 25//45//50m  100m 

2012 Rosa 9,7m  228,8m 

2011 Sampaio, A; Scariot 0m 40, 80, 160, 280m 400m 

2011 Sampaio, R.   200m 

2007 Santiago; Rezende; Ferreira    

2009 Santiago-Pérez et al  0m 80m 

2008 Santos, A; Santos, B. 0m  100m 

2008 Santos, P 30m 250/500m 750m 

1999 Saunders et al 0m a cada 5m 60m 

2001 Schlaepfer; Gavin 1-2m 13-50m 330m 

2007 Silva, M. et al    

2009 Silva, J.  175m 400m 

2011 Silva; Pereira; Barros   40m 

2004 Siqueira et al   360m 

1999 Sizer; Tanner 5m 10,25,50, 100m 250m 

2000 Sizer; Tanner; Ferraz 10m 50, 100m 250m 

1988 Small; Hunter   100m 

2009 Sobrinho et al.   10m 

1998 Stevens; Husband   200m 

2006  Stewart; Mallik    

1998 Suarez; Bolger; Case    

1997 Tabanez et al  312m 286m 

2010 Tabarelli et al   100m 

2011 Tanus 5m 15m 45m 
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Ano Autores 
Distância mínima borda-

interior 
Distâncias intermediárias Distância máxima 

2008 Toledo-Aceves; García-Oliva 0-10m 30-40m/70-80m 100-110m 

2012 Toma    

2004 Tomimatsu; Ohara   120m 

2002 Toral; Feinsinger; Crump   250m 

2004  Vasconcelos; Luizão <100m  570m 

2017 Veselkin, et al.    

2014 Vespa; Zurita; Bellocq 0 5, 15, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 250m 300m 

2007 Vidal et al 50-100m  400m 

2016 Vieira   320m 

2015 Villaseñor; et al. 0m 100m 300m 

1972 Wales    

1990 Williams-Linera  0m 5,15m 25m 

1998 

Williams-Linera; Domíngues-

Gastelú; García-Zurita   50-20m/50-20m 

2007 Wirth et al. 0-50m 50-100, 100-150m, 150-200m, 200-250m, 250-300m 1000m 

2009 Wuyts et al 0m 2, 4, 8, 16, 32m 64m 

2006 Yamamoto; Kinoshita; Martins 0-50m   

1994 Young; Mitchell  intervalos 10m 50m 

2007  Zaú; Freitas 0-10m 30-40m/60-70m 90-100m 
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Ano Autores Matriz Tamanho Forma Histórico Idade Conectividade Orientação Luz Microclima Outros

2015  Abdo; Valeri; Ferraudo

2012 Adriano 

2006 Alves et al. 

2002 Anderson; Burgin pressão de predadores

2011 Araújo et al mecanismos de defesa das plantas 

2012 Araújo;  Espírito-Santo Filho

2010 Assad

2007 Athayde

2010 Avon; Bergès; Dupouey

2005 Baldissera; Ganade

2010 Balme; Slotow; Hunter ação antropogênica nas áreas não protegidas

2014 Barnes et al

2006 Barros

2012  Bastos; Silva Neto; Carneiro

2008 Bataghin; Fiori; Toppa

2013 Batista; Luciano; Folha

2011 Battin; Sisk  restauração da área

2007
Belinchón; Escudero; 

Valladares

2012 Bellaver

1998 Benitez-Malvido

2013 Bergès et al. deposição atmosférica

2009 Bernardi; Budke similaridade estrutural borda-interior

2007 Bettoni et al.

2008 Blumenfeld

2006 Bowering; LeMay; Marshall

2012 Bragion

2013 Brasil et al.

1992 Brothers & Spingan baixo nível de perturbação

1993 Burkey

1995 Camargo; Kapos

Tabela 9 - Estrutura: fatores para presença ou ausência de efeitos de borda.
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Ano Autores Matriz Tamanho Forma Histórico Idade Conectividade Orientação Luz Microclima Outros

2000 Candenasso; Pickett
características das 

epécies de herbívoros

2006 Cara

1999 Carvalho & Vasconcelos

2007 Carvalho et al.

2008 Castro

2016 Cavalcanti; Rodal

1993 Chen; Franklin; Spies

2008 Cilliers et al. 

2002 Cochrane; Laurance estação climática seca

2015 Coelho

2012 Copatti; Gasparetto

2008 Cortés et al.

2012 Costa

2014 Costa

2015  Couto-Santos; Conceição; Funch

2004 D'Angelo et al.

2004 Dauber; Wolters

2011 de Paula; Costa; Tabarelli
ausência de grandes 

árvores

2007 Delgado et al.

1998 Demaynadier; Hunter

2014 Didham; Ewers

1998 Didham et al.

2003 Dignan & Bren

2008 Dixo; Martins sazonalidade climática

2011 Dodonov

2015 dos-Santos et al.
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Ano Autores Matriz Tamanho Forma Histórico Idade Conectividade Orientação Luz Microclima Outros

2015 Eldegard; Totland; Moe

2011 Erdós et al

1998 Essen & Renhorn

2006 Essen 
disponibilidade de 

substrato

2007 Ewers; Thorpe; Didham

2009 Faria et al

1997 Ferreira & Laurance

2016 Ferreira et al

2007 Figueiró; CoelhoNetto

2007 Finokiet

2005 Fletcher
efeito de múltiplas 

bordas

2013 Foelkel; Brugnara; Flechtmann

2006 Fontoura; Ganade; Larocca

2016 Fortunato & Quirino

1997 Fox et al. nível de distúrbio

2009 França & Marini

1994 Fraver

2014 Garcia polinizador

2000
Gehlhausen; Schwartz; 

Augspurger

2005 Gignac; Dale

2014 Ginciene dinâmica temporal

2009 Gomes et al

2011 Gonzalez et al

2008 Grimbacher; Catterall; Stork

2002 Guimarães; Cogni

processos 

associados à 

fragmentação
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Ano Autores Matriz Tamanho Forma Histórico Idade Conectividade Orientação Luz Microclima Outros

2005 Hansen; Clevenger tipo de habitat e distúrbio

2001 Harper; MacDonald

2002 Harper; MacDonald

2007 Heithecker; Halpern

2005 Holway

2002
 Honnay; Verheyen; 

Hermy

2005 Hylander

2012 Ishino; De Sibio; Rossi pesticidas/herbicidas/fertilizantes

1996 Jose et al

1989 Kapos

2015 Kawamichi solo

2008 LaCroix et al
estrutura da paisagem e múltiplas 

bordas

1991 Laurance

1998 Laurance et al

2006 Laurance et al múltiplas bordas

2003

Lehtinen; 

Ramanamanjato; 

Raveloarison

estação sazonal

2013 Leite; Araujo; Oliveira interação ecológica

2008 Lima-Ribeiro

2009 Luxiang; Cao

1994 Malcolm

2006  Marchand; Houle
disponibilidade de recursos e 

hetogeneidade

1997 Marsh; Pearman
relacionam o tamanho e o isolamento 

para a abundância de sapos

2006
 Mascarúa López; Harper; 

Drapeau
largura 

1993 Matlack

1994 Matlack

2006 McDonald; Urban

2010 Melo; Durigan nutrientes no solo/ fogo
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Ano Autores Matriz Tamanho Forma Histórico Idade Conectividade Orientação Luz Microclima Outros

2007 Melo; Durigan; Gorenstein fogo

2012 Mendes-Oliveira et al. fogo e características das espécies

2010 Mendonça

1999  Mesquita; Delamônica; Laurance

2003 Moen; Jonsson
características das espécies e 

mudanças na estrutura da floresta

2001 Mourelle; Kellman; Kwon

2006 Nascimento, H. & Laurance

2010 Nascimento, M. et al

2008 Naxara

2008 Ness; Morin

2001 Newmark metodologia (período da amostragem)

2009 Numata et al.

2013 Oliveira, C. et al organismos decompositores

2013 Oliveira, D. et al
disponibilidade homogênea de 

recursos e ambiente semiárido

2004 Oliveira Filho et al.

2014 Oliveira, L. et al

2005 Oliveira-Alves et al heterogeneidade de habitat

2000 Oosterhoorn; Kappelle

2004 Paciencia; Prado

1990 Palik;  Murphy

2004 Pardini

2007 Penariol estação climática

2014 Pereira, A. et al

2006 Phillips et al.
metodologia e espécies resilientes aos 

distúrbios

2010 Pinto et al.

2005 Pires et al.

1999 Pivello; Shida; Meirelles
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Ano Autores Matriz Tamanho Forma Histórico Idade Conectividade Orientação Luz Microclima Outros

2007 Portela; Santos

2011 Poulin; Villard

2007 Quevedo

1999 Restrepo; Vargas predação

1999 Restrepo; Gomez; Heredia sazonalidade

2012 Reznik; Pires; Freitas

2009 Ribeiro; Ramos; dos Santos heterogeneidade do habitat

2003 Ries; Fagan tipo de habitat

2008 Ries; Sisk disponibilidade de recursos

2012 Rigueira et al

1998 Rodrigues

2012 Rosa disponibilidade de recursos

2011 Sampaio, A;  Scariot características do hábitat seco

2011 Sampaio, R.

2007 Santiago; Rezende; Ferreira

2009 Santiago-Pérez et al

2008 Santos, A; Santos, B.
condições ambientais e disponibilidade de recursos 

similares

2008 Santos, P características das espécies e fogo

1999 Saunders et al condições do tempo / período do dia/ local

2001 Schlaepfer; Gavin sazonalidade

2007 Silva, M. et al

2009 Silva, J.

2011 Silva; Pereira; Barros disponibilidade recursos no interior

2004 Siqueira et al

1999 Sizer; Tanner

2000 Sizer; Tanner; Ferraz

1988 Small; Hunter

2009 Sobrinho et al.

1998 Stevens; Husband
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Ano Autores Matriz Tamanho Forma Histórico Idade Conectividade Orientação Luz Microclima Outros

2006  Stewart; Mallik

1998 Suarez; Bolger; Case degradação do habitat

1997 Tabanez et al

2010 Tabarelli et al abundância de pioneiras nas bordas

2011 Tanus

2008 Toledo-Aceves; García-Oliva

2012 Toma

2004 Tomimatsu;  Ohara

2002 Toral; Feinsinger; Crump
diferenças na estrutura da vegetação 

e uso do solo

2004  Vasconcelos; Luizão presença maior de árvores pioneiras

2017 Veselkin, et al.

2014 Vespa; Zurita; Bellocq
contraste da vegetação entre os 

habitats e agente dispersor

2007 Vidal et al

2016 Vieira heterogeneidade do ambiente

2015 Villaseñor; et al. estrutura do habitat local

1972 Wales

1990 Williams-Linera 

1998
Williams-Linera; Domíngues-

Gastelú; García-Zurita

2007 Wirth et al. preferência por habitats perturbados

2009 Wuyts et al tamanho e forma da vegetação

2006 Yamamoto; Kinoshita; Martins características das espécies 

1994 Young & Mitchell

2007  Zaú & Freitas estrada local
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A partir das definições feitas por diversos autores, e apresentadas no capítulo 1, 

podemos considerar que os efeitos de borda em fragmentos de florestas são o resultado da 

interação entre dois ecossistemas, que apresentam diferenças na sua composição, estrutura ou 

função (MURCIA 1995; HARPER et al. 2005), e que os habitats de borda são, com frequência, 

ecologicamente distintos do seu interior (RIES et al. 2004).  

As principais diferenças entre borda e interior podem ser variadas, em função do 

tamanho, da forma, da idade e do histórico dos fragmentos, do comprimento do raio borda-

interior e da matriz do entorno.  

Neste raio podemos destacar as principais diferenças entre os ambientes da borda e do 

interior, diretamente relacionados a fatores abióticos, como luminosidade, temperatura, 

umidade relativa e ação dos ventos. 

Como consequência poderão ocorrer, por exemplo, a intrusão do fogo, invasões 

biológicas, alterações nas interações das espécies, mortalidade de árvores, tipos de vegetações 

e composição das espécies entre os ambientes. As consequências decorrentes dos efeitos de 

borda serão relacionadas aos efeitos abióticos, biológicos diretos e biológicos indiretos 

(MURCIA, 1995).  

Além dos fatores apontados acima, os efeitos de borda também poderão ser diferentes 

em função do tipo de vegetação, do grau de conservação, do grau de isolamento, da disposição 

na paisagem, das características do ambiente no relevo (fundo de vales, encostas, topo de 

morros), orientação (faces sul, norte, leste e oeste), entre outros; e às características relacionadas 

à matriz do entorno. Ainda, os organismos presentes nos habitats poderão ser beneficiados, 

prejudicados, ou se manterem estáveis após a criação da borda.  

A partir da metodologia definida na dissertação, os estudos serão apresentados de forma 

hierárquica, dos que descrevem o maior número de características físicas da paisagem, para os 

que descrevem menos. Os estudos ainda serão inicialmente apresentados, pelos que 

identificaram a ausência de efeitos de borda. 
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Ausência de efeitos de borda 

O estudo realizado por Portela; Santos (2007) avaliou a influência do tamanho e da 

borda de fragmentos florestais de diferentes tamanhos na produção e espessura da serapilheira 

e na abertura do dossel de quatro fragmentos florestais de Mata Atlântica, na Reserva Estadual 

do Morro Grande, SP; sob matrizes florestal, agrícola e urbana. Foram estudados um fragmento 

grande (9.400 ha) e três fragmentos pequenos (14, 18 e 30 ha). 

Os resultados mostraram que não foi encontrada diferença na produção de serapilheira 

entre borda e interior, no entanto houve uma tendência do maior fragmento apresentar maior 

produção. 

Para os autores, essa diferença seria relacionada com a maior densidade de árvores, 

maior área basal (DAP > 5 cm) e maior porte das árvores no fragmento grande podendo esse 

fato ser um indicativo do estado de regeneração mais avançado em que esta área se encontrava.  

A estação seca teve influência direta no aumento da produção de serapilheira. Já a 

espessura da camada de serapilheira depositada sobre o solo não foi influenciada pelo tamanho 

do fragmento e não dependeu da proximidade da borda. 

A abertura do dossel da floresta não apresentou relação com o tamanho do fragmento e 

não foi encontrado um padrão com relação à influência da borda. 

 Com os resultados relacionados à área do fragmento, inferiu que a diferença entre queda 

de serapilheira e acúmulo no solo se relacionaria com diferenças de decomposição nesses 

fragmentos, sendo mais rápido no maior fragmento, devido à maior umidade.  

Já uma relação entre produção de serapilheira e abertura do dossel não foi encontrada, 

provavelmente devido à grande heterogeneidade espacial causada pela freqüência de clareiras, 

a complexidade estrutural e a deciduidade da floresta. 

A hipótese de que entre a borda e o interior não existem diferenças na estrutura e na 

composição dos arbustos na Caatinga foi testada por Santos; Santos (2008). O estudo foi 

realizado em um fragmento de 690 ha, isolado, situado na elevação de 550m do platô 

Borborema, no município de Boa Vista e Cabeceiras, na Paraíba. 

A matriz do entorno da borda estudada era formada por plantação de palma, que segundo 

os moradores locais, começou a ser estabelecida há mais de 60 anos atrás.  

Os resultados mostraram que as variações entre as alturas das plantas, os diâmetros dos 

caules ao nível do solo, as densidades de indivíduos e as riquezas e diversidades de espécies 

foram estatisticamente iguais entre a borda e o interior. 
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A magnitude de influência da borda indicou baixa importância ecológica da sua criação 

para as variáveis analisadas. Houve alta similaridade florística entre a borda e o interior, com 

composições de espécies similares. 

Os resultados mostraram que a vegetação do fragmento estudado não é ecologicamente 

afetada pela formação de bordas. 

Segundo os autores, a criação das bordas não altera a disponibilidade de água para os 

arbustos, cactos e árvores, pois as plantas não respondem a proximidade das bordas; o que 

significa não haver mudanças na distribuição e na abundância de espécies. 

As respostas ecológicas relacionadas às bordas não foram detectadas na Caatinga 

arbustiva, porque não houve mudanças significativas nas condições ambientais e no acesso aos 

recursos pelas plantas após a criação das bordas. 

Os autores sugerem que a luz exerce papel irrelevante na dinâmica da borda neste tipo 

de vegetação e que a disponibilidade de água pode apresentar respostas imprevisíveis. 

Os resultados mostraram que a criação da borda é insuficiente para eliminar plantas já 

estabelecidas ou alterar o recrutamento e a sobrevivência de novos indivíduos.  

O estudo de Oliveira et al. (2013) testou a hipótese de que os efeitos de borda não 

afetam a estrutura da comunidade de plantas em um fragmento de Caatinga. O estudo foi 

realizado em área próxima do rio São Francisco, Sergipe. A matriz do entorno foi caracterizada 

em grande parte por pastos. O fragmento, embora tenha sido isolado dos demais, tem um 

histórico de 60 anos de atividades humanas. 

Os resultados mostraram que não foram encontradas diferenças na composição, riqueza 

e abundância das espécies entre as parcelas da borda e do interior. Os resultados confirmaram 

a hipótese nula de que os efeitos de borda não afetam a estrutura das plantas no ambiente 

estudado. 

Segundo os autores, os resultados suportam que a falta de efeitos de borda é o padrão 

para este tipo de vegetação. A fisionomia e a similaridade estrutural da vegetação na borda e 

no interior sugerem a existência de um padrão comum, possivelmente relacionado à 

disponibilidade homogênea de recursos, como luz, água e nutrientes. 

No Parque Estadual Carlos Botelho, SP, Adriano (2012) realizou estudo para 

determinar a extensão do efeito de borda e sua influência sobre a riqueza e a abundância de 

anfíbios anuros. Foram realizadas medidas de temperatura, umidade relativa do ar, 

profundidade da serapilheira e cobertura do dossel, com as amostras sendo obtidas na estação 

úmida. 
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Os resultados mostraram que não foram verificadas diferenças na riqueza de espécies 

de anuros entre os tipos de borda e entre as distâncias em relação à borda. Segundo o autor, o 

efeito de borda em relação aos anuros não foi evidenciado por causa da presença de um dossel 

denso desde as áreas de borda até as de interior da mata, o que não permite a entrada de radiação 

solar direta, mantendo os microclimas. 

O efeito de borda sobre taxas de predação de ninhos naturais e artificiais e o efeito de 

borda sobre as taxas de parasitismo de ninhos na Estação Ecológica de Águas Emendadas, 

Distrito Federal; sob matriz agrícola e pasto, foi testada por França; Marini (2009). 

Foram realizadas procura de ninhos nas áreas e experimento com ninhos artificiais. Os 

resultados mostraram que nos ninhos naturais a taxa de predação foi semelhante entre borda e 

interior. Nos ninhos artificiais, as taxas de predação foram independentes em relação à distância 

da borda. 

Não foram verificadas diferenças nas taxas de parasitismo de ninhos por outras aves, 

sendo semelhantes na borda e interior. A abundância de predadores também foi semelhante. 

 Segundo os autores, não se sabe se essas taxas são normais para a região ou se ainda 

não houve tempo suficiente de resposta às mudanças dos efeitos de borda na estação ecológica. 

O nível de invasão de gramíneas exóticas e as mudanças na densidade de plantas 

invasoras, de acordo com as distâncias da borda, foram estudados por Pivello; Shida; Meirelles 

(1999). O estudo foi realizado na Reserva Pé de Gigante, em Santa Rita do Passa Quatro, SP. 

A reserva contém área de Cerrado e mantem somente fragmentos de vegetação original, em 

matriz de silvicultura e agricultura. 

Os resultados mostraram que 02 espécies exóticas foram encontradas.  Brachiaria 

decumbens foi amostrada somente no Cerrado sensu stricto e Melinis minutiflora somente foi 

encontrada no Campo Cerrado. Os resultados mostraram que as espécies não demostram ser 

afetadas pela distância da borda, nem pelo aspecto da borda. 

A disponibilidade de luz é o fator ambiental mais importante relacionado a distribuição 

de gramíneas e fortemente relacionado com a abundância de M. minutiflora. 

O estudo não mostrou diferenças em relação à distância da borda, mas ressaltou que as 

espécies exóticas exercem forte pressão de competição com a comunidade de herbáceas nativas. 

O estudo de Quevedo (2007) comparou a fenologia reprodutiva e o sucesso reprodutivo 

de duas espécies de palmeiras (Attalea geraensis e Syagrus petraea) entre a borda e o interior 

em um fragmento de Cerrado sensu stricto em Itirapina, SP.   

Também foram verificadas no estudo as condições microclimáticas da borda e do 

interior, para temperatura, umidade relativa, intensidade luminosa e abertura do dossel. 
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Os resultados mostraram que a temperatura foi mais alta na borda do que no interior, no 

entanto, a umidade relativa foi mais baixa na borda do que no interior. A intensidade luminosa 

foi maior na borda do que no interior. A porcentagem de abertura do dossel entre borda e interior 

foi significativamente diferente na estação úmida, mas embora valores maiores fossem 

encontrados na borda, a análise estatística não apresentou nenhuma diferença significativa 

durante a estação seca. 

Não houve diferença no sucesso reprodutivo ao longo do tempo entre borda e interior 

para ambas as espécies. A maioria das variáveis fenológicas para A. geraensis e S. petraea não 

diferiram entre borda e interior. Poucas diferenças foram encontradas nos picos de floração e 

frutificação entre os dois ambientes.  

Segundo os autores, a diferença mais evidente observada no estudo foi a produção 

elevada de inflorescências estaminadas pela população de A. geraensis na borda o que, 

provavelmente, se deveu aos elevados valores de intensidade luminosa ali observados, 

comparados com o interior. 

Os autores também discutiram que uma coleção de fatores pode ter influenciado na 

resposta neutra de S. petraea e A. geraensis aos efeitos de borda, para a maioria das variáveis.  

A borda na área de estudo tem aproximadamente 30 anos e é possível que os efeitos de borda 

tenham diminuído ao longo dos anos. E que o contraste entre borda e matriz pode ter sido baixo, 

pois a borda contrasta com uma ampla estrada de terra separando a borda por 5 m de outra borda 

de Cerrado - uma distância que pode não ser limitante para as interações planta-animal. 

A resposta neutra observada para S. petraea e A. geraensis entre borda e interior no 

Cerrado sugere que as populações de animais não variam drasticamente em termos de 

abundância, em ambos ambientes, ou que as palmeiras apresentam respostas compensatórias a 

tais mudanças.  

Para os autores, os efeitos neutros, tais como os encontrados no estudo, são raramente 

relatados, e espécies comuns, tais como estas palmeiras, são também pouco estudadas devido a 

sua elevada resistência à perturbações. 

Estudo para investigar se há variação na estrutura e na composição de epífitos vasculares 

ao longo de um gradiente de borda ao interior de fragmento florestal, foi realizado por 

Bernardi; Budke (2009). Também foi verificado se existe relação entre fatores físicos 

(luminosidade, temperatura e umidade) e a estrutura da sinúsia epifítica ao longo desse 

gradiente.  
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O fragmento está inserido em uma área de transição entre a Floresta Estacional 

Semidecídua e a Floresta Ombrófila Mista e foi realizado no Horto Municipal de Erechim, RS, 

em uma área sob matriz agrícola. 

Os resultados mostraram que a diversidade não variou de forma significativa entre o 

interior e a borda do fragmento, porém mostrou tendência de aumento nas áreas de borda. 

As comparações estatísticas analisadas entre borda e interior para as variáveis abióticas 

indicaram que a luminosidade recebida em área de borda é consideravelmente maior do que em 

regiões no interior do fragmento. A temperatura e a luminosidade diminuiam no gradiente borda 

interior, enquanto que a umidade relativa do ar seguia o padrão inverso. 

Apesar da disponibilidade de luz, da temperatura e da umidade do ar poder influenciar 

a distribuição de cada espécie epifítica, esse padrão não foi observado neste estudo, sendo que 

a sinúsia epifítica não respondeu significativamente a esses fatores. A sinúsia epifítica variou 

significativamente entre os diferentes intervalos de altura, tanto em região de borda como de 

interior. 

Apesar das variações microclimáticas observadas em relação à temperatura, umidade e 

luminosidade nas unidades amostrais de borda e de interior, a sinúsia epifítica, mesmo muito 

sensível ao microclima, não respondeu significativamente à variação dos componentes 

abióticos, havendo a formação de grupos constituídos tanto por unidades amostrais obtidas no 

interior quanto na borda. 

Para os autores, isso pode ser explicado pelo fato de que as espécies encontradas são 

comuns tanto na borda quanto no interior, variando apenas sua dominância. 

O estudo realizado por Dixo; Martins (2008), verificou a resposta de sapos e de lagartos 

de serapilheira aos efeitos de borda em fragmentos da Floresta Ombrófila Densa na Reserva 

Biológica do Una, Bahia, que é composta por um mosaico de florestas em diferentes estágios 

sucessionais, com aproximadamente 50% da cobertura formada por fragmentos de floresta 

madura e cerca de 16% de floresta secundária inicial. O estudo foi realizado durante a estação 

chuvosa e foram calculadas a riqueza, a abundância e a diversidade de sapos e de lagartos. 

Os resultados mostraram que a riqueza, a abundância total e a diversidade não variaram 

significativamente entre os habitats do interior e da borda. Somente a abundância de uma 

espécie de lagarto foi maior na borda do que no interior. 

Segundo os autores, a ausência dos efeitos de borda sobre os lagartos e os sapos de 

serapilheira foi inesperada, pois estes animais são considerados, por muitos autores, como 

sensíveis a mudanças específicas na estrutura da vegetação e no microclima. 



249 
 

 

Para eles, a espécie de lagarto com ocorrência maior na borda, pode ter sido beneficiada 

pela fragmentação da floresta. 

Os autores sugeriram que os resultados do estudo podem ter sido influenciados pelo 

período da amostragem, método, matriz do entorno, e a ocorrência de um sinergismo entre a 

área e os efeitos de borda. 

A amostragem foi realizada durante a estação chuvosa, e o microclima da borda pode 

não sofrer alterações drásticas comparadas com a estação seca. Segundo outros autores, a 

ausência de uma estação seca marcada no sul da Bahia, fez o clima das bordas mais similar ao 

do interior, do que em áreas com maior regime de chuva sazonal. 

Os autores ainda discutiram que o local é caracterizado pela matriz ser circundada por 

pastos e, também, por áreas cobertas por florestas secundária e plantações sombreadas, como 

coco e árvores da borracha; que podem representar uma matriz permeável, permitindo a 

existência da herpetofauna local e mantendo a diversidade regional.  

Essa permeabilidade da matriz e a alta porcentagem de cobertura florestal na paisagem 

poderia prevenir os efeitos de borda sobre a riqueza e a abundância de lagartos e sapos, e sobre 

as mudanças na estrutura da floresta. 

Com relação ao método, os autores sugeriram que não consideraram as espécies 

arborícolas de sapos e de lagartos, que podem ser diferentemente afetadas pelas características 

da borda, pois usam mais de um estrato da floresta. 

Para eles, apesar das limitações do estudo (não consideraram padrões sazonais, espécies 

arborícolas, proximidade da borda e efeito da área), os resultados indicaram que a 

permeabilidade da matriz florestada e a ausência da sazonalidade chuvosa podem atenuar os 

efeitos de borda. 

O estudo de Pinto et al (2010) foi realizado em 10 fragmentos (entre 10 e 80 anos), de 

diferentes tamanhos, para verificar quais atributos microclimáticos estão correlacionados com 

a distância das bordas. O estudo foi realizado na Usina Serra Grande, uma área privada de 

propriedade de uma companhia de açúcar, no estado de Alagoas. A propriedade ainda retém, 

aproximadamente, 9000 ha de floresta atribuída a uma única região biogeográfica da Floresta 

Atlântica. 

Foi selecionado uma área grande (667 km²) da paisagem fragmentada, contendo 109 

fragmentos de tamanhos entre 1,67 e 3.500 ha; todos inteiramente circundados por uma matriz 

uniforme de monocultura de cana-de-açúcar. Foram feitas medidas de incidência de luz, da 

temperatura do ar, da umidade relativa do ar e do deficit de pressão de vapor. 
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Os resultados mostraram que as condições microclimáticas são altamente variáveis e 

espacialmente complexas, e não tem relação com a distância da borda mais próxima, e que os 

fragmentos são muito afetados pelos atributos estruturais da matriz do entorno, na escala local 

e da paisagem. Os fragmentos como um todo apresentaram forte variação interna e diferiram 

do microclima existente na matriz aberta dos campos de açúcar.   

A distância da borda próxima, a porcentagem de cobertura da floresta ao redor dos 

pontos das medidas, a porcentagem de área afetada pelas bordas e a orientação tiveram pouco 

efeito no microclima dos fragmentos. No entanto, a porcentagem de cobertura florestal e a área 

do fragmento foram as variáveis mais significativas na caracterização microclimática. A 

configuração microclimática não foi correlacionada com a distância da borda mais próxima, 

quando os fragmentos foram analisados individualmente ou conjuntamente. 

Segundo os autores, os resultados sugerem que as condições microclimáticas são 

espacialmente complexas, e que não estão relacionadas com a distância das bordas; em vez 

disso, elas são conduzidas pelo amortecimento mediado pela matriz da floresta circundante, que 

minimiza as trocas de calor e umidade entre habitats florestais e não florestais, moldando, 

assim, a característica microclimática de fragmentos de floresta isolados. 

Como a distribuição espacial da população de pequenos mamíferos foi afetada pela 

distância nas bordas da floresta, foi estudada por Pires et al (2005).  O estudo foi realizado na 

Reserva Biológica de Poço das Antas, RJ; em dois fragmentos. A transição para os fragmentos 

da vegetação para a matriz (área aberta ao redor dos fragmentos) é abrupta. 

A vegetação é a Floresta Ombrófila Densa Atlântica, com árvores de 20m de altura e 

rica em palmeiras. Houve distúrbio de grau moderado para exploração seletiva no passado, e 

tem sido protegida de distúrbios; exceto por uma queimada, desde 1975. A matriz foi 

completamente queimada, sendo composta, na maioria de sua área, por gramíneas introduzidas, 

com danos causados pelas bordas. 

Os resultados mostraram que 11 espécies foram capturadas nos fragmentos. Nenhuma 

delas foi capturada exclusivamente nas bordas ou no interior. 

Segundo os autores, como os fragmentos estudados são muito pequenos, o efeito das 

bordas é relativamente grande, deixando apenas uma área interna pequena, talvez insuficiente 

para manter viável as populações das espécies que requerem habitats florestais. Antes do fogo 

a comunidade de mamíferos na matriz adjacente foi dominada por roedores de uma única 

espécie.  

O roedor Acodon cursor foi a espécie dominante na matriz, havendo elevada abundância 

ao longo das bordas na área do estudo. O aumento da abundância de A. cursor nos fragmentos, 
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depois do fogo, foi provavelmente devido às mudanças fisionômicas e ecológicas causadas 

pelos efeitos de borda, seguidos do fogo, tornando o interior dos fragmentos mais suscetíveis 

para essa espécie. 

Oecomys concolor, outro roedor, mostrou preferência pelas bordas dos fragmentos antes 

do fogo, padrão não encontrado depois do fogo. O marsupial Marmosa demerarae 

aparentemente usou as bordas e o interior dos fragmentos, indicando que a espécie não é restrita 

ao interior da floresta. Caluromys philander, por outro lado, apresentou elevada abundância no 

interior dos fragmentos, refletindo sua preferência pelos níveis médio e superior da floresta. 

Para os autores, os resultados sugerem que as espécies de pequenos mamíferos 

tolerantes às mudanças no habitat, induzidas pelos efeitos de borda e pelas queimadas têm 

melhores chances de sobreviver em fragmentos de floresta, que espécies com outras 

características. 

O efeito da distância da borda na estrutura, composição e diversidade da comunidade de 

árvores foi estudado por Sampaio; Scariot (2011). O estudo foi realizado na Floresta 

Estacional Decidual, em São Domingos, no nordeste de Goiás, locado na base do rio Paranã, 

tributário do Rio Tocantins. 

O fragmento estudado tem 900 ha e é caracterizado por ser coberto pela Floresta 

Decídua Seca, que não mostrou sinais de exploração madeireira e da presença de gado.  O pasto 

adjacente à borda da floresta estudada foi estabelecido há 30 anos e a vegetação original na área 

do pasto era formada por Floresta Decídua Sazonal, conforme imagens de satélite. 

Os resultados mostraram que a diversidade de espécies de árvores não foi afetada pelos 

efeitos de borda. Houve pequena redução na diversidade de plântulas com a proximidade da 

borda. 

A composição de espécies de árvores adultas e plântulas formaram um gradiente 

conforme a distância da borda da floresta-pasto, mas não houve diferença na comunidade no 

interior da floresta e das bordas. A altura média das árvores adultas foi menor nas bordas do 

que no interior. 

Segundo os autores, os efeitos de borda podem estar impactando as espécies 

individualmente de maneiras positiva e negativa, o que pode ser prevenido na detecção dos 

efeitos no nível da comunidade. 

Os autores também concluiram que as florestas secas podem ser menos vulneráveis aos 

efeitos de borda do que florestas úmidas, devido ao fato de as suas espécies serem mais 

adaptadas às condições severas e secas. 
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O objetivo do estudo de Silva et al (2007) foi o de estabelecer padrões entre os 

fragmentos e a distribuição longitudinal dos componentes dos estratos da floresta e tentar 

mensurar borda e núcleo dos capões de Floresta Ombrófila Mista, no Parque Nacional dos 

Campos Gerais. Foram coletadas amostras de todos os componentes da floresta, para 

caracterização florística, e tomadas medidas para temperatura do ar e do solo, sob a serapilheira. 

Os resultados mostraram que as temperaturas foram mais homogêneas ao longo de todos 

os transectos, com média do solo de 14,6°C a 15,6°C, e do ar de 13,4°C a 15,6°C.  

Como o perfil das temperaturas não se alterou, não foi possível utilizar este parâmetro 

como marcador de borda, o que pode ser devido ao pequeno tamanho dos fragmentos ou porque 

os parâmetros desenvolvidos para florestas estacionais não se apliquem a capões de floresta 

mista. 

Não foi possível separar borda e núcleo em função do gradiente de temperatura, p que 

levou à hipótese de que não existe núcleo em nenhuma das três manchas analisadas. 

Floristicamente, as bordas foram delimitadas quando as espécies heliófitas cederam lugar as 

ciófilas, as quais variam em função do diâmetro do capão.  

Segundo os autores, são necessários mais estudos, em fragmentos maiores, para 

esclarecer a questão da largura da borda em florestas mistas. 

A fenologia reprodutiva e vegetativa, e o sucesso reprodutivo de árvores de grande porte 

(angico do cerrado), foi estudado por Athayde (2007), que comparou árvores isoladas, sob 

matriz de pasto e agricultura, com árvores na borda e no interior de fragmentos. 

O estudo verificou que as árvores isoladas são maiores que as árvores da borda e interior. 

O início da floração foi diferente entre os ambientes, com as árvores isoladas florescendo cerca 

de duas semanas antes que as da borda e do interior. A duração e a freqüência das florações 

foram duas a três vezes maiores nas plantas isoladas do que nas plantas da borda e do interior. 

As plantas isoladas apresentaram datas de pico de frutificação adiantadas em cerca de 

duas semanas, em relação às plantas presentes na borda e no interior. A produção de botões 

florais e de flores diferiu significativamente entre os ambientes estudados, com as plantas em 

isolamento produzindo mais flores, tanto em botão como em antese, do que as plantas na borda 

e no interior. 

Plantas em isolamento produziram o dobro de frutos do que plantas na borda e do 

interior. A duração e a freqüência da floração também foram maiores nessas. Segundo o autor, 

o maior período da floração e o maior número de floradas ao ano podem estar relacionados à 

disponibilidade de recursos, como água ou luz, que favorecem o florescimento com maior 

freqüência e duração, assim como o aumento do número de flores produzidas em cada episódio 
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reprodutivo. As plantas isoladas podem estar experimentando condições de solos mais secos, 

associados aos maiores valores de temperatura e de luminosidade, que podem ser gatilhos para 

a floração adiantada nos indivíduos isolados. 

O sucesso reprodutivo não diferiu entre os ambientes, com o número de flores que se 

convertem em frutos e o número de sementes por fruto semelhante entre eles. O estudo verificou 

diferenças significativas entre as árvores isoladas comparadas às da borda e do interior; mas 

não encontrou diferenças significativas entre as árvores de borda e do interior.  

Os resultados também mostraram não haver problemas com quantidade de polinizadores 

e doadores de pólen em plantas isoladas presentes nesse ambiente perturbado. 

De que forma a borda e o interior de fragmentos de floresta são afetados por ciclones, 

foi objeto de estudo de Grimbacher; Catteral; Stork (2008). O estudo utilizou dados da 

estrutura da vegetação coletados em 2002 para comparar com dados após a passagem do 

Ciclone Larry, classificado na categoria 3, que passou pela área de estudo, em 2006. 

Os dados pós-ciclone foram coletados de 7-12 meses após a passagem do ciclone, em 

Atherton Tablelands, nordeste da Austrália. 

Grande parte da floresta tropical da área de estudo foi convertida em pasto há 80-100 

anos atrás, produzindo um mosaico de remanescentes de floresta tropical de tamanhos variados 

na paisagem tropical, em uma matriz que consistia principalmente de pasto.  

Foram selecionados 3 tipos de habitat: pequenos remanescentes, bordas e interiores dos 

remanescentes maiores, e quantificadas 17 variáveis estruturais em cada local, como cobertura 

e altura do dossel, cobertura do solo e da serapilheira, peso seco da serapilheira, densidade de 

árvores vivas e detritos de troncos, entre outras. 

Os resultados mostraram que, depois da passagem do ciclone, ocorreram mudanças 

significativas na estrutura dos 18 locais da floresta.  Embora o efeito do ciclone tenha sido 

grande, alguns locais foram surpreendentemente pouco afetados. 

Após a passagem do ciclone, as medidas mostraram redução na cobertura e altura do 

dossel, e densidade de galhos, e aumento na cobertura da vegetação no solo; quando comparada 

a 2002. Mesmo os locais a menos de 30m da borda, em pequenos e grandes remanescentes, não 

apresentaram mais danos do ciclone do que o interior. 

Segundo os autores, os resultados mostraram que a floresta do entorno exerceu proteção 

aos ventos do ciclone, diminuindo a influência da proximidade da borda aos danos dos ventos. 

A riqueza e a estrutura da comunidade arbórea de 3 ambientes: bordas antrópicas (BA), 

bordas naturais (BN) e interior (IF), foram comparadas por Ribeiro; Ramos; dos Santos 

(2009), na Serra do Palmital, Saquarema, Rio de Janeiro, em área da Floresta Ombrófila Densa. 
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O fragmento estudado tem 180 ha e está localizado em uma propriedade privada, enquanto a 

floresta está circundada por pastos e cultivos, com bordas antropogênicas. 

Os resultados mostraram que a vegetação da borda natural apresentou maior área basal, 

enquanto aquela da borda antrópica apresentou menor riqueza e maior variação do fuste, em 

relação à altura total. A densidade de árvores, os diâmetros dos caules, as alturas e as proporções 

de árvores mortas em pé não diferiram entre os ambientes.  

Não houve diferenças significativas na temperatura mínima, na umidade do solo e na 

cobertura do dossel entre os 3 ambientes. As condições microclimáticas nas bordas 

antropogênicas não foram suficientes para causar diferença estrutural, quando comparada aos 

outros dois habitats. A borda antropogênica diferiu dos outros habitats quanto à riqueza de 

espécies, mas não apresentou diferenças na estrutura formada pelas árvores.  

Segundo os autores, os estudos não devem estabelecer distâncias fixas para os efeitos 

de borda dentro de um fragmento florestal, pois a distância pode se alterar devido a várias 

características, como idade, matriz e proximidade das bordas. 

A existência de um gradiente de decréscimo de luminosidade, de temperatura e da 

velocidade do vento, além do aumento da umidade do ar e do solo e da fertilidade do solo, no 

sentido borda-centro, em fragmentos florestais, influem na composição de espécies arbóreas, 

conforme verificado por Vieira (2016). O estudo foi realizado em dois fragmentos localizados 

dentro do perímetro da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, Florestal, MG. 

Foi encontrada elevada similaridade florística entre as regiões de centro e da borda nos 

fragmentos e baixa entre os dois fragmentos florestais estudados, indicando caminhos 

diferentes nos processos sucessionais que os dois fragmentos se comportaram como habitats 

distintos, apesar da proximidade. 

Não foi encontrado um gradiente de diminuição de luminosidade, da temperatura do ar 

e da velocidade do vento ou aumento da umidade relativa do ar, da umidade e da fertilidade do 

solo nos valores das variáveis ambientais analisadas, no sentido da borda ao centro. 

Nos dois fragmentos estudados deve-se considerar que na região central, as copas das 

árvores não formam um dossel contínuo, o que proporciona entrada de luz até a superfície do 

solo. Com isso, o efeito de borda esperado em fragmentos florestais foi amenizado. 

Segundo a autora, o estudo não encontrou um gradiente de variação da borda para o 

centro para as variáveis estudadas nos dois fragmentos. O dossel descontínuo em toda a área 

estudada, criando microsítios que funcionam filtro ecológico e a criação das clareiras sazonais 

devido ao caráter semidecíduo da formação florestal estudada, contribuíram para os resultados 
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obtidos para as variáveis ambientais avaliadas nas regiões de borda e de centro dos dois 

fragmentos de matas. 

Apesar dos resultados encontrados apontarem para a não existência de um gradiente 

borda-centro, a heterogeneidade do ambiente influenciou na distribuição das espécies. 

O efeito de borda causado pela abertura de um gasoduto (Açu-Serra do Mel), no Rio 

Grande do Norte, instalado a cerca de 10 anos; foi avaliado por Cavalcanti; Rodal (2016), 

bucando entender a dinâmica de plantas em três fisionomias de Caatinga (arbustiva aberta -área 

1, arbustiva densa ciliar- área 2 e arbustiva densa -área 3) ao longo de 15 meses. 

Em cada fisionomia foram avaliadas as situações de borda e interior, tanto em termos 

de plantas do componente arbóreo quanto em plantas do componente de regeneração; e 

calculadas taxas de mortalidade, recrutamento e crescimento. 

Na perspectiva de que a abertura do gasoduto causaria a retirada da vegetação em faixa 

de 15 m, foram instaladas, poucos dias antes da supressão, as parcelas para análise da borda a, 

aproximadamente, 18 m da faixa do futuro gasoduto, e as parcelas para análise do interior da 

vegetação, a 70 m. 

Os resultados mostraram que a borda e o interior não revelaram diferenças significativas 

no componente arbóreo em nenhum dos parâmetros estudados, embora tenha sido observada 

uma redução no número de indivíduos do componente arbóreo na borda, o que pode significar 

mais impacto, em função da abertura da faixa do gasoduto.  

Pelos resultados obtidos, não ocorreram alterações na borda quanto ao componente 

arbóreo, e que no interior houve aumento no número de espécies nas fisionomias arbustivo 

aberta e arbustivo densa. Houve também diminuição da riqueza, em termos de regeneração, na 

fisionomia arbustiva aberta enquanto a riqueza de regenerantes aumentou tanto na fisionomia 

arbustiva densa ciliar como na arbustiva densa.  

A riqueza e a diversidade, de modo geral, não mostraram diferenças em nenhuma das 

duas situações (borda e interior) e em nenhum dos dois componentes das três fisionomias. Para 

os autores, os resultados indicam que ainda não houve tempo suficiente para que o efeito de 

borda possa ser percebido estruturalmente. 

A verificação da existência de diferença gradual na riqueza e na abundância dos 

artrópodes do solo, do interior do fragmento para o interior da matriz, passando pela borda, foi 

feita por Kawamichi (2015) na bacia do Rio Corumbataí, SP. 

Para esse estudo foram selecionados 15 fragmentos, sendo 5 em matriz de pasto, 5 em 

matriz de cana-de-açúcar e 5 em silvicultura.  Foram registradas medidas de temperatura e de 

umidade relativa do ar, da riqueza de ordens, da abundância total e relativa de artrópodes. 
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Os resultados mostraram que, do total de artrópodes amostrados, os mais frequentes 

foram aranhas e insetos, e que as variáveis ambientais locais, como a textura do solo, a 

temperatura e a umidade relativa, além do tamanho do fragmento, não explicaram os padrões 

de distribuição dos artrópodes encontrados. Também não foi observada diferença significativa 

entre a composição da ordem dos artrópodes para as diferentes matrizes. 

A riqueza foi explicada quase que exclusivamente pelo modelo fragmento-matriz, sendo 

que nenhum dos demais modelos, sejam a distância em relação a borda, o tipo de matriz, a área 

do fragmento ou as variáveis ambientais locais, como a temperatura, a umidade ou a textura do 

solo, foram plausíveis para explicar os padrões.  A fragmentação afeta a riqueza e a abundâncias 

de artrópodes de solo e isto independe do tipo de matriz circundante.  

Os artrópodes edáficos, em geral, apesar de responderem à fragmentação, não são bons 

indicadores de efeito de borda. A riqueza de ordens não conseguiu ser explicada pelo modelo 

“distância da borda”, nem pelo modelo “distância da borda + matriz”, bem como as abundâncias 

totais e relativas de nenhuma ordem. 

Segundo a autora, esperava-se que tanto o modelo “fragmento-matriz”, quanto o modelo 

“tipo de matriz” apresentassem diferença na composição dos organismos, visto que a cobertura 

vegetal e a exposição do solo à radiação pelas floresta, pastagem, canavial e silvicultura, 

diferem bastante. O fato de o primeiro modelo explicar praticamente todas as variáveis 

corroborou a premissa. Porém, para o segundo modelo, nenhuma combinação das variáveis foi 

significativa, o que levanta a possibilidade de que a combinação de outros atributos do solo, 

como a fertilidade sob controle antrópico nas matrizes, e natural pela abundância de matéria 

orgânica nos fragmentos florestais, se apresentam semelhantes nos três tipos de matriz, e 

diferente na comparação com a floresta. 

A abundância relativa de duas espécies de sapos terretres de diferentes tamanhos, foi 

verificada por Marsh; Pearman (1997) em fragmentos de Floresta Ombrófila Montana, para 

analisar se esse padrão estava relacionado com a heterogeneidade do habitat ou com os efeitos 

de borda. 

O estudo foi realizado na Estação Biológica Guandera, em Carchi, Equador. A área tem 

sido desmatada para agricultura e pasto, e a paisagem do entorno consiste em um mosaico de 

florestas primária e secundária intercaladas por pequenos pastos e áreas de agricultura. A 

Floresta Montana situa-se em área de 200 ha, distribuídas em 4 pequenos fragmentos, com 

tamanhos entre 0.25 e 5.3 ha. 

Para cada fragmento florestal foi determinado o tamanho e a distância entre uma mancha 

de floresta e outra, e feitas medidas de diâmetro do caule (DAP) de todas as árvores com 



257 
 

 

diâmetro maior que 3cm, além da serapilheira, declividade, densidade do sub-bosque, número 

médio de sapos e abundância relativa. 

Os resultados mostraram que as duas espécies de sapos foram mais abundantes em 

fralgmentos maiores do que nos pequenos e não mostraram feitos de borda embora, segundo os 

autores, existisse uma sugestão de que os sapos poderiam ser um pouco mais abundantes 

próximo das bordas. 

A espécie Eleutherodaetylus. chloronatus parece ser vulnerável à redução do tamanho 

do fragmento e/ou efeito do habitat. A espécie E. trepidotus parece ser mais sensível aos efeitos 

do isolamento.  

Segundo os autores, houve limitações importantes no estudo, pois o tamanho das 

amostras foi pequeno devido ao número limitado de manchas disponíveis e da baixa abundância 

de sapos observadas. Mas os autores sugerem que a manutenção de grandes manchas de floresta 

contínua pode ser necessária para a conservação dessas espécies na região andina. 

Os efeitos de borda e as diferenças na dispersão de sementes na floresta nativa e em 

plantio de árvores, foram estudados por Vespa; Zurita; Bellocq (2014), considerando 

diferentes cenários, dados por diferentes agentes de dispersão (vento e dispersão por 

vertebrados). O estudo foi realizado na Floresta Atlântica Subtropical Semidecídua, no nordeste 

da Argentina, em Puerto Península Provincial Park. A floresta nativa é caracterizada por árvores 

em cinco estratos, epífitas, lianas e o subosque composto principalmente por samambaias e 

bambus. O plantio comercial de árvores é feito principalmente com espécies de Pinus, 

Eucaliptus e Araucaria (nativa). Foram analisadas a riqueza da chuva de sementes e a 

abundância ao redor de quatro habitats contrastantes entre floreta nativa e plantações de árvores.  

As bordas selecionadas são parte da mesma área protegida contínua e foram orientadas 

na mesma direção, com a floresta nativa locada no norte das plantações, para minimizar as 

diferenças relacionadas a direção do vento. Foram selecionadas três plantações de espécie de 

Pinus de 2 anos (recente), 6 anos (intermediário) e 19 anos (maduro) e um plantio de Eucaliptus 

de 23 anos. 

Os resultados mostraram que a proporção de sementes dispersas por vertebrados 

aumentou com a idade da floresta e que plantios recentes mostraram baixa proporção de 

sementes dispersas por vertebrados. 

Houve padrão positivo de resposta para as sementes dispersas por vertebrados em 

bordas de alto contraste (floresta-plantio recente), e resposta transicional ou neutra para bordas 

de baixo contraste (floresta-plantio maduro). 
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Segundo os autores, a ausência de barreiras físicas facilitaria o movimento das sementes 

da floresta nativa para o interior dos plantios recentes, resultando em maior extensão e baixa 

magnitude dos efeitos de borda na abundância e na riqueza de sementes dispersas pelo vento, 

comparadas ao plantio de árvores maduras. A magnitude dos efeitos de borda entre floresta 

nativa e plantios não mostraram correlação com o contraste entre borda e interior para a riqueza 

e a abundância de sementes dispersas por vertebrados ou pelo vento. 

A existência de efeito de borda para riqueza, diversidade e distribuição de entomofauna 

em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista, em Campos Borges/RS, sob matriz de estrada, 

agrícola e florestal foi verificada por Copatti; Gasparetto (2012). 

Os resultados mostraram que Formicidae foi a família mais abundante, com 2.089 

indivíduos (35,86%). Não ocorreram diferenças significativas para diversidade, riqueza e 

distribuição da entomofauna entre os meses e os ambientes de coleta, o que para os autores 

significou que não ocorreram efeitos de borda. 

A presença de maior riqueza de espécies indicou que a área pode ser um refúgio 

importante, uma vez que áreas de extensa composição florestal são ausentes em Campos 

Borges/RS. É possível que ambientes mais estáveis, com maior oferta de habitat e refúgios, 

sustentem uma maior diversidade da entomofauna. 

Segundo os autores, uma vez que a área analisada é formada por um pequeno fragmento 

florestal, com ambientes alterados muito próximos, o fluxo de organismos tende a ser constante 

entre os mesmos, estabelecendo uma relação uniforme entre a oferta de recursos e a ocupação 

de nichos tróficos e, por consequência, mantendo uma diversidade equilibrada entre os 

ambientes. 

A dominância de Formicidae pode estar relacionada a uma maior oferta de recursos 

alimentares, resultantes da heterogeneidade de habitats das áreas de borda. 

O quanto a distância das bordas influencia o sucesso de ninhos de pássaros Molothrus 

ater foi estudado potr Small; Hunter (1998). O estudo foi realizado na parte rural de Sagadahoc 

e Lincoln, Maine, Estados Unidos. Estes locais foram separados das florestas do entorno por 

campos, linhas de transmissão, estradas e corpos dágua. A rodovia, que pode ser identificada 

por imagens aéreas, foi considerada a borda.  

Foram instalados ninhos artificiais com ovos de codorna em florestas de diferentes 

tamanhos e em várias distâncias da borda, para testar se estes fatores são importantes para 

descrever a predação. Todos os ninhos foram estabelecidos no chão, sobre ramos ou plantas e 

árvores baixas. 
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Os resultados mostraram que a taxa de predação diferiu entre os oito locais de estudo. 

A predação foi maior nas áreas menores, circundadas completamente por terra. Grandes áreas 

e aquelas com fronteira com corpos d’ água tiveram baixa taxa de predação. Não foram 

encontradas evidências que a predação de ninhos foi maior perto das bordas do que na floresta. 

Segundo os autores, os resultados implicam em que todos os ninhos no chão, de 

pequenas florestas, não somente aqueles ninhos próximos das bordas, poderão ser afetados por 

maior taxa de predação. O estudo mostrou que a predação foi diferente nas áreas de tamanhos 

diferentes; mas não entre borda e interior. 

Presença de efeitos de borda 

As síndromes de dispersão e a fenologia de frutificação das espécies arbóreas em bordas 

lineares e no interior florestal para verificar se há diferencas entre os ambientes de borda e 

interior, foram estudadas por Reznik; Pires; Freitas (2012). O estudo foi realizado na Reserva 

Biológica União, localizada entre os municipios de Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Macaé, 

RJ. 

A área é entrecortada por dois corredores desmatados para passagem de rede de 

transmissão elétrica de alta tensão e gasoduto subterrâneo. O corredor formado pela rede 

elétrica se alarga por aproximadamente 100 m e foi implantado na década de 1960, enquanto o 

corredor formado pelo gasoduto possui largura de 25m com implantação na década de 1980. 

Foram verificados os dados fenológicos em bordas de gasoduto, bordas de rede elétrica, 

e interior da floresta. 

As espécies foram classificadas em três síndromes de dispersão - zoocoria, anemocoria 

e autocoria. Foi calculado o número de espécies de cada síndrome que frutificaram na 

comunidade e nos ambientes. 

Os resultados mostraram que os três ambientes não diferiram na distribuição de espécies 

de diferentes síndromes. As espécies zoocóricas predominaram tanto nas bordas quanto no 

interior florestal. 

Segundo os autores, a predominância de frutos zoocóricos em detrimento das demais 

síndromes na comunidade arbórea coincide com o descrito para outras áreas de Mata Atlântica. 

E que, essa predominância de zoocoria é um padrão geral para florestas de clima tropical úmido 

e de baixa sazonalidade climática, enquanto predominio de anemocoria é observado em 

florestas de clima seco (Howe & Smallwood 1982). 

Para os autores, no local do estudo a largura da matriz é inferior a 30m, no caso da borda 

de gasoduto, e a matriz nas bordas de rede elétrica e formada por vegetação arbustiva-arbórea, 
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o que pode ter amenizado diferenças entre borda e interior em relação aos fatores determinantes 

da distribuição de espécies pioneiras e não-pioneiras. Entretanto, foi detectada menor 

frequência de indivíduos anemocóricos no interior florestal, que pode indicar algum 

recrutamento diferencial das especies devido ao efeito de borda. 

A distribuicao de árvores de grande porte (altura e area basal) difere entre os ambientes 

de interior (com maior presenca neste, 25%) e bordas GA e RE (15%). No entanto, quando 

foram comparados os ambientes quanto a fenodinâmica com enfoque nos modos de dispersão, 

não foram encontradas diferenças claras. As mudanças estruturais na comunidade parecem não 

ser suficientes para que, neste nivel de comparação, diferenças na fenodinâmica sejam 

significativas. Para os autores, este fato pode ser compreendido pelas características de bordas 

lineares, nas quais os efeitos de borda atuariam de forma menos impactante. 

Os resultados indicaram a existência de efeitos de borda na fenodinâmica de frutificação 

de espécies zoocóricas, porém ausência desses efeitos na distribuição das síndromes de 

dispersão.  

Segundo os autores, isso sugere que a passagem de redes elétricas e gasodutos em 

remanescentes de vegetação extensos e bem preservados pode afetar a dinâmica temporal de 

disponibilidade de frutos para frugívoros, com possíveis consequências para as interações 

planta-dispersor, mesmo quando não acarretam em diminuição na oferta total de recursos para 

esses animais. 

Para verificar a ocorrência de espécies nas diferentes distâncias das bordas e a 

ocorrência de padrões monotônicos na densidade de plantas nas bordas, foi realizado um estudo 

por Rodrigues (1998).  

O estudo foi realizado na área norte do Paraná, onde a flora da região é resultado do 

contato entre as savanas do interior, com parte do litoral da floresta tropical atlântica.  A 

cobertura florestal original do norte do Paraná foi reduzida de cerca de 84% em 1900 (SOS 

Mata Atlântica / INPE 1993), para 6,86% em 1980 (Rodrigues, 1993), causando grandes 

mudanças ambientais em escala local, como fogos generalizados e erosão do solo. O rápido 

processo de desmatamento que ocorreu no norte do Paraná logo após 1934 causou bordas até 

mesmo envelhecidas. A forma alongada das fazendas formou bordas retas nos fragmentos e a 

interspersão de fazendas grandes e pequenas, causou pequenas e grandes fragmentos a serem 

intercalados. Nenhum dos fragmentos selecionados teve no seu histórico fogo ou exploração 

seletiva intensa. 
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Os resultados mostraram que os indivíduos associados com regimes de luz alta (grupos 

pioneiros e de dossel) ocorreram significativamente mais perto da borda do que aqueles 

associados com regime de pouca luz (clímax e subbosque). 

Espécies raras, no entanto, ocorreram significativamente mais perto da borda.  A 

presença de espécies raras na borda, juntamente com altas densidades de plantas, sugere que as 

bordas têm grande diversidade de espécies. Portanto, as espécies podem se adaptar a uma série 

de ambientes que ocorrem a diferentes distâncias da borda.  

O grupo de indivíduos pertencentes a espécies dispersas por animais apresentou uma 

distância média da borda significativamente maior do que os indivíduos dispersos pelo vento. 

Indivíduos de espécies exóticas ocorreram mais perto da borda do que não exóticos, mas o 

pequeno número de indivíduos exóticos encontrados nas bordas pode sugerir exatamente o 

oposto: espécies exóticas, na grande maioria dos casos, não invadem a floresta. 

O tamanho médio do fragmento ocupado por espécies exóticas foi de 11,7 ha. Isto indica 

que é possível que as espécies exóticas necessitem de grandes quantidades de luz para se 

estabelecerem, e que esta condição só é encontrada em pequenos fragmentos. 

As espécies de dossel e dispersas pelo vento ocorreram, mais próximas das bordas e em 

grandes fragmentos.  A chegada contínua de sementes das plantas-mãe no interior da floresta, 

juntamente com o aumento da luz na borda, cria provavelmente uma condição diferente da 

borda de pequenos fragmentos. 

A freqüência relativa de indivíduos pioneiros foi maior em fragmentos menores que 1ha, 

e dentro de 5 m da borda. Em um fragmento quadrado de 1 ha, 19% da sua superfície fica a 5 

m da borda. É possível que isso represente um tamanho limite, abaixo de quais espécies 

pioneiras dominam o fragmento. Indivíduos pioneiros exóticos são mais freqüentes em 

fragmentos maiores que 10 ha. 

Houve pouca correlação entre a orientação da borda e a composição das espécies, que 

parece ser combinada com um efeito de latitude.  

A distância da borda e o tamanho do fragmento foi positivamente correlacionado com a 

composição da espécie, o que indica que a composição das espécies de parcelas em grandes 

fragmentos assemelha-se à composição de espécies de parcelas que estão distantes da borda. 

Mesmo que bordas e pequenos fragmentos tenham uma composição de espécies 

semelhantes, as espécies de dossel e dispersas pelo vento ocorrem de preferência mais próximas 

das bordas, e em grandes fragmentos. 

Segundo o autor, além da borda ser o local preferido para espécies raras, também são o 

local preferido para espécies exóticas e pioneiras. E que a diversidade das bordas, pode ser 
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apenas uma fase intermediária nesta paisagem de 60 anos, antes de ser totalmente invadida por 

poucas espécies de "ervas daninhas". 

A densidade de mudas está relacionada a luz lateral na borda, mas as árvores controlam 

a luz mais profundamente. O ponto em que uma condição muda para o outro, coincide com o 

ponto em que o déficit de vapor de pressão se estabiliza (35m). Mais provas de que a borda tem 

35 m de largura, é que a diversidade das plantas atinge um pico de 35 m.  

A composição de espécies de transectos inteiros em pequenos fragmentos assemelham-

se um pouco à composição das espécies encontrada nas bordas nesta região. Portanto, além do 

fato de que pequenos fragmentos estão mais expostos aos efeitos de borda devido à sua maior 

relação perímetro / área, os fragmentos pequenos inteiros, são mais afetados pelos efeitos de 

borda.  

O diâmetro de pequenos fragmentos é muitas vezes menor do que 200 m, de modo que 

transectos inteiros em pequenos fragmentos estão mais próximos de 100 m para uma borda 

secundária. Nesses casos, um efeito de borda secundária fraco é adicionado ao transecto inteiro, 

ampliando a magnitude do efeito de borda. 

As espécies raras ocorreram mais perto da borda, e a riqueza de espécies mostrou uma 

tendência de ser mais baixa na borda. Além disso, a heterogeneidade na borda foi maior que 

a heterogeneidade no interior da floresta.  

Houve tendência consistente de mudança na composição das espécies encontradas na 

borda em direção ao interior. 

A densidade das árvores nas bordas de pequenos fragmentos variou mais do que em 

grandes fragmentos. 

A composição da espécie mudou regularmente em distâncias crescentes da borda, até 

70 m da borda. Depois disso, nenhum padrão foi mostrado. 

Segundo o autor, na região tropical estudada, as bordas de frente para o equador foram 

mais profundas do que aquelas que estão de frente para os pólos, de maneira semelhante às 

bordas das florestas temperadas. A largura da borda e o déficit de pressão de vapor foi maior 

nas bordas ao norte do que nas bordas ao sul. 

 O microclima, a composição e estrutura da vegetação em fragmentos de diversos 

tamanhos nas bordas e interior da floresta, foram estudados por Young; Mitchell (1994). O 

estudo foi realizado no Distrito Ecológico de Rodney, em uma área de 200-250 há ao norte da 

Islandia do Norte, na Nova Zelândia. 

 Antes do estabelecimento dos europeus, a região foi quase que completamente coberta 

pela floresta a partir da metade dos anos 1800 a floresta foi extensivamente desmatada pelo 
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fogo, e após a virada do século houve pouca modificação na floresta e no presente a paisagem 

da região é formada por cerca de 800 fragmentos < 50 há. 

 Para o estudo foram selecionados 5 fragmentos, todos reduzidos da mesma floresta 

contínua entre 1863-1865. Desde então, os fragmentos têm sido circundados por pasto, e de 

tamanhos de: A)1,4 há, B)4,6, C)9,1, D)18,8 e E)50 há; todos no aspecto sul, exceto o D que 

está na face norte.  Foram amostradas três variáveis microclimáticas: atividade de radiação 

fotossintética, temperatura do ar e défict de vapor da pressão, coletados em todos os locais do 

estudo. 

 Os resultados mostraram que os cinco locais apresentaram regime de luz similar, e 

ambas face norte e sul da floresta houve gradiente maior do pasto até 10m do interior da floresta. 

 Para a face sul da floresta, existe um regime microclimático distinto ao menos em 

parte do ano. Os dados de março sugerem que no período do verão os gradientes 

microclimáticos se estabelecem entre as margens da floresta, enquanto os resultados de 

setembro sugerem que esses gradientes se quebram durante o período de inverno, exceto para 

luz, que mostrou pouca diferença nas condições entre o pasto e a floresta. 

 Foi possível identificar 3 zonas microclimáticas: 1- uma área de borda externa a 10 m 

de profundidade onde a luz, temperatura do ar e o deficit de vapor de pressão diminuíram; 2- 

uma zona de borda interna que se estende até aproximadamente 50 m para a floresta, onde a  

temperatura do ar e o deficit de vapor de pressão continua a diminuir, mas a luz se estabiliza; e 

3-uma zona de interior, em que a luz, a temperatura do ar e o deficit de vapor de pressão 

permanecem em níveis relativamente constantes. 

 Os resultados mostraram que os efeitos de borda foram dependentes do aspecto. Na 

face norte houve falta de gradientes microclimáticos para temperatura do ar e deficit de vapor 

de pressão em março, que pode estar relacionado ao ângulo de incidência da luz recebida, à 

medida que a luz solar atinge os locais face norte mais diretamente no topo do dossel. 

 Muitas espécies da vegetação que são dominantes no interior tem sido eliminadas nas 

bordas, e outras são mais reduzidas em abundância.  

 Houve elevada densidade da vegetação nas bordas e área basal que indicam um 

aumento na biomassa nas bordas da floresta, acompanhadas pela diminuição do tamanho médio 

dos indivíduos. Houve também considerável aumento na riqueza das espécies. 

 A estrutura da população sugere que a criação das bordas tem afetado ciclos 

específicos dos estágios de vida, como a germinação. Os resultados sugerem que a germinação 

e o crescimento inicial são inibidos nas bordas da floresta; e isso pode ser explicado pelo luz, 

temperatura do ar e déficit de vapor de pressão maiores nas bordas do início do verão.  
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 Outras espécies foram favorecidas pelas bordas, e mostraram aumento da abundância 

de indivíduos maduros nas bordas, quando comparados ao interior. Entretanto, nenhuma 

espécie teve indivíduos jovens nas bordas, o que sugere que eles foram capazes de colonizar a 

borda quando a fragmentação ocorreu pela primeira vez, mas não depois disso. 

 Bordas maduras tem ambiente diferente, que é invadido pelas espécies que podem 

manter sua população nas bordas. 

 Segundo os autores, a criação de novas margens da floresta 100-130 anos atrás pelo 

desmatamento resultou na formação de microclima distinto nas bordas que produziram 

mudanças na composição da vegetação e estrutura das plantas, que tem elas mesmas 

provavelmente influenciado consequentemente o microclima. 

 A penetração dos efeitos de borda aproximadamente aos 50m da floresta, 

independentemente do tamanho, leva a um aumento previsível no padrão de borda e processos 

à medida que a fragmentação da floresta continua. 

 Os resultados sugerem que fragmentos regularmente formados, menores que 9,0 ha 

são dominados pelos processos e padrões da borda, e que os fragmentos de abaixo de 1,0 ha 

não apresentam condições de interior. 

Os efeitos de borda na estrutura física da vegetação no Parque Nacional da Tijuca / RJ, 

foram avaliados por Zaú; Freitas (2007). Na área, as bordas estão associadas às estradas 

pavimentadas que há 70 anos recortam o Parque.  

Os resultados mostraram que foi observada a tendência ao aumento da altura total da 

vegetação conforme a penetração na floresta. Sempre com menor desenvolvimento físico dos 

indivíduos localizados até os dez primeiros metros. As áreas basais aumentaram conforme a 

penetração na floresta. 

No que tange aos efeitos associados às estradas, as diferenças nas alturas de copa e total, 

assim como nas áreas basais podem ser decorrentes da manutenção de fatores impactantes, 

inerentes à existência e à manutenção das estradas.  

Segundo os autores, tais resultados podem indicar uma condição de “borda ativa”, 

influenciando especialmente nos primeiros metros da floresta. Mas que é importante ressaltar 

que outros parâmetros podem responder diferentemente, sendo fundamental a ampliação e o 

aprofundamento da avaliação. 

Os autores pontuam que, apesar do fato de outros parâmetros poderem responder 

diferentemente ao padrão observado, reforça-se a hipótese de que os efeitos de borda na 

estrutura física da vegetação são mais intensos nos primeiros metros da floresta e tendem a 

diminuir para o interior da mesma. 
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Ao caracterizar populações de espécies arbóreas, com base nos atributos da vegetação e 

distanciamento da borda em dois fragmentos (distantes 800m um do outro) de Floresta 

Estacional Semidecidual, circundados por área de culturas agrícolas da Reserva Biológica de 

Pindorama, SP; Abdo; Valeri; Ferraudo (2015) verificaram que os fragmentos estudados 

tinham alta infestação de plantas invasoras.  E que o grupo com maior número de parcelas em 

um raio de 100m borda-interior, teve maior presença de vegetação infestante não arbórea.  

Os resultados mostraram que os fragmentos estão sob efeitos de borda e apresentam 

sinais de degradação, como alta infestação de plantas invasoras, entre elas, gramíneas, arbustos 

e lianas. 

Os autores observaram uma relação inversa entre a altura do dossel e infestação da 

parcela por plantas não arbóreas onde o Grupo 1 com altura médias das árvores de 10,8 m 

apresentou uma infestação da parcela de 4,07 e o Grupo 2 com uma altura média de 7,5 m 

apresentou uma infestação da parcela de 7,29 provavelmente pela maior disponibilidade de luz.  

Parcelas com maior de infestação por plantas invasoras apresentaram maior infestação 

por lianas nas quatro maiores árvores e estavam localizadas mais próximas da borda do 

fragmento. 

Os resultados permitiram caracterizar grupos de parcelas de similaridade de vegetação, 

o que revela a existência de um mosaico resultante da sucessão secundária em clareiras no 

interior dos fragmentos, além do efeito de borda nas áreas marginais. 

O efeito de rodovia na diversidade de carvalhos na floresta de Montargis, França foi 

estudada por Avon; Bergès; Dupouey (2010). A estrada é fechada para o tráfego público, e 

usada somente para o manejo ou atividades como a caça. 

As florestas foram classificadas em jovens (20-40 anos) e adultas (ao menos 90 anos). 

Foi feita uma estimativa da cobertura do dossel e verificadas todas as espécies vasculares do 

subbosque e todas as briófitas. 

Os resultados mostram que a cobertura do dossel foi mais alta no interior da floresta do 

que na borda. O habitat se apresentou homogêneo entre 5 e 100m para o interior da floresta, 

caracterizando uma diferençã em até 5m. Muitas espécies diminuiram sua frequência entre 30 

e 100m. 

Os valores para luz, nutrientes e cobertura do dossel indicam condições mais abertas e 

ricas em nutrientes na borda da estrada do que no interior. Dada essas condições, a borda da 

estrada favorece espécies de crescimento rápido e habitat adequado para herbáceas. 

O interior da floresta favorece espécies mais tolerantes a sombra, com menos demanda 

de nutrientes ou mais sensíveis a distúrbios frquentes e intensos, como a maioria das briófitas. 
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 Resultados mostraram uma forte mudança entre a borda da estrada e o interior da 

floresta, e o  grau de  influência do efeito de borda de profundidade por menos de 5 m, exceto 

para espécies herbáceas. 

 Segundo os autores, o fato de que o efeito da estrada foi relativamente fraco no estudo 

pode ser explicado de duas maneiras. Primeiro que, uma vez que as florestas francesas têm uma 

longa história de gestão e construção de estradas, é possível que a principal perda de espécies 

já pode ter ocorrido. Segundo, que o aumento do nível de stress pela mecanização da agricultura 

e o aumento do tráfego na rodovia ocorreram nos últimos 50 anos. 

  Para os autores essas mudanças podem ser recentes para verificar impactos 

significantes na comunidade de plantas da floresta. 

Na área do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais - PDBFF, Manaus, 

Benitez-Malvido (1998) realizou estudo para avaliar a abundância de plântulas (5-100cm de 

altura) de árvores tolerantes à sombra em 4 habitats: floresta contínua, fragmento de 100 ha, 

fragmentos de 10 ha, fragmento de 1 ha. 

Os resultados mostraram que os fragmentos de 100 ha tem mais plântulas no centro e 

na borda, do que os fragmentos de 10 ha. A densidade de plântulas nas pontas dos fragmentos 

de 100 ha foi significativamente mais baixa do que as do centro e bordas. Isso sugere que as 

pontas de fragmentos retangulares são habitats pobres para o estabelecimento de plântulas. 

A densidade de plântulas aumentou significativamente com a distância da borda dentro 

dos fragmentos de 100 e 10 ha. Segundo a autora, o efeito de borda foi mais importante do que 

o efeito da área, afetando a abundância de plântulas.  

A dinâmica de bordas naturais em matas de galeria no Alto Rio Grande, MG, foi 

analisada por Bragion (2012). Foram estudadas 10 áreas, com históricos diferenciados 

inclusive com diferenciação ao regime de queimada. Parte das áreas apresentava bom estado de 

conservação (ausência de impactos antrópicos). 

Os resultados mostraram que 09 das 10 áreas apresentaram taxa de recrutamento maior 

do que mortalidade. As espécies pioneiras tiveram menor mortalidade na borda, enquanto 

espécies clímax respondem de forma oposta. 

Em bordas naturais e portanto, antigas, os efeitos causados pela transição abrupta entre 

esses dois ecossistemas também afeta de forma diferenciada as espécies de acordo com suas 

exigências ecológicas.  

Os resultados encontrados para os grupos analisados pioneiras, clímax exigentes de luz, 

climax tolerantes ao sombreamento, para a probabilidade de sobrevivência demonstram um 

comportamento oposto. Enquanto espécies pioneiras possuem uma maior probabilidade de 
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sobrevivência perto da borda, clímax possuem uma maior sobrevivência quanto mais distante 

da borda. 

O levantamento da comunidade arbórea, do relevo e dos solos de um fragmento, em 

Minas Gerais, foi feito por Carvalho et al (2007), com objetivo de verificar as possíveis 

correlações entre variações da estrutura comunitária e composição de espécies e variações do 

efeito borda e do regime de água e fertilidade dos solos. 

Todos os indivíduos com DAP (diâmetro à altura do peito ou a 1,30 m de altura) foram 

marcados. E realizadas coletas de amostras de solo (0 a 20 cm de profundidade), para análises 

químicas das variáveis: pH, P, K, Ca2+, Mg2+, Al3+, saturação por bases (V), carbono (C), 

matéria orgânica (MO) e teores de areia, silte e argila, 

Os resultados mostraram que dentre os parâmetros estruturais comparados, somente área 

basal não diferiu estatisticamente entre borda e interior do fragmento. A densidade foi 

significativamente maior na borda, enquanto os maiores diâmetros e alturas ocorreram no 

interior. 

As comparações das abundâncias das espécies entre as parcelas da borda e interior 

mostraram que metade das 46 espécies foi significativamente mais abundante em um dos 

estratos, sendo 19 na Borda e quatro no Interior. 

Segundo os autores, o fragmento localiza-se em uma vertente com face de exposição 

voltada para o sul, situação denominada no Brasil de “terreno noruega”, sendo este, em 

comparação com a face norte, mais frio, úmido e pouco ensolarado; e é possível que esta 

particularidade tenha favorecido a ocorrência de espécies características de florestas de maior 

altitude na região. 

Segundo os autores, as características dos tipos de solo devem estar relacionada à 

diferença altitudinal de cerca de 100 m registrada no fragmento, como observado no estudo 

com Latossolo situado na parte mais alta do terreno. 

O efeito borda se relacionou mais fortemente com variações espaciais das características 

da comunidade arbórea, influenciando na estrutura da comunidade e na diversidade e padrão de 

distribuição de espécies. 

A borda também apresentou maior diversidade em todos os aspectos analisados 

(riqueza, densidade e eqüabilidade). 

Segundo os autores, as bordas na área do estudo foram estabelecidas entre 1948 e 1952, 

e após 50 anos uma comunidade arbórea bastante diferenciada da original, já se estabeleceu em 

resposta às alterações ambientais. E essas alterações ambientais nas bordas são multifatoriais, 

isto é, envolvem um conjunto de variáveis que incluem condições de luz, temperatura, umidade 
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atmosférica e do solo, exposição ao vento etc. Contudo, a maior exposição à luz tem um peso 

muito forte.  

Para os autores, tais alterações ambientais provavelmente explicam a maior densidade 

de árvores de menor porte, favorecidas pela maior penetração de luz pela borda. Inversamente, 

a menor densidade de pequenas árvores no interior se deve ao maior sombreamento do sub-

bosque pelas grandes árvores. 

Em estudo realizado em florestas de galeria de Alto Rio Grande, MG, sob matriz 

florestal, Coelho (2015), teve como objetivo identificar padrões espaciais e temporais na 

dinâmica de arbustos e árvores em bordas naturais de florestas de galeria e entender as relações 

florístico-estruturais entre a borda e o interior dessas florestas e suas relações com variáveis 

edáficas, topográficas e espaciais.  

Para a caracterização ambiental, foram coletadas amostras compostas de solo superficial 

(0-20 cm) e realizados levantamentos topográficos em cada parcela. Foram utilizadas três 

variáveis topográficas: altitude, máximo desnível (maior distância vertical entre os vértices das 

parcelas) e declividade média (média simples das declividades nas duas diagonais, cruzando a 

parcela retangular). As variáveis de solo analisadas foram: pH (mensurado por suspensão de 

solo em água), níveis de fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), ferro (Fe), zinco 

(Zn), manganês (Mn), cobre (Cu), matéria orgânica (MO), alumínio (Al), H+Al (acidez 

potencial), SB (soma de bases trocáveis), t (capacidade de troca catiônica efetiva), T 

(capacidade de troca catiônica em pH 7,0), V (índice de saturação de bases), m (índice de 

saturação de alumínio) e P-rem (fósforo remanescente) e porcentagens de areia, silte e argila. 

Os resultados mostraram que não foram encontradas diferenças significativas na 

diversidade de espécies entre a borda e o interior nem para a amostra total nem para cada área 

separadamente. 

As bordas apresentam maior heterogeneidade que o interior. A frequência de indivíduos 

em cada grupo ecológico difere entre a borda e o interior. A maior parte dos indivíduos, tanto 

da borda quanto do interior pertence ao grupo das espécies clímax exigentes de luz, que 

representaram 65,7% e 51% dos indivíduos na borda e interior, respectivamente. O segundo 

grupo mais abundante na borda é o das espécies pioneiras (28,1%) e no interior o das espécies 

clímax tolerantes à sombra (35,8%). O grupo menos expressivo na borda foi o das espécies 

clímax tolerantes à sombra, que responderam por apenas 6,2% dos indivíduos e no interior o 

grupo das pioneiras, que somam 13,2% dos indivíduos. 

O pH do solo foi significativamente menor e o conteúdo de alumínio maior no interior 

que na borda. O conteúdo de fósforo da borda foi significativamente inferior ao do interior 
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enquanto o teor de manganês mostrou tendência contrária, sendo maior no interior. Os 

conteúdos de Cálcio, Potássio e matéria orgânica não apresentaram diferenças significativas 

entre os ambientes. 

Os padrões estruturais não se mostraram suficientemente divergentes entre a borda e o 

interior, no entanto, a composição de espécies se mostrou bastante distinta entre estes 

ambientes. 

A borda apresentou uma frequência de indivíduos de pequeno porte (1-5 cm de DAP e 

1,3 a 5 m de altura) superior à do interior e de indivíduos de médio (5,01-10 cm de DAP e 5,01 

a 10 m de altura) e grande porte (>10 cm de DAP e >10 m de altura) inferior à do interior. 

Apesar do interior não apresentar densidade e soma de área basal distintas da borda, o 

interior se mostrou mais homogêneo com relação a estes atributos, com poucas diferenças entre 

os locais de estudo. Uma provável explicação para essa menor estabilidade das bordas seria sua 

maior exposição às variações microclimáticas. 

As bordas das florestas de galeria estudadas são tão ricas e diversas quanto os seus 

habitats de interior.  

As bordas são compostas quase que integralmente (93,4%) por indivíduos dependentes 

de luz em algum estágio de seu desenvolvimento, em detrimento do interior, onde estes grupos 

representam (64,2%) dos indivíduos mais abundantes. Por outro lado, espécies tolerantes à 

sombra são muito mais abundantes no interior, onde a proporção de indivíduos deste grupo 

ecológico se mostrou mais de cinco vezes superior à da borda. 

Segundo a autora, foi possível perceber que a acidez do solo parece ser um fator 

importante afetando a composição e distribuição das espécies nas florestas de galeria estudadas. 

Deste modo, a vegetação das bordas parece ter um efeito isolante à penetração dos 

efeitos de borda no interior da floresta. No interior, o microclima provavelmente é mais estável 

e, portanto, favorável às espécies tolerantes à sombra e sensíveis ao fogo. 

O impacto da borda linear na heterogeneidadae da comunidade arbóreo-arbustiva na 

floresta sazonal submontana, na Chapada Diamantina, BA, foi esudado por Couto-Santos; 

Conceição; Funch (2015). 

 Foram comparadas borda linear  (como consequencia da instalação de linhas de 

transmissão de energia), e interior da floresta. 

 Os resultados mostraram que a composição florística, a diversidade e a abundância 

variaram entre borda e interior. 
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 Não houve diferenças significativas na altura das árvores entre borda e interior. Os 

parâmetros fitossociológicos e proporção de categorias sucessionais não variararam entre borda 

e interior, mostrando que a estrutura da comunidade arbórea não é consistentemente afetada.  

 As bordas lineares exerceram um alto impacto na composição florística, diversidade 

e abundância de espécies, embora pouca interferência tenha sido observada na estrutura da 

comunidade, uma vez que os parâmetros fitossociológicos e as proporções de categorias 

sucessionais não diferiram entre a borda e o interior do fragmento. 

A heterogeneidade foi observada para alta proporção de pioneiras e espécies secundárias 

iniciais na borda, que são menos tolerantes à sombra. O interior apresentou alto número de 

espécies secundárias tardias, que germinam e conseguem crescer sob  baixas condições de luz 

no sub-bosque. 

 O estudo mostrou que os efeitos de borda linear têm pouca influência sobre a estrutura 

e as categorias sucessionais na floresta. No entanto, o efeito da borda linear aumenta a riqueza 

de espécies e heterogeneidade enquanto afeta a manutenção de espécies endêmicas.  

 Segundo os autores, a borda linear observada neste estudo é preservada 

periodicamente por poda, que é necessária para a manutenção da infraestrutura das linhas de 

transmissão. Esses procedimentos interrompem o processo de regeneração, mantendo o efeito 

de borda. Consequentemente, a implementação de infra-estruturas lineares causa impactos 

semelhantes aos desencadeados por outros tipos de bordas.  

 Os autores concluem que, não importa o quão curto é a distância entre fragmentos de 

floresta, pois os efeitos de borda poderão ocorrer; o que requer estudos sobre gestão e 

recuperação da criação de bordas lineares. 

A hipótese de que os efeitos de borda afetam alguns parâmetros vegetacionais e 

populacional foi testada por Lima-Ribeiro (2008) em 03 fragmentos de cerradão no município 

de Caiapônia, Goiás; em matriz antropizada, agrícola e pastagem. 

Para eliminar as espécies herbáceas e indivíduos juvenis, somente as plantas que 

apresentaram circunferência de caule ao nível do solo igual ou superior a 5 cm foram incluídas 

na amostragem. Foram registradas a temperatura do ar, a umidade relativa do ar e a temperatura 

do solo.  

Os resultados mostram que nos três fragmentos, a densidade média foi sempre maior na 

borda que no interior e com tendência de diminuir em direção aos fragmentos de maior 

tamanho. Apesar disso, não houve diferença significativa entre a densidade de indivíduos em 

um mesmo ambiente (interior ou borda) nos fragmentos de diferentes tamanhos.  
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A variância entre as densidades das parcelas (réplicas) em cada ambiente mostrou que 

as bordas dos três fragmentos possuem maior variação no número de indivíduos de um local 

para outro do que o interior. 

A circunferência do caule e altura das plantas foram maiores no interior do que na borda 

dos fragmentos. 

Os ambientes de borda e interior diferem entre si para todos os fragmentos analisados e 

que os ambientes de interior estão mais relacionados com plantas de caule e altura maiores, 

enquanto os ambientes de borda apresentam plantas de caule e altura menores. 

Os fragmentos apresentaram padrões semelhantes quanto à umidade e temperatura do 

ar e temperatura do solo entre os diferentes ambientes. As temperaturas do ar e do solo tendem 

a diminuir da matriz antropizada em direção ao interior dos fragmentos, enquanto a umidade 

relativa do ar apresenta comportamento oposto. Apesar dos parâmetros microclimáticos 

apresentarem essa tendência geral, os dados revelaram que os ambientes de borda e interior 

tendem a ser mais semelhantes entre si do que com a matriz antropizada. 

Outro fator observado nesse estudo foi que os interiores dos fragmentos maiores são 

mais semelhantes entre si quanto à estrutura da vegetação, enquanto as bordas dos fragmentos 

menores é que se assemelham mais.  

Quanto menor o fragmento, maior é a influência dos parâmetros microclimáticos no 

interior em decorrência da maior proximidade com a borda, favorecendo a instalação e 

colonização de espécies pioneiras. 

A existência de efeitos de borda sobre a comunidade vegetal, foi estudada por 

Mendonça (2010), na Fazenda Rio Pardo, SP, sob matriz de pastagem, ocupada por período 

superior a 20 anos, com exposição face oeste.  

Os resultados mostraram que não foram detectadas diferenças entre as distâncias da 

borda para área basal, densidade, altura, número de espécies. 

Não foi encontrada diferença quanto a composição florística do estrato arbóreo e 

herbáceo-arbustivo entre as distâncias. Somente uma espécie do estrato herbáceo-arbustivo 

apresentou certa preferência pela borda.  

Segundo o autor, a ausência de variação da estrutura e composição nos estratos arbóreo 

e herbáceo-arbustivo pode ser atribuída a duas características comuns ao cerrado stricto sensu 

e a outros ecossistemas savânicos: 1- maior semelhança estrutural entre a matriz de pastagem e 

o fragmento 2- maior adaptação e tolerância fisiológica das espécies vegetais do cerrado a 

condições estressantes (temperatura, radiação e baixa disponibilidade de água), como as 

provenientes da criação das bordas. 
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Foi verificado menor valor de cobertura para gramíneas nativas na borda, aumentando 

rumo ao interior. Já para gramíneas exóticas (exclusivamente braquiária) apresenta maior valor 

nas proximidades da borda, diminuindo rumo ao interior do fragmento. 

Para o autor, a invasão por gramíneas exóticas mostra-se portanto como o principal 

processo decorrente da criação de bordas sobre a comunidade vegetal. 

A composição, a estrutura e a diversidade de plantas ao longo do gradiente borda-

interior foi estudada por Oosterhoorn; Kappelle (2000). O estudo foi realizado na floresta alto 

montana (2300-2800 m) nas Reservas los Santos e Río Macho, em Talamanca, Costa Rica. 

Desde os anos 1950, a floresta foi convertida para produção de madeira e carvão vegetal 

e fazendas de pasto, que tem levado a fragmentação. Após o abandono das pastagens 

improdutivas, a partir da década de 1980, as florestas secundárias se desenvolveram. Hoje, uma 

diversidade é encontrada, em um mosaico de paisagens, que inclui manchas de floresta primária 

madura, floresta secundária, mata de sucessão, pastagens, plantação de madeiras e árvores 

frutíferas, bem como 

cultivo de batata. 

 Para o estudo foram selecionados 4 locais, com tamanho mínimo de 10 ha, 

representativos com base na presença de floresta montana madura, em uma matriz de pastos 

dominados por gramíneas. 

 A conectividade entre os fragmentos era alta, e a idade das bordas foi semilar entre os 

locais, que correspondia ao tempo passado desde o dasmatamento, entre 1955 e 1970. 

Foram analisadas a presença e abundância de sementes de espécies de plantas, plântulas e 

diâmetro e altura das árvores. 

 Os resultados mostraram que a estrutura da vegetação ao longo do gradiente interior-

borda-exterior da floresta mudou, com árvores do dossel e subdossel mais denso no interior 

para mais abertas, menos densas nas bordas.  

 A cobertura do dossel foi maior no interior da floresta quando comparada à borda, 

provavelmente causada pelo alto nível de mortalidade de árvores e fortes ventos nas bordas. 

 A vegetação das bordas da floresta consistiu principalmente de arbustos e espécies de 

árvores secundárias. Do interior da floresta para a as bordas, o número de plântulas e árvores 

secundárias aumentou, enquanto o número de árvores maduras declinou.  

 Os efeitos de borda exerceram uma redução da altura do dossel e um aumento da 

estatura do subdossel no interior da floresta em direção às bordas, causando uma mistura das 

camadas de dossel e subdossel nas bordas. 
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 A baixa diversidade de espécies de plântulas nas parcelas de pasto podem 

provavelmente ser atribuídas a relativamente alta intensidade de uso do solo neste local.  

Segundo os autores, os fazendeiros confirmaram o uso de pesticidas e a frequente remoção de 

plântulas nos locais de pasto. 

 As mudanças espaço-temporais esperadas na borda da floresta incluíram a invasão de 

vegetação secundária e o nivelamento da borda da pastagem florestal à medida que o tempo 

avança e o uso da terra torna-se menos intenso. 

 Para os autores, a transição da vegetação de crescimento secundário das bordas pode 

amortecer o interior da floresta madura remanescente e, simultaneamente, induzir processos de 

recuperação da floresta em pastagens adjacentes abandonadas.  

A influência da disponibilidade de luz sobre a abundância de espécies pioneiras no 

interior de fragmentos de uma floresta tropical submontana, foi avaliada por Rigueira et al 

(2012), no municipio de Wenceslau Guimarães, Bahia; sob matriz de pastagens abandonadas, 

estrada de barro e áreas agricultáveis de baixo porte. 

Foram feitas medida de adensamento foliar nos estratos florestais. Estes valores foram 

utilizados como uma medida indireta da disponibilidade de luz no fragmento, ou seja, quanto 

maior for o valor de densidade foliar, maior será a interceptacao da luz pelas folhas e menor 

sera a disponibilidade de luz na area avaliada. 

Segundo os autores, diferentemente de uma medida direta de luminosidade captada por 

aparelhos (por ex. luximetro), que poderá ser influenciado pelas condições do tempo (dia 

nublado e ensolarado) além do horario da medição (o sol do meio dia é mais intenso do que o 

do início da manhã), o adensamento foliar possibilita inferir sobre a disponibilidade de luz numa 

perspectiva dinâmica, através da competição foliar por luz. 

Os resultados mostraram que a média da abundância relativa das espécies pioneiras 

diminui significativamente de 6 individuos nos primeiros 10 m para 1,71 individuos nos ultimos 

100 m da borda, havendo uma redução mais acentuada das espécies a partir de 30 metros da 

borda. 

Foi possivel inferir que aos 30m há uma redução mais acentuada na abundância de 

plantas pioneiras devido ao aumento no adensamento foliar e consequente redução de 

luminosidade.  

De acordo com os autores, para bordas com um tempo maior de formação, a maior 

disponibilidade de luz fica restrita aos 10 metros inicias (Macdougall & Kellman 1992; Matlack 

1993), sugerindo que as bordas presentes na área do estudo, com maior disponibilidade de luz 

ate os 20 metros inicias, poderiam ter uma idade intermediária, pois apresentam um valor de 
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distância abaixo dos 40 metros das bordas recém formadas, e acima dos 10 metros das bordas 

antigas. 

A variação da composição de espécies, estrutura da vegetação e condições 

microclimáticas entre a borda e o interior foi analisada por Santiago-Pérez et al. (2009). O 

estudo foi realizado na Estação Científica Las Joyas, na Reserva da Biosfera Sierra de 

Manantlán, Jalisco, México. 

Para o estudo foram considerados 2 tipos de bordas: bordas abruptas (formadas por 

bosque mesófilo de montanha de vegetação secundária, que foram desmatados para 

agricultura); e bordas suaves (formadas pela transição entre bosque mesófilo de montanha e 

bosques de pinus, que tem histórico de exploração madeireira e incêndios florestais). 

A heterogeneidade das condições fisiográficas, junto com o efeito da influência humana 

através da agricultura, pasto, exploração madeireira incêndios florestais, refletem na variação 

da cobertura vegetal, na diversidade de habitat e riqueza florística. O aumento da cobertura 

florestal reduziu a proporção de bordas abruptas e bordas suaves, observados entre 1986-2000. 

Foram identificadas todas as plantas lenhosas > 2,5cm e plântulas. Também foram 

verificadas a cobertura do dossel, temperatura e umidade relativa do ar, a cada 20m a partir das 

bordas (0m). Foram feitas amostras de solo no interior (-70 a -80m), nas bordas (0m) e 

vegetação adjacente (+70 a +80m), para análises físicas e químicas da umidade, ph, e matéria 

orgânica. 

Os resultados mostraram que a variação das condições do microclima e solos foram 

maiores nas bordas abruptas do que nas bordas suaves. A densidade, diâmetro, área basal e 

cobertura do dossel foram maiores em bordas suaves.  As espécies arbóreas do Bosque Mesófilo 

estão colonizando o subbosque do Bosque de Pinus.  

De acordo com os resultados, a composição de espécies tanto no estrato arbóreo como 

no arbustivo se correlaciona com a variação da temperatura do ar relacionada com a cobertura 

do dossel. Para os autores, as condições das bordas na área de estudo, tem sido favoráveis para 

algumas espécies com altas capacidades de dispersão e estabelecimento, para utilizar a matriz 

circundante; como as espécies anemocóricas. A composição de espécies na área de estudo 

mostrou ser uma mistura de espécies, enquanto a abundância e estrutura depende do tipo de 

borda. 

Para verificar se o efeito de borda é determinante na variação da estrutura, composição 

do componente  lenhoso  e  na  proporção  da  composição  das  classes  sucessionais  (pioneiras  

e  não  pioneiras), foi desenvolvido um estudo por Tanus (2011), analisando as espécies de 

plantas  de  um  trecho  de Mata  Atlântica  no Parque Estadual Fontes do Ipiranga - PEFI, 
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localizado no Instituto de Botânica de São Paulo, SP; com  vegetação  predominante  do  tipo  

Floresta Ombrófila Densa. 

Os resultados mostraram que os indivíduos mais altos concentraram-se na região mais 

distante da borda (45m). 

Houve diminuição na densidade de indivíduos em direção ao interior do fragmento. 

Indivíduos “pioneiros” foi significativamente maior na distância mais próxima da matriz 

circundante, diminuindo em direção ao interior da mata. 

  A presença de indivíduos de espécies pioneiras, altamente significativa, em ambiente de 

borda, se enquadra com a constatação que em florestas contínuas e/ou primárias a densidade de 

espécies pioneiras é muito baixa, haja vista que elas colonizam ambientes com condições de 

alta  luminosidade  característica  de  áreas  próximas  a  bordas  ou  em  clareiras.  

A porcentagem de lianas, indivíduos mortos e a área basal não apresentaram diferenças 

entre a região de borda e interior da mata, todavia, os valores para lianas mostraram uma 

tendência para uma maior freqüência destes indivíduos na área próxima a borda.  

As baixas taxas de mortalidade podem também estar atreladas ao tipo de matriz 

circundante encontrada no local de estudo. Apesar da malha urbana circundante, a área de Mata 

Atlântica do estudo tem muitos anos de preservação. 

Ao longo do gradiente de borda, o número de espécies entre as distâncias, mostrou-se 

muito próximo. Assim, em áreas próximas a borda, a riqueza foi semelhante à do interior, 

todavia, as espécies pioneiras se concentraram nesta região. 

As espécies, em sua maioria, estão distribuídas por todo o gradiente de borda e uma 

minoria concentra-se em áreas separadas no ambiente.  Isso pode ser explicado pela relação 

existente entre espécies pioneiras como Alchornea sidifolia, Miconia latecrenata e Tibouchina 

mutabilis e as características do microclima da região de borda (5 m). 

Portanto, mesmo em um pequeno fragmento de Mata Atlântica (5 ha), onde se poderia 

inferir que toda a área apresentasse características típicas de ambiente de borda, encontram-se 

diferenças  significativas  para  algumas  varáveis  analisadas  entre  o  ambiente  de  borda  e  

o interior  da  mata  e  apesar  da  grande  concentração  de  espécies  pioneiras  em detrimento 

das espécies tardias no ambiente de borda, o interior do trecho de mata concentra indivíduos 

que compõem o dossel, como Guarea macrophylla e Euterpe edulis, ambas espécies de estágios 

sucessionais tardios (Gandolfi, 1995) que podem indicar certo quadro de conservação da área.  

 O autor conclui que pequenos fragmentos, que mantêm relativa conservação e proteção, 

com matriz circundante urbana como a do local do estudo podem apresentar riqueza de  espécies 

arbóreas considerável, mesmo em áreas de preservação diminutas e sob efeito de borda, não 
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podendo ser consideradas como trechos de floresta que apresentam características de 

perturbação por toda sua extensão. 

Como a comunidade de anfíbios anuros responde a fronteira entre floresta e agricultura 

foi o problema de pesquisa de Toral; Feinsinger; Crump (2002). O estudo foi realizado em 

San Antonio, em Seis de Julio de Cuellaje, Equador. Em San Antonio, existem 12 fazendas ao 

longo de uma floresta contínua de 2400-2800m elevação. As fazendas são geralmente menores 

que 1 há e compostas por pastos, colheita de alimentos e fibras. E o dossel da floresta tem entre 

10-15m de altura de diversas espécies de árvores.  

Ao longo dos 16km das bordas da floresta, foram selecionados 12 locais de floresta 

intacta, e em cada local, paralelos à borda foram estabelecidos 8 transectos; sendo 4 na fronteira 

da floresta (A-D) e 4 nas áreas de agricultura (E-H). O transecto A (250m) foi considerado o 

controle, por estar menos exposto às bordas. Cada parcela de agricultura foi queimada, plantada, 

cultivada e 6 delas colhidos um ano depois. Em metade das parcelas foram plantadas gramíneas 

para pasto, e outra metade plantio de milho e soja. 

Foi feito o censo dos sapos nas parcelas ao longo de todos os transectos em 4 diferentes 

estações logo após o plantio, e até a colheita. 

Os resultados mostraram que a população de sapos respondeu fortemente as bordas, mas 

não pela proximidade das bordas. Das 2111 capturas de sapos, 2014 (95%) ocorreram ao longo 

dos transectos da floresta. Independentemente do uso do solo, a freqüência de capturas de sapos 

mudou abruptamente na fronteira floresta-agricultura, e então permaneceu constante 

independentemente da distância para o interior da floresta ou para o interior dos cultivos. 

Devido aos diferentes tratamentos do solo, como químicos agrícolas, pode ter induzido 

diferentes respostas para as bordas entre os sapos. 

Para os autores, possivelmente o estudo foi muito curto, e diferenças notáveis poderiam 

ter aparecido somente depois das parcelas da colheita terem passado por 2 ou 3 ciclos e as 

parcelas do pasto terem sido passadas por 2 ou 3 anos. Segundo os autores, as respostas  

encontaradas no estudo diferem dos realizados em terras tropicais baixas, e sugerem que os 

efeitos de borda que podem penetrar da agricultura das terras altas para o interior da floresta 

alta pode ser de muito menos preocupação de conservação do que a perda absoluta de habitat à 

medida que o limite da agricultura avança. No entanto essa sugestão deve ser feita com 

precaução pois o estudo foi feito apenas pela análise de uma microbacia hidrográfica, dois 

tratamentos de uso do solo e um único grupo de vertebrados. 

A pesquisa realizada por Assad (2010) avaliou como as comunidades de hepáticas epífitas 

respondem as bordas naturais, antrópicas em relação ao interior de um fragmento sob matriz de 
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pasto. O estudo foi relaizado no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, GO, durante o 

período chuvoso, em 4 fragmentos para a avaliação em borda antrópica e interior, e 4 pontos 

sob borda natural. Algumas áreas nos limites do parque estão em melhor estado de conservação 

em função de sua localização em fundos de vale e de difícil acesso. 

Os resultados mostraram que a riqueza de hepáticas foi maior nas bordas naturais e 

antrópicas em relação ao interior, e que demonstra que o tipo de borda não parece influienciar 

a riqueza. 

A cobertura de hepáticas foi maior em borda natural do que na antrópica. As bordas naturais 

apresentaram composição florística diferente da borda antrópica e interior dos fragmentos, o 

que segundo a autora, pode ser reflexo das peculiaridades (umidade, temperatura e radiação 

solar) neste ambiente. 

O efeito da ocupação do entorno, na borda de 08 fragmentos florestais foi estudado por 

Barros (2006) na área da Bacia do Rio Grande, através da composição florística e estrutura da 

vegetação. Sendo 04 fragmentos sob matriz agrícola e 04 sob matriz de pastagem. Também 

foram selecionadas 4 áreas no interior dos fragmentos.  

O estudo verificou que as áreas de borda de pasto e interior de floresta apresentaram maior 

número de famílias, comparada à borda agrícola. As árvores da borda agrícola apresentaram 

menor altura e diâmetros. 

O efeito de borda em área agrícola é mais acentuado do que em borda de pasto entre as 

faixas de distância. Porém, a autora diz que essas variações não podem apenas ser associadas 

ao tipo de vizinhança, e que é importante considerar o tamanho dos fragmentos, tipo de solo, 

relevo e hidrografia. E que são necessários estudos que relacionem as interações entre os fatores 

abióticos e a vegetação para resultados mais esclarecedores sobre as comunidades da borda. 

Como as comunidades de líquens respondem aos efeitos de borda foi o estudo de 

Belinchón; Escudero; Valladares (2007), que avaliaram uma floresta preservada, em bom 

estado de conservação de Madrid, próxima a uma rodovia. Os liquens foram amostrados nas 

cascas de árvores, e feitas medidas da disponibilidade de luz, temperatura do ar e umidade 

relativa. 

Os resultados mostraram que a cobertura epifítica de líquens aumenta para o interior da 

floresta, mas a distância da borda junto com outros parâmetros dsa árvores são mais relevantes 

para a estrutura e composição dessas comunidades. 

 Líquens raros occorrem somente no interior da floresta. O coeficiente de variação da 

temperatura permaneceu constante ao longo do gradiente interior-borda enquanto a variação da 

umidade aumentou do interior para a borda. 
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A riqueza de espécies foi maior em árvores altas com um pequeno diâmetro, e orientação 

norte. Também foi verificada que a cobertura total de líquens aumentou com a distância da 

borda, embora o número de espécies permaneça constante. 

Para avaliar os efeitos das rodovias no crescimento de pinheiro em área próxima à 

Columbia, EUA, Bowering et al. (2006) realizaram estudo, em que os resultados mostraram 

que poucas árvores mortas foram encontradas na borda próxima a rodovia. 

Em média, houve aumento de 31% na área basal nos primeiros 5m da borda, comparados 

a distância entre 30-40m.  

Não houve diferença significativa na altura média das árvores da borda ao interior do 

gradiente. Houve diferenças na relação da coroa do pinus, sendo mais alongada nos primeiros 

5m da borda, o que pode ser uma resposta devido ao aumento da luz próxima à borda da rodovia. 

O efeito de borda sobre a fenologia reprodutiva e a queda de folhas nas bordas, topo e 

vale foi testado por Cara (2006) em um fragmento em Alagoas, sob matriz agrícola.  

Os resultados mostraram que o maior percentual de indivíduos perdendo folhas, 

florescendo e frutificando foi registrado na borda. Segundo a autora os resultados podem estar 

relacionados aos fatores microclimáticos e ao tamanho do fragmento.  

Para o padrão de floração, a autora apresenta que o resultado pode ser explicado pela 

maior densidade de espécies pioneiras na borda, que tem alto investimento reprodutivo, floração 

massiva e rápida. 

Na borda foi observado maior atividade reprodutiva, com maior proporção de 

indivíduos, espécies e maior intensidade das fenofases em relação ao topo ou ao vale do 

fragmento. 

A queda de flohas foi maior na borda que no interior. O número de espécies perdendo 

folhas diferiu entre a borda e o vale, o que poderia indicar que existem diferenças 

microclimáticas que permitem às espécies responder diferentemente a perda de folhas entre os 

ambientes. Porém, as diferenças para queda de folhas entre a borda e topo não foram 

significativas, o que poderia ser justificado pela maior similaridade florística e microclimática 

entre estes dois ambientes (umidade relativa do ar e solo, temperatura do ar e solo, e exposição 

a ventos). 

A floração dos indivíduos também foi diferente, sendo maior nas bordas, seguido do 

topo; indicando que os indivíduos estão respondendo aos fatores microclimáticos como a luz, 

de maneira parecida nos ambientes de borda e topo. 

Fatores como a idade do fragmento (maior que 60 anos) e topografia (muito inclinado e 

cercado de vales) permitiram ao fragmento manter certa estabilidade ecológica. 
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Para a autora, os topos apresentaram características similares a ambientes de borda, 

provavelmente por estes ambientes experimentarem as mesmas condições de exposição à 

insolação, dissecação do solo e ventos. 

Os efeitos de borda causados por monoculturas de cana-de-açúcar e eucaliptos sobre 

nutrientes do solo e serraplheira em 03 fragmentos de cerrado em SP, foram estudados por 

Castro (2008). Para cada fragmento foram definidos 3 tipos de áreas: zona de transição 

matriz/interior (nas distancias 0, 10, 20, 40, 80 e 160m borda-interior); interior do fragmento (a 

partir da ultima linha de base da borda nas distâncias de 900 e 1000m); matriz (para as condições 

alteradas do solo sob monocultura). 

Os resultados mostraram teor de matéria orgânica mais elevada no interior dos 

fragmentos, devido ao solo apresentar maior proteção da cobertura vegetal.  

Também houve aumento da massa seca na zona de transição cana-de-açucar/interior, 

que pode ser devido a grande presença de espécies pioneiras próxima a borda.  

Houve também aumento de nutrientes nessa zona que pode ser explicada pela influência 

da matriz devido a calagem (Ca, Mg) e adubação (N, K) dos cultivos. 

As alterações nas condições químicas e físicas do solo e serapilheira, causadas por 

cultivo agrícola podem se propagar a certas distâncias a partir da área cultivada, caracterizando 

efeito de borda. 

Os efeitos foram mais nítidos e acentuados nas zonas de transição entre a cana-de-açúcar 

e o interior dos fragmentos do que na zona de transição entre eucaliptos e interior. O que, 

segundo a autora, demonstra que o cultivo de cana é mais impactante para as áreas de cerrado 

estudadas, provavelmente devido ao intenso uso de insumos e defensivos agrícolas. 

O gradiente térmico gerado pela propagação do efeito de borda na interface floresta - 

cidade, foi avaliado por Figueiró; Netto (2007) em duas áreas selecionadas com diferentes 

graus de adensamento urbano (área do Catrambi - alta densidade, e área do Soberbo- baixa 

densidade), nas bordas da Floresta da Tijuca - Rio de Janeiro (RJ). 

Ambas as áreas têm em comum o fato de estarem em contato direto com a urbanização, 

serem áreas de fácil acesso, apresentarem um estágio sucessional semelhante, possuírem a 

mesma orientação das vertentes (SE) e uma topografia marcada por altas declividades. 

Os resultados mostraram um padrão mais ou menos definido de inversão térmica no 

transecto borda-centro entre os períodos da manhã e da tarde. Os dados do período da manhã 

refletem o padrão noturno, com tendência de conservação de energia no interior da floresta e 

perda nas áreas abertas. Tal condição resulta na tendência de ocorrência de temperaturas mais 

baixas na borda e mais altas no interior, situação esta que vai se invertendo ao longo do dia. 
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  Especialmente no período da tarde, as áreas de borda se configuram nitidamente como 

células de temperatura mais elevada, propagando-se esta condição, em alguns casos, até 

próximo de 20 m para o interior do transecto. 

A fragmentação interna às áreas de borda, decorrente das grandes clareiras, caminhos e 

trilhas, contribui para distorcer um padrão borda centro mais uniforme, produzindo, ao contrário 

do que seria esperado, células isoladas de temperatura mais elevada no interior dos transectos. 

Esta mudança no comportamento térmico cria, nitidamente, “micro-efeitos de borda” que, por 

sua vez, alteram o padrão estrutural e funcional das áreas adjacentes. 

Para os autores, o que chama especialmente a atenção na análise dos dados de 

temperatura, é a capacidade de “tamponamento térmico” exercida pela serapilheira. Em 

algumas situações específicas de grande aquecimento da superfície e efetivo recobrimento da 

serapilheira, a diferença de temperatura entre o topo da serapilheira e o topo do solo, chegou a 

3,1°C. 

Os resultados obtidos sugerem que a diferença na densidade de urbanização entre as 

duas áreas pesquisadas influi significativamente sobre a propagação do efeito de borda, porém 

não de forma direta, já que o faz por meio do aumento da densidade de trilhas e caminhos 

internos à zona de borda. Decorre daí o caráter não-monotônico de propagação do efeito de 

borda, uma vez que as “bordas jovens”, abertas ao longo dos caminhos internos, impedem o 

aparecimento de um gradiente de recuperação estrutural e funcional destas áreas. 

Um estudo que teve como objetivo determinar a importância do tamanho e da forma dos 

fragmentos sobre a diversidade de líquens e briófitas, foi realizado por Gignac; Dale (2005), 

considerando que os efeitos de borda poderão ser mais proeminentes em manchas pequenas. O 

estudo foi realizado na região de Alberta, norte do Canadá, em floresta sub-úmida boreal baixa. 

Foram selecionados 44 fragmentos em 3 diferentes regiões. Os bosques selecionados 

variavam em tamanhos, de pequenos (0,002 ha) e grandes (+- 17 ha). E analisados somente 

fragmentos antigos, com mais de 70 anos. 

Foram feitas medidas microclimáticas para umidade relativa, irradiação e temperatura 

do ar; dentro e fora dos fragmentos. 

Os resultados mostraram diferenças para os valores dentro e fora de cada fragmento, em 

diferentes distâncias da borda. 

Houve diminuição da temperatura média e intensidade da luz, e aumento da umidade 

com o aumento da distância das bordas. 

Ao nível de até 1m do solo, a temperatura do ar e intensidade da luz se estabilizaram 

entre 12 e 15m da borda. E a umidade se estabilizou aos 30m da borda. 
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A temperatura do ar ao nível do solo indicou diferenças de até 15 C° quando medidas foram 

feitas dentro e fora dos fragmentos; enquanto à 1 e 2m do solo, as diferenças foram menores, 

de 7 e 6 C°. 

A intensidade da luz foi positivamente correlacionada com temperaturas ao nível do 

solo e sobre 1m, enquanto a umidade relativa não foi significativamente correlacionada com 

nenhuma variável. 

Foram identificados 74 briófitas e 57 líquens. A análise de regressão múltipla revelou 

que a distância da borda e os diferentes microhabitat foram as variáveis mais importantes que 

afetaram a diversidade de briófitas e líquens em cada região. 

Houve uma relação linear entre a riqueza de espécies de líquens e briófitas e a forma 

dos fragmentos nas áreas. 

A magnitude das variáveis microclimáticas variou; por ex: em um dia frio, a diferença 

entre temperatura dentro e fora dos fragmentos aos 15m da borda foi relativamente pequena, 

enquanto as diferenças em um dia quente na mesma distância foram relativamente maiores. O 

mesmo também se aplicou para as medidas de umidade.  

A intensidade da luz em diferentes distâncias dependeu da estrutura do dossel; por ex: 

se a cobertura do dossel aos 15m foi completa, as medidas de intensidade da luz foram baixas, 

mas se houve uma lacuna na cobertura produzida por queda de árvores, as medidas na mesma 

distância foram relativamente mais altas. 

A tendência de diminuição média da temperatura e intensidade da luz se estendeu à 15m 

para o interior dos fragmentos. As distâncias da borda foram positivamente correlacionadas 

com a heterogeneidade do habitat. Isso indica que a diversidade dentro dos fragmentos foi 

regulada pela heterogeneidade dos habitats. Os indicadores para médios e grandes fragmentos 

foram suscetíveis aos efeitos de borda, mas não foram restritos ao interior.  

As condições microclimáticas que podem suportar as espécies foram encontradas no 

interior de grandes fragmentos, que foram protegidos dos efeitos de borda.  

As análises indicam que os efeitos de borda foram significativos para as briófitas, mas 

não para os líquens nos fragmentos pequenos. Os efeitos de borda na diversidade de líquens 

foram provavelmente mascarados pelo relativamente grande número de epífitas ao longo das 

bordas. Os resultados do estudo mostraram que os efeitos de borda no microclima e diversidade 

de briófitas se estendeu em até 15m dentro dos fragmentos. 

Segundo os autores, para a conservação efetiva da diversidade de briófitas e líquens, os 

fragmentos devem ter área mínima de 900m², ou a área do interior não estar dentro de 15m das 

bordas. 
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As mudanças na distribuição e abundância de 52 espécies de árvores 

predominantemente de gêneros sucessionais (Annona, Bellucia, Cecropia, Croton, Goupia, 

Jacaranda, Miconia, Pourouma, Vismia), foram analisadas por Laurance et al (2006), na 

floresta contínua e fragmentada da Amazônia, em um período entre 13 e 17 anos de análise. 

O estudo foi realizado na área do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais 

- PDBFF, Manaus, onde a área é circundada por uma grande extensão de floresta contínua maior 

que 200km ao oeste, norte e leste. No início da metade dos anos 80, fragmentos foram isolados 

por distâncias entre 70-100m da floresta contínua, para o estabelecimento de pastos. As reservas 

entre 1 e 1000 ha foram delineadas próxima da floresta contínua para ser utilizada como área 

experimental.  

Parte das fazendas foram abandonadas e áreas que foram abertas e não queimadas 

tiveram regeneração dominada por Cecropia, e áreas de pasto que foram repetidamente 

queimadas tiveram sua regeneração dominada por Vismia. 

Durante o período do estudo, mais do que 60.000 árvores com DAP maior que 10cm 

foram monitoradas, em intervalos entre 4-6 anos; dentro de 66 parcelas permanentes em plotes 

de 1 ha distribuídos na área de estudo. 39 parcelas foram locadas dentro dos fragmentos: 4 

fragmentos de 1 ha (4 parcelas), 3 fragmentos de 10 ha (17 parcelas) e 2 fragmentos de 100 ha 

(18 parcelas). 27 parcelas controle foram estabelecidas na floresta contínua. 

As parcelas dentro dos fragmentos e na floresta contínua foram amostradas nas bordas 

e interior. Para avaliar a abundância e composição das espécies de árvores, também foram 

analisadas variáveis da paisagem, dinâmica da floresta, topografia e solo. 

Os resultados mostraram que antes da fragmentação as árvores sucessionais foram 

incomuns, compreendendo 2-3% de todas as árvores em cada parcela. Depois da fragmentação, 

a densidade e área basal das árvores sucessionais aumentaram rapidamente. Entre 13-17 anos 

depois da fragmentação, as árvores sucessionais triplicaram em abundância no fragmento e 

parcelas das bordas, e constituíram mais que um quarto de todas as árvores em algumas 

parcelas. 

A idade do fragmento teve efeitos positivos sobre a densidade e área basal das árvores, 

sugerindo que as espécies sucessionais poderiam se tornar ainda mais abundantes nos 

fragmentos sobre o tempo. 

As 52 espécies monitoradas no período do estudo diferiram grandemente em suas 

respostas à fragmentação e às bordas da floresta.  

Algumas pioneiras favorecidas por distúrbios (ex. Cecropia sciadophylla, Vismia 

guianensis, V. amazônica, V. bemerguii, Miconia cf. crassinervia) aumentaram mais que 
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1000% em densidade nas parcelas das bordas, enquanto mais de um terço (19 das 52) de todas 

as espécies permaneceram constantes ou declinaram em número. As respostas das espécies para 

a fragmentação sugerem que espécies de crescimento rápido tem forte vantagem em fragmentos 

de floresta. 

O estudo mostrou que as mudanças mais fortes na composição das espécies podem 

ocorrer durante as primeiras duas décadas depois da fragmentação. Durante este intervalo, os 

efeitos de borda parecem ser a força dominante que estrutura as comunidades de árvores. 

Segundo os autores, os efeitos de borda em florestas tropicais fragmentadas são 

marcadamente diversos, afetando muitos aspectos do funcionamento e composição da floresta. 

Estes incluem mudanças microclimáticas, aumento dos ventos e turbulência, elevada 

mortalidade de árvores, alta abundância de lianas, alteração na serapilheira e ciclagem de 

nutrientes. 

Em resposta a essas mudanças, as árvores sucessionais próximo das bordas aumentam 

fortemente em densidade, área basal e riqueza de espécies. Na média, a densidade da população 

das 52 espécies predominantemente sucessionais, triplicaram dentro dos 100m das bordas. 

Apesar de ser incomum na floresta intacta, essas espécies tornaram-se excepcionalmente 

abundantes em mais do que um quarto de todas as parcelas das bordas, compreendendo 10-26% 

de todas as árvores. 

Na média, as árvores sucessionais proliferaram mais rapidamente e alcançaram alta 

densidade da população em fragmentos menores do que nos grandes. Entretanto, estes padrões 

são provavelmente levados pelos efeitos de borda, e não pelos efeitos da área do fragmento. 

A comunidade de espécies sucessionais nas parcelas do interior (mais que 150m das 

bordas) que são sujeitas aos efeitos da área e não aos efeitos de borda, não diferiram daquelas 

da floresta intacta, indicando que o efeito da área tem pouca influência nas espécies 

sucessionais. O solo e a topografia também tiveram pouco efeito sobre essas espécies. 

Claramente, os distúrbios do dossel da floresta é o fator chave para as árvores 

sucessionais, como a maioria ou todas as espécies que são dependentes de luz. O estudo mostrou 

que a densidade de árvores sucessionais foi fortemente e positivamente correlacionada com a 

abundância de lianas. 

Os resultados indicam que as espécies de árvores sucessionais proliferam rapidamente 

em florestas fragmentadas da Amazônia, grandemente como resultado da elevada mortalidade 

de árvores próximo das bordas e possivelmente do aumento de chuva de sementes de plantas 

sucessionais que crescem na proximidade de habitats degradados.  
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A taxa média de árvores sucessionais são principalmente elevadas dentro dos 80-100m 

das bordas, que correspondem a distância com que a morte de árvores relacionadas as bordas 

são mais elevadas nos fragmentos.  

Segundo os autores, esses resultados estão de acordo com o estudo de Malcolm (1994 e 

1998), de que a floresta adjacente por duas ou mais bordas próximas é sujeita a fortes efeitos 

de borda, do que adjacente a uma borda sozinha.  

Durante o período de 20 anos do estudo, a densidade da população de árvores 

sucessionais aumentou muito mais em parcelas das bordas com quatro bordas próximas, do que 

aquelas com duas bordas próximas ou apenas uma.  A riqueza de espécies de árvores 

sucessionais e a mortalidade de árvores em pé foi também muito alta nas parcelas com 2-4 

bordas próximas, do que aquelas com apenas uma borda próxima. 

Segundo os autores, como os efeitos de borda mais importantes penetram sobre 100m 

para dentro das florestas, os pequenos fragmentos (menores que 5 ha) e corredores menores que 

200m de largura, poderão ser severamente degradados pelos efeitos de borda, mas como muitos 

fragmentos são irregularmente formados, mesmo os grandes (100-400 ha) podem ser alterados 

com a mortalidade de árvores relacionadas às bordas. 

A alta mortalidade de árvores nos primeiros anos depois da fragmentação 

provavelmente ocorre devido às alterações microclimáticas, que são muito fortes próximo de 

bordas recentemente formadas, que são estruturalmente abertas e permeáveis para a penetração 

de calor, luz e ventos. 

Entretanto a mortalidade de árvores causada pelos ventos próximo das bordas 

provavelmente declina com a idade da fragmentação. Isso ocorre provavelmente, pois a 

turbulência contra o vento aumenta à medida que a permeabilidade das bordas diminui. 

Nos fragmentos estudados, a taxa média de mortalidade de árvores foi muito alta nos 

primeiros 3-5 anos depois do isolamento do fragmentos, uma taxa três vezes maior que no 

interior da floresta. Entretanto, a mortalidade de árvores também permaneceu elevada nos anos 

seguintes. Isso mostra que provavelmente fragmentos antigos poderão sofrer elevada 

mortalidade de árvores, em conjunto com o isolamento genético e demográfico das populações 

nos fragmentos, e poderão promover a erosão continuada da composição florística nos 

fragmentos.  

Segundo os autores, a proliferação de árvores sucessionais de crescimento rápido e 

lianas, e o declínio de árvores mais antigas poderão ter efeitos importantes na composição de 

espécies, dinâmica da floresta, estoque de carbono e ciclagem de nutrientes nas florestas 

fragmentadas. Isso ocorrerá pois árvores de crescimento rápido e lianas tem substancialmente 
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menor densidade de madeira e consequentemente menor estoque de carbono do que grandes 

árvores de crescimento antigo. As árvores sucessionais também tem consideravelmente 

longevidade mais curta do que árvores de crescimento mais antigo. Para os autores, os 

fragmentos de floresta poderão tornar-se dominados por espécies sucessionais e lianas. 

As respostas de três grupos ecológicos: espécies não florestais, espécies de floresta 

secundária e espécies de floresta primária, foram analisadas por Luxiang; Cao (2009), no 

banco de sementes do solo das bordas e na vegetação do sub-bosque das bordas.  

O estudo foi realizado na província de Yunnan, China, em duas áreas de estudo: Xujiaba, 

que tem 3700 há e 78% da área coberta continuamente por montanha úmida, pritegida como 

parte da Reserva Natural da Montanha Ailao desde 1981.  Fora da área contínua da floresta 

parte da vegetação natural foi convertida em campos de milho, cana-de-açúcar e arroz. A outra 

área de estudo é locada em Bubeng, em Xishuangbanna, sudeste de Yunnan, em floresta sazonal 

que foi isolada em muitos fragmentos por áreas de cultivos. 

Foram estabelecidos os seguintes critérios para a seleção das bordas: 1) Bordas devem 

ser abruptas e na orientação similar, 2) as bordas devem ter relativamente inclinações planas e 

tem largura suficiente para a colocação de três transectos a intervalos de mais de 20 m; 3) as 

bordas são criadas pela mesma atividade humana. 

Os resultados mostraram que a composição das espécies em ambos os bancos de 

sementes no solo e no subbosque mostraram grande diferença entre os locais da borda. A 

vegetação no subbosque da borda teve mudanças na composição das espécies, características 

das espécies invasoras, proliferação de espécies secundárias, e declínio de espécies de floresta 

primárias. 

A invasão de espécies no subbosque é muito maior na floresta sazonal do que na floresta 

montanhosa, o que pode ser devido à floresta sazonal ter bordas mais antigas e menor riqueza 

de espécies. No subbosque a invasão de espécies invasoras se concentra nos primeiros metros 

da borda ao interior da floresta, que pode ser devido as condições não serem apropriadas para 

seu estabelecimento. 

Segundo os autores, a ação efetiva para prevenir a germinação e a sobrevivência de 

espécies invasoras no interior da floresta é evitar o distúrbio humano direto, como o corte, fogo; 

para acelerar a selagem das bordas que poderiam manter as condições no interior da floresta e 

estabilizar as respostas das bordas. 

A composição de espécies vegetais próximas da borda foi analisada por McDonald; 

Urban (2006) na Carolina do Norte. O estudo foi realizado na Floresta Duke, que tem uma área 

relativamente sem distúrbios, em uma floresta dominada por carvalhos.  
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As áreas onde o estudo foi realizado apresentam um mosaico de manchas de diferentes 

estágios sucessionais, em um misto de campos de agricultura, floresta de pinus e florestas 

desenvolvidas; em uma paisagem altamente fragmentada com árvores em média de 30m das 

bordas. 

Foram verificadas as plantas no “estrato árvore” (DAP maior que 1cm) e “estrato 

plântulas” (com classes de altura de 0-10cm, 10-30cm, 30-100cm e maior que 100cm). 

Os resultados mostraram que as bordas influenciam a composição da floresta nos estratos 

“árvores” e “plântulas”.  

O estrato “árvore” responde mais às bordas do que“plântula”. A composição das 

espécies é significativamente diferente na borda e no interior. Mas o efeito de borda parece 

somente afetar a composição da floresta dentro de 5m das bordas. 

A abundância de espécies exóticas aumentou próximo das bordas no estrato “plântulas”, 

mas somente as parcelas 0-5m tiveram densidade maior que as demais classes de distância. 

A abundância de espécies exóticas no estrato “árvores” apresentou estatisticamente os 

mesmos valores com relação às distâncias da borda. As bordas de floresta e não floresta na área 

de estudo apresentam efeito significante na composição das espécies, mas este efeito é limitado 

dentro de 5m das bordas. 

Muitas das espécies que aumentam em abundância são intolerantes à sombra, e com 

frequência exóticas e de espécies em estágio sucessional inicial; e as espécies respondem 

positivamente ao aumento nas condições de luz. 

A abundância de espécies exóticas é afetada pela distância no estrato “plântulas”, mas 

não apresenta mudanças no estrato “árvores”. Isso pode ser devido ao baixo número de exóticas 

no estrato “árvores”, que poderia limitar a detecção de padrões. 

As espécies exóticas foram abundantes em locais com grande plasticidade do solo, e 

baixos valores de índice de topografia (locais secos). Além disso, as espécies exóticas 

aumentaram em abundância em locais com alto potencial de fonte de sementes. 

As mudanças ocorridas na estrutura florestal com relação ao tamanho do fragmento e 

distância da borda após 13-17 anos de isolamento de fragmentos de floresta de terra-firme na 

Amazônia central, foram avaliadas por Nascimento, H.; Laurance (2006). 

Desde o início e meados dos anos 80 (entre julho de 1980 e abril de 1985), um estudo 

de longo prazo sobre a mortalidade, danos, crescimento, recrutamento e composição arbórea 

vem sendo conduzido em florestas fragmentadas e contínuas na área de estudo. Cerca de 62.000 

árvores com DAP >10 cm vem sendo monitoradas em intervalos regulares de 4 a 6 anos em 66 
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parcelas quadradas (100 X 100 m) de 1 ha (Rankin de Merona et al., 1992; Laurance et al., 

1998a). 

Para o estudo foram quantificadas 56 parcelas permanentes de 1 ha, distribuídas em 

quatro categorias de tamanho de fragmento - fragmentos de 1 ha (4 parcelas), fragmentos de 10 

ha (12 parcelas) e fragmentos de 100 ha (14 parcelas) e floresta contínua (19 parcelas) e em 

duas classes de distância da borda - < 300 m de distância da borda (29 parcelas) e > 300 m (21 

parcelas). 

Foram amostradas as estimativas de densidade e biomassa de árvores vivas com DAP 

>10 cm e arvoretas 1-9,9 cm de DAP, necromassa (liteira lenhosa grossa caída (LCG – diâmetro 

>10 cm), árvores mortas em pé (>10 de DAP) e liteira lenhosa fina caída (LCF - 2,5 – 9,9 cm 

de diâmetro). 

Os resultados mostraram que a densidade e a biomassa de espécies tardias de árvores e 

arvoretas não diferiram significativamente entre as diferentes categorias de tamanho de 

fragmento e floresta contínua e entre as duas categorias de distância da borda. Há duas possíveis 

explicações para a não diferenciação da densidade e biomassa de árvores de espécies tardias. 

Primeiro, já havia anteriormente à fragmentação uma alta variação natural na biomassa de 

árvores com DAP “maior igual”>10 cm entre as parcelas, relacionada à fertilidade do solo e 

topografia (Laurance et al., 1999). Segundo, paralelamente à diminuição na densidade de 

árvores com o aumento nas taxas de mortalidade, vem também ocorrendo um aumento nas taxas 

de recrutamento de árvores de espécies secundárias em fragmentos florestais (Laurance et al., 

1998b). 

Por outro lado, fragmentos florestais e locais < 300 m de distâcia da borda tiveram maior 

biomassa e densidade de árvores e arvoretas de espécies pioneiras do que floresta contínua e 

locais > 300 m da borda, respectivamente. A densidade de árvores e arvoretas de espécies 

pioneiras muito comuns em florestas secundárias na área de estudo, por outro lado, aumentaram 

em fragmentos florestais e em locais próximos às bordas após 13-17 anos de fragmentação. 

Não existe uma relação entre a idade de fragmentos florestais com as taxas de 

mortalidade. Isto indica que mudanças contínuas na estrutura florestal ocorrerão independentes 

do tempo de isolamento dos fragmentos. Portanto, conforme as árvores tardias continuem 

reduzindo a densidade, espécies pioneiras e secundárias serão favorecidas devido às novas 

condições criadas. 

Independente do tamanho ou distância da borda, este estudo mostrou que a proporção 

da liteira lenhosa grossa compreendida pelas árvores mortas em pé foi relativamente baixa em 

comparação à liteira lenhosa grossa caída. As diferenças nas proporções de LCG e árvores 
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mortas em pé entre locais podem ser explicadas pelas diferenças na forma predominante de 

mortalidade, que por sua vez pode estar relacionada às diferenças na topografia e intensidades 

de vento. Na área de estudo, a mortalidade de árvores através do vento e pela queda de outras 

árvores, que resulta na queda das árvores sobre o solo devido à quebra de troncos ou mesmo 

pela exposição da raiz, são as principais formas de mortalidade, ao passo que as árvores que 

morrem, mas que permanecem em pé compreendem uma baixa proporção (D‘Angelo et al., 

2004; Chambers et al., 2000). 

As quantidades de LCG e LCF foram significativamente maiores em fragmentos 

florestais e em locais com distância < 300 m da borda. Como resultado da maior taxa de 

mortalidade e danos de árvores (Laurance et al., 1998a) e conseqüentemente uma maior 

produção de liteira lenhosa grossa (Nascimento & Laurance, 2004), a quantidade de LCG foi 

maior em fragmentos florestais e locais próximo às bordas após 13-17 anos de fragmentação. 

A quantidade de LCG foi independente do tamanho, mas tanto em fragmentos florestais 

de 10 e 100 ha quanto em floresta contínua a quantidade foi maior em locais próximos às bordas, 

sendo que locais mais próximos à borda tiveram cerca de 40% e 60% mais LCG do que locais 

mais distantes. 

As maiores quantidades de LCG e LCF encontradas em fragmentos florestais de 10 e 

100 ha estão relacionadas às maiores quantidades encontradas em locais próximos às bordas, 

principalmente em função da mortalidade de árvores grandes. 

A eficácia da manutenção de uma barreira formada por três linhas de eucaliptos ao longo 

da borda de um fragmento de floresta subtropical estacional semidecidual, circundado por 

eucaliptocultura, foi verificada por Nascimento, M. et al (2010). Procurou-se desta forma 

amenizar as modificações microclimáticas (luminosidade, temperatura e umidade relativa do 

ar) e os impactos mecânicos ocasionados pela colheita da madeira dos eucaliptos, sobre a 

vegetação nativa na zona de contato entre o fragmento e a plantação florestal. 

Por ocasião da colheita florestal, foram constituídos dois tratamentos. No primeiro, 

foram cortados todos os eucaliptos do plantio comercial até a borda do fragmento, ao longo de 

um trecho de 300 m. No segundo tratamento foram mantidas três linhas de eucaliptos ao longo 

da borda do fragmento em outros 300 m, constituindo a “barreira de proteção”. Foram coletados 

dados microclimáticos (temperatura, luz e umidade relativa do ar) ao longo da borda do 

fragmento nas áreas “com” e “sem” a barreira de eucaliptos, abrangendo uma faixa de 60 metros 

de largura, sendo 30 metros para dentro e 30 metros para fora do fragmento, em relação à borda. 

As variações microclimáticas dentro de cada um dos tratamentos foram acompanhadas em 
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pontos distribuídos em três transectos (réplicas), alocados perpendicularmente à borda do 

fragmento. Foi conservada uma distância de 200 m entre os tratamentos. 

Para avaliação do impacto da colheita florestal sobre o fragmento, efetuou-se o 

levantamento da vegetação em via de regeneração nas áreas sob as copas da barreira de 

eucaliptos, e sem a barreira de eucaliptos. Os resultados mostraram 43 espécies vegetais em 

regeneração, identificadas pelo menos em nível de gênero, 36 ocorrendo na faixa de borda pro-

tegida pela barreira de eucaliptos e 18 na faixa desprotegida (sem eucalipto), sendo 10 espécies 

comuns aos dois tratamentos; mais da metade constituída por espécies arbóreas. 

A faixa de borda desprotegida (sem barreira de eucaliptos) apresentou densidade inferior 

de plantas em regeneração, em relação à faixa protegida (com barreira de eucaliptos). Entre os 

diversos fatores ambientais, este resultado pode ser atribuído principalmente à morte das 

espécies em regeneração ocasionada pela passagem das máquinas utilizadas nas operações de 

colheita florestal na faixa de borda do tratamento, onde a barreira de proteção não foi mantida. 

Em ambos os tratamentos, a luminosidade média fora do fragmento foi 

significativamente superior à luminosidade média observada dentro. Porém, no interior do 

fragmento, não houve diferença entre tratamentos e nem entre os pontos de amostragem, 

sugerindo que a barreira de eucaliptos reduz a luminosidade de maneira significativa apenas na 

área próxima à borda do fragmento. 

A barreira de eucalipto mostrou uma redução de 35% da luminosidade, sendo o maior 

efeito observado na borda do fragmento, onde o valor médio da luminosidade no tratamento 

com a barreira de eucaliptos foi aproximadamente três vezes inferior ao registrado no 

tratamento sem a barreira de proteção. E a barreira de eucaliptos reduz a luminosidade de 

maneira significativa apenas na área próxima à borda do fragmento. 

Constatou-se também que a média de luminosidade em todos os pontos diminuiu ao 

longo do tempo, até onze meses após a instalação do experimento, em ambos os tratamentos.  

Observou-se que os valores médios de temperatura do ar, durante todo o período de avaliação, 

apresentaram uma pequena variação entre os pontos de amostragem dentro de cada tratamento. 

Para a temperatura, em ambos os tratamentos, observou-se que a temperatura média no 

tratamento sem barreira de eucaliptos foi superior em 1 ºC, entretanto, nos pontos mais 

afastados da barreira (aos 30 metros), dentro do talhão de eucaliptos, não houve diferença 

significativa entre os tratamentos. 

Analisando-se as diferenças de umidade relativa do ar entre os pontos de amostragem 

em cada tratamento, verifica-se que em ambos existem diferenças significativas apenas entre 

os pontos mais internos do fragmento e os mais externos do talhão de eucaliptos em relação à 
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borda do fragmento. Este resultado pode estar relacionado às condições microclimáticas 

existentes nos diferentes locais, sendo que no interior do fragmento, a 30 metros de distância 

da borda, existe naturalmente uma condição de intenso sombreamento, que propicia uma maior 

umidade relativa do ar no sub-bosque. A umidade relativa do ar foi significativamente diferente, 

sendo 3,4% superior na área com a manutenção da barreira de eucaliptos. 

A redução da temperatura em 1ºC e o aumento da umidade relativa em 3,4% podem 

acarretar efeitos favoráveis em relação à eficiência fotossintética da vegetação na borda do 

fragmento sob proteção da barreira de eucaliptos, se comparada à borda não protegida. Estes 

benefícios podem estar associados também à redução da velocidade do vento, não avaliada 

neste estudo.  

Segundo os autores, nos casos onde a matriz da paisagem é constituída por espécies 

arbóreas de rápido crescimento, como na situação estudada (plantio de eucaliptos), a contenção 

do efeito de borda acaba sendo pouco duradoura. Desta forma, os benefícios sobre o microclima 

decorrentes da manutenção da barreira de eucaliptos tornam-se menos evidentes ao longo do 

tempo, perdurando por cerca de um ano. Quando mantida permanentemente e devidamente 

manejada, a barreira sempre terá um papel de proteção do fragmento, especialmente durante as 

atividades periódicas de colheita mecanizada da madeira nas áreas de reflorestamento 

adjacentes ao fragmento. 

As correlações entre as variações da estrutura do compartimento arbóreo da floresta e 

variáveis ambientais relacionadas ao substrato e efeito borda, foi estudada por Oliveira-Filho, 

et al (2004) na chapada das Perdizes, município de Carrancas, MG; sob matriz florestal. Foram 

amostradas a comunidade arbórea, levantamento topográfico, e classificação do tipo de solo. 

Os resultados identificaram três classes de solos no trecho de floresta ripária, sendo: 

Cambissolos Húmicos, no interior da floresta; Neossolos Litólicos, na borda da floresta; e 

Neossolos Regolíticos, que são moderadamente drenados e se situam no interior de uma curva 

do riacho. 

A densidade média de indivíduos arbóreos diferiu significativamente entre as classes de 

solo, sendo a densidade média significativamente maior nos Neossolos Litólicos (borda) que 

nos Cambissolos Húmicos e Neossolos Regolíticos, os quais não diferiram entre si. Por outro 

lado, a área basal média por hectare não diferiu significativamente entre as classes de solo. 

A densidade de árvores foi significativamente maior nos Neossolos Litólicos (borda) 

que nos outros dois solos para as duas menores classes de altura e para a menor classe de 

diâmetro. Para a classe de diâmetro entre > 10 e 20 cm, a densidade de árvores foi 

significativamente maior nos Neossolos Litólicos (borda) que nos Neossolos Regolíticos.  
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Não foram encontradas diferenças significativas entre os três solos para as demais 

classes de altura e diâmetro. 

As bordas diferirem bastante entre si em suas características ambientais e, 

conseqüentemente, nos conjuntos de espécies principais. Apesar de ambas estarem sobre 

Neossolos Litólicos, diferem em acidez, fertilidade e textura, além de diferirem também 

topograficamente. 

Assim, evidencia-se uma maior heterogeneidade natural nos ambientes de borda, onde 

atuam diferentes combinações de variáveis. 

A maior densidade de indivíduos nas bordas que no interior da floresta, sobretudo para 

os de menor diâmetro e altura, provavelmente resulta de uma estrutura e dinâmica que são 

particulares de ambientes com regimes de água e de luz bastante distintos. 

Segundo os autores, presume-se que a maior heterogeneidade ambiental das bordas seja 

responsável por sua maior diversidade de espécies. 

Foram estudados os padrões de variação na composição, abundância e riqueza da 

comunidade de pequenos mamíferos na Reserva Biológica de Una, Bahia, por Pardini (2004). 

A região possui manchas de floresta preservadas devido as peculiaridades das fazendas de 

cacau, que são importante produto regional de agricultura. Por meio de um sistema conhecido 

como cabruca, o cacau é plantado sobre as árvores de floresta nativa. A Reserva de Una tem 

um remanescente formado de 49% de floresta madura, dentro de uma matriz heterogênea de 

áreas abertas; sendo 27% formadas por pasto, 15% de floresta secundária em estágio inicial de 

regeneração, 6% plantação de cacau e 2% plantação de borracha. A floresta madura tem sofrido 

exploração seletiva, e as manchas são irregularmente formadas com alta proporção de floresta 

madura em contato direto com a proximidade das áreas abertas.  

Foram selecionados 6 componentes da paisagem que representam os habitats de floresta 

associados com a fragm,entação: IL - interior de grandes remanescentes (manchas de floresta 

madura >100 há, > 100m da próxima área aberta); EL- borda de grandes remanescentes 

(manchas de floresta madura >1000 há, < 20m da p´roxima área aberta); IS – interior de 

pequeno remanescente (manchas floresta madura <100 há, > 100m da p´roxima área aberta); 

ES – borda de pequeno remanescente ( manchas de floresta madura <100 há, < 20m da próxima 

área aberta); SF – floresta de crescimento secundário em estágio inicial de regeneração; CF – 

plantação de cacu sobre floresta nativa.  

Os resultados mostraram que foram capturados 1725 indivíduos de 20 espécies; entre 

marsupiais e roedores. O interior de grandes remanescentes abrigou um pequeno número de 
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espécies, do que todos os outros componentes de paisagem, e uma fauna de pequenos 

mamíferos relativamente homogênea entre repetições.  

O interior de pequenos remanescentes e as bordas de grandes remanescentes foram 

habitats mais heterogéneos, concentrando pequena composição de mamíferos, mostrando a 

grande diferença entre a riqueza estimada e a observada. Não houve evidência que a relação 

entre número de espécies e o número de indivíduos capturados diferem entre os componentes 

da paisagem. Embora a riqueza e abundância de pequenos mamíferos não variou 

significativamente, a abundância geral das espécies diferiu entre a floresta madura e os habitas 

da matriz da floresta.  

A comunidade de pequenos mamíferos foi significativamente rica nas bordas quando 

comparada ao interior da floresta madura. Dois roedores terrestres foram mais comuns nas 

bordas, sendo raramente capturados no interior de floresta madura.  Embora a abundância e a 

riqueza da comunidade não variou significativamente entre bordas de pequenos e grandes 

remanescentes, houve diferenças entre a presença de espécies nos diferentes locais. 

A redução do tamanho da floresta do Una não levou a perda de espécies ou a redução 

na abundância de espécies. De fato, a comunidade de pequenos mamíferos tendeu a ser mais 

rica e mais abundante em pequenos remanescentes quando comparados aos grandes.  

Segundo a autora, o aumento da riqueza e abundância de pequenos mamíferos em 

remanescentes pequenos pode ser explicado pelo aumento da intensidade dos efeitos de borda 

no interior das manchas pequenas comparadas com os grandes remanescentes. 

Apesar da alta permeabilidade de muitos habitats florestados da matriz para os pequenos 

mamíferos, o desmatamento não causou impactos negativos nos pequenos mamíferos através 

da criação de bordas da floresta em contato com áreas abertas. 

Três maiores mudanças foram observadas nas bordas. Primeiro, houve aumento na 

abundância de muitas espécies arborícolas. Segundo, houve aumento na riqueza, causado pela 

invasão nas bordas de espécies comuns da matriz. Terceiro, a criação das bordas teve efeito 

negativo na comunidade de pequenos mamíferos.  

Esses resultados destacam a importância das alterações qualitativas do habitat, 

especialmente aquelas observadas nas bordas remanescentes, para estrutura de comunidades 

em paisagens tropicais fragmentadas fragmentadas, indicando a importância de desenvolver, 

melhorar e executar técnicas de gestão para atenuar os efeitos de borda. O estudo mostrou que 

roedores e marsupiais com hábitos terrestres, tem sido mais afetados pelas bordas induzidas por 

mudanças no habitat feitas pelos humanos. 
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As diferenças no microclima em 03 fragmentos foram analisadas por Siqueira et al 

(2004) na Reserva Biológica de Poço das Antas, Rio de Janeiro.  A Reserva tem 5000 ha, 

coberta por Mata Atlântica, circundada por pastos, agricultura e floresta secundária. Dentro da 

Reserva estão locados os três fragmentos pertencendo ao grupo de fragmentos conhecido como 

“Ilha dos Barbados”.  

Em 1984, houve a construção de uma barragem na região e o solo foi drenado, 

aumentando o impacto na vegetação com a morte de árvores e a invasão de ervas daninhas. 

Hoje em dia os fragmentos estão espalhados em uma matriz formada por gramíneas e 

braquiárias. 

O fragmento I é arredondado e tem 1.28 ha, o fragmento II é alongado e com 7,1 ha, e 

o fragmento III é também arredondado e com 11 ha. 

Dentro de cada fragmento foram estabelecidos 2 transectos perpendiculares na 

orientação Norte-Sul e Leste-Oeste. No fragmento I os transectos tinham 120m (Norte-Sul) e 

180m (Leste-Oeste); no fragmento II 180m (Norte-Sul) e 420m (Leste-Oeste); e no fragmento 

III 330m (Norte-Sul) e 360m (Leste-Oeste). 

Foram coletados dados para umidade do solo e do ar, temperatura do ar e do solo, e 

velocidade do vento; em intervalos de 30m de borda a borda. 

Os resultados mostraram diferenças significativas no microclima entre os fragmentos. 

A umidade do solo e do ar foi mais alta no fragmento maior e mais baixa no fragmento 

de tamanho médio. 

A temperatura do solo e do ar foi mais baixa no fragmento maior e mais alta no 

fragmento médio. As variáveis microclimáticas mudam de acordo com a distância das bordas. 

Para temperatura do solo ocorrem mudanças aos 120m; enquanto para umidade do solo mudam 

entre os 30-60m. 

A temperatura e umidade do ar mudam aos 90-120m, e a a velocidade dos ventos 

indicam mudanças entre os 30-60m. 

Os resultados indicam que é possível definir a distância de penetração da borda por meio 

das mudanças nessa variação. E que para a temperatura do solo e do ar, e para a umidade do ar 

a distância de penetração dos efeitos de borda podem ser verificados entre 90-120m; enquanto 

para umidade do solo e velocidade do vento a penetração dos efeitos de borda ocorrem entre 

30-60m. 

A evidência de uma aparente uniformidade nas distâncias maiores que 90-120m das 

bordas indica que os fragmentos arredondados maiores do que 10 ha poderiam ser capazes de 
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manter a área core, onde a temperatura do solo e do ar, a umidade do solo e do ar e a velocidade 

do vento são relativamente menos variáveis do que perto das bordas. 

Os resultados parecem mostrar uma variação temporal maior perto das bordas do que 

perto do centro dos fragmentos. 

Os resultados demonstraram que mesmo para fragmentos de tamanho reduzido existe 

uma área core onde o microclima é menos severo e muito mais uniforme do que nas bordas. 

Segundo os autores, estes resultados são importantes para a conservação da área do estudo, pois 

muitas espécies habitam pequenos fragmentos; como por exemplo o mico-leão dourado.  

Um estudo de 3 anos para determiner os efeitos da distância das bordas na produção de 

serapilheira e concentração de nutrientes das folhas caídas, conforme o tipo de solo, foi 

desenvolvido por Vasconcelos; Luizão (2004). O estudo foi realizado no Projeto Dinãmica 

Biológica de Fragmentos Florestais - PDBFF, uma área que abrange cerca de 20X50 km, locada 

80km de Manaus. É uma area parcialmente fragmentada entre 1970 e 1980, quando grandes 

porções da floresta foram abertas para criação de pastos para o gado. A floresta na região é de 

terra firme, com dossel alcançando 30-35m altura. O subbosque é relativamente aberto e em 

terreno inclinado, o movimento lateral das águas resulta emu ma destruição horizontal do solo 

rico em argila, de modo que os solos do declive inferior e do fundo do vale tenham aumentado 

o conteúdo da areia. 

A área do estudo foi estratificada conforme a textura de solo, em arenoso (<25% de 

argila) e argiloso (>40% de argila). Foram coletadas folhas e analisadas a concentração de N, 

K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn. 

Os resultados mostraram que a produção de serapilheira foi maior dentro de 100m das 

bordas do que no interior. Os resultados foram os mesmos durante os 3 anos e foram 

independentes do tipo de solo, e a produção de serapilheira não diferiu entre solo argiloso e 

arenoso. O aumento da serapilheira nas bordas foi principalmente causado pelo aumento na 

produção de folhas, pois a produção de galhos, frutos e flores não diferiu entre borda e interior. 

Os resultados indicam que a elevada produção de serapilheira nas bordas não é um efeito 

transitório dos primeiros meses após a criação das bordas, pois as bordas do estudo tem entre 

10-20 anos. Em muitas das bordas estudadas, houve maior densidade de espécies pioneiras 

como Cecropia sciadophylla, que profileram como resposta as lacunas do dossel criadas pela 

morte de grandes árvores.  

Entre os nutrientes, foi somente detectado o aumento do Ca perto das bordas, devido a 

concentração feita pelas raízes de árvores pioneiras. A concentração de P (fósforo) na 
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serapilheira foi 53% maior nos 10m das bordas, comparado aos 250m. A concentração de N, 

Mg, Mn foram maiores nas folhas do solo argiloso do que no solo arenoso.  

Segundo os autores, muitos fatores podem influenciar o aumento da serapilheira nas 

bordas, como a maior prevalência de ventos, aumento do estress de dissecação das plantas, e 

alta taxa de recrutamento das árvores; especialmente de árvores pioneiras nas bordas. A elevada 

taxa de serapilheira provavelmente provoca um efeito cascata na ecologia dos fragmentos, 

afetando a fauna de invertebrados, aumento na mortalidade se sementes e plântulas, e podendo 

tornar os fragmentos mais vulneráveis à destruição pelo fogo. 

Foram avaliados os efeitos de borda e do tamanho na produção de serapilheira em três 

fragmentos de Floresta Atlântica de Planalto, Ibiúna, SP, por Vidal et al (2007). Um grande 

fragmento (aproximadamente 175 ha) e dois pequenos (aproximadamente 5 ha), com diferentes 

graus de isolamento. Procurou-se fragmentos com estrutura florestal (dada pela estratificação, 

porte das árvores e formas de vida presentes) visualmente semelhante e com estádios 

sucessionais e históricos de perturbação também similares. 

Os três fragmentos selecionados eram predominantemente formados por matas com 

pelo menos 60 anos de regeneração. Entretanto, propositalmente, os fragmentos escolhidos 

apresentavam características diferentes no contexto da paisagem: um dos fragmentos pequenos 

(fragmento 1) era totalmente isolado de outras manchas florestais por áreas agrícolas, enquanto 

o outro fragmento pequeno (fragmento 2) era conectado por meio de um corredor florestal ao 

fragmento grande (fragmento 3). 

Os resultados mostram que a maior produção de serapilheira ocorreu no fragmento 1, 

seguida do fragmento 2 e, por fim, do fragmento 3, em ambos os períodos analisados, e sempre 

maior nos interiores dos três fragmentos. 

 De acordo com os autores, a tendência de menor produção de serapilheira nas bordas 

dos fragmentos revelou um padrão contrário ao esperado, levando-se em conta a situação, 

geralmente reportada para as bordas, de maior perturbação e maior dessecamento, resultando 

em menor taxa de decomposição e maior proporção de espécies dos estádios sucessionais 

iniciais (Lovejoy et al. 1984, Kapos 1989, Murcia 1995, Fox et al. 1997, Oliveira- Filho et al. 

1997, Sizer et al. 2000, Laurance et al. 2002).  

Os autores discutem ainda que, assim como neste estudo, Didham; Lawton (1999) 

também encontraram menor produção de serapilheira nas bordas de fragmentos da floresta 

Amazônica e afirmaram que os padrões referentes à produção e deposição de serapilheira são 

complexos e podem ser, em certos casos, mais relacionados a processos biológicos e à estrutura 

da floresta do que aos efeitos de borda derivados de alterações microclimáticas. 
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A produção geralmente menor de serapilheira nas bordas dos fragmentos, ora 

relacionada a um tipo de fração, ora a outro, evidenciou a existência de um efeito de borda 

referente à massa de serapilheira produzida. 

A acentuação desse efeito no fragmento 3 provavelmente se relaciona ao seu grande 

tamanho e à existência de uma área nuclear efetiva, enquanto que os fragmentos pequenos 

praticamente nem chegam a ter área nuclear. 

A origem dos fragmentos aqui estudados, sua idade e sua composição predominante por 

espécies secundárias são prováveis fatores que fazem com que a estrutura da floresta passe a 

ter um papel mais importante na determinação de padrões na serapilheira do que o contraste 

microclimático entre borda e interior. 

Neste estudo, o fragmento 1 foi o que produziu maior massa total de serapilheira no 

período analisado e também produziu significativamente mais folhas e flores em seu interior, 

no período de maior produção de material. Isso pode ser explicado por sua estrutura de mata 

mais desenvolvida, com árvores de grande porte, dossel mais fechado, maior quantidade de 

epífitas e mais espécies tardias, geralmente de maior porte.  

Os autores mostraram que, os interiores dos fragmentos 2 e 3 produziram 

significativamente mais caules finos do que as bordas. São fragmentos com maior proporção 

de espécies de estágios sucessionais iniciais, maior densidade de árvores finas e com dossel 

mais aberto, podendo estar sujeitos à maior penetração de vento e menor umidade interior 

(Kapos 1989; Ashton 1992), o que poderia resultar em maior produção e queda de ramos. 

O estudo conclui que os dados obtidos apontam para uma forte contribuição da estrutura 

da vegetação na determinação dos padrões de produção e deposição de serapilheira, 

provavelmente em razão da origem dos fragmentos e das várias décadas já decorridas desde sua 

regeneração. 

Um estudo foi desenvolvido em Cumberland Plain, Austrália, com matriz de agricultura, 

moradias e estradas, para comparar a abundância e a diversidade de lagartos entre a borda e o 

core do remanescente florestal, por Andreson; Burgin (2002). 

A área apresenta histórico inicial de fragmentação entre 50-110 anos. Foram verificadas 

12 variáveis ambientais e instaladas 15 armadilhas no solo. 

Os resultados mostraram que foram encontradas 3 espécies de lagartos nos locais do 

estudo, e a abundância e a diversidade diferiram significativamente entre a borda e as áreas do 

núcleo. Menos indivíduos foram encontrados na borda dos remanescentes , comparado aos 

locais do núcleo. Também houve diferenças com relação ao tamanho dos animais, com maior 

número de subadultos na borda, e poucos adultos e juvenis nessas áreas.  
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A extensão e os impactos dos efeitos de borda na população de leopardos (Panthera 

pardus) no Complexo Phinda- Mkhuze, na África do Sul, foi analisada por Balme; Slotow; 

Hunter (2010). O Complexo é formado por duas reservas adjacentes, a Reserva Privada Phinda 

e a Reserva Mkhuze, que funcionam como área protegida conínua para a população de 

leopardos. Foram comparadas as características espaciais e demográficas dos leopardos nas 

duas áreas com diferentes exposições aos efeitos de borda. Foi verificado o quanto a densidade 

de leopardos difere na região da borda e do centro das reservas, e o quanto a variação foi devido 

aos fatores ecológicos ou antropogênicos. 

O Complexo Phinda- Mkhuze é locado na região de Maputaland, no nordeste de 

KwaZulu-Natal. O tipo de habitat prevalecente é de floresta de folhas largas intercaladas com 

pastagens e pastagens arborizadas. 

Para o estudo foi selecionada uma área de 140 km² dentro de 220 km² da Reserva 

Phiunda como a área de borda, locada na fronteira sul do Complexo Phinda- Mkhuze, adjacente 

ao mosaico de áreas desprotegidas formadas por fazendas de gado, ranchos privados e a terra 

da tribo Zulu, onde os leopardos são legalmente caçados e perseguidos. 

Foi também selecionada área de 130 km² no centro da área de 440km² da Reserva 

Mkhuze, como área “core”. A reserva possui fauna de mamíferos comparada com a reserva 

Phinda, exceto que os leões são ausentes. 

Entre 2002 e 2007 foram capturados 20 leopardos na Phinda e 17 na Mkhuze, usando 

armadilhas de gaiolas. Todos os leopardos receberam radiocolares com GPS. Os leopardos 

foram classificados em 3 classes de idades: menores de 1 ano de idade/ subadultos entre 1 e 3 

anos/ e adultos com mais de 3 anos de idade.  

Foram instaladas no total 60 câmeras para estimar a densidade da população nas áreas 

de estudo. Também foram comparadas a disponibilidade de presas entre os diferentes locais.  

Os resultados mostraram que apesar da proteção legal equivalente, os leopardos perto 

da borda das reservas viviam em menor densidade e sofreram taxas de mortalidade mais 

elevadas do que a aqueles mais próximos do núcleo das reservas. 

A competição foi similar nas duas áreas, enquanto a disponibilidade de presas foi maior 

perto das bordas do que no centro do Complexo Phinda- Mkhuze, sugerindo que a exposição à 

mortalidade antropogênicas originada fora das reservas foi o principal fator que afeta as taxas 

de vida dos leopardos. A densidade de leopardos declinou do core da reserva para as bordas e 

foi mais baixo nas áreas não protegidas adjacentes ao Complexo Phinda- Mkhuze, mas não foi 

relacionado à abundância de presas ou competição intraespecífica. 
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Muitos indivíduos estavam vulneráveis a perseguição em áreas não protegidas, refletida 

pela elevada mortalidade antropogênica e pela reduzida probabilidade de sobrevivência. A alta 

taxa de mortalidade entre leopardos machos adultos na Reserva Phinda também atraiu machos 

para Mkhuze para áreas de fronteira despovoadas, presumivelmente devido ao aumento do 

acesso às oportunidades de acasalamento.  

Segundo os autores, embora o resultado geral de conservação da reserva tenha sido 

positivo, os efeitos da borda enfraqueceram claramente o potencial do Complexo Phinda- 

Mkhuze para proteger os leopardos. Os resultados mostraram que a alta taxa de mortalidade 

dos carnívoros em áreas nas bordas das reservas pode se estender a populações protegidas, e 

que as abordagens de gestão que controlam as atividades de humanos em ambos os lados das 

bordas são, portanto, essenciais para a efetiva conservação dos grandes carnívoros na reserva. 

Um estudo em diferentes tipos de bordas, sob matriz urbana, agrícola e florestal foi 

desenvolvido por Blumenfeld (2008), na Reserva Florestal do Morro Grande, SP, 

A autora considerou para a análise de campo, indicadores físicos e biológicos 

(temperatura, luz, umidade, densidade, altura, DAP das árvores, porcentual de cobertura de 

gramíneas e bambus, número de bromélias, lianas e árvores mortas em pé, número de estratos 

e peso seco de serapilheira. E indicadores de interferências humanas sobre o fragmento (danos 

nas árvores, inscrições nas árvores, presença de lixo, entulho, indícios de manifestações 

religiosas, raízes expostas, indícios de fogo, sinais de coleta de plantas, árvores cortadas, 

pegadas humanas e de animais domésticos, presença de trilhas, presença de animais domésticos, 

ocorrência de clareiras abertas pelo homem, pisoteamento, bosqueamento (ausência de sub-

bosque) e presença do homem. 

Resultados mostraram que somente parte dos indicadores utilizados apontaram 

diferenças significativas em nível de 5% em relação à tipologia de vizinhança do fragmento 

e/ou à distância da borda.  

Entre as extensões de borda estudadas, a que apresentou mais diferenças com aquela 

limítrofe à floresta foi a estabelecida com a ocupação urbana, o que sugere que o efeito de borda 

seja mais expressivo neste ambiente. 

Entre as distâncias de borda sem separação entre as vizinhanças, os resultados 

mostraram que as diferenças se estabeleceram até os primeiros 50 metros para as análises de 

temperatura e umidade. Já para radiação solar, as diferenças se concentram no início das 

transecções. 
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Não houve diferenças entre as distâncias na borda vizinha à floresta em nenhum caso. 

Os resultados mostraram que ocorrem três padrões de efeito de borda para as variáveis 

microclimáticas: do zero aos 40 metros; dos 40 aos70 metros e dos 70 aos 100 metros. 

Para a aplicação das análises, os dados de bambus, lianas, bromélias e árvores mortas, 

os resultados mostram que o efeito de borda com a floresta é distinto das demais fronteiras 

tipológicas. Este resultado é diferente apenas no caso do número de lianas, que distingue a 

borda limítrofe à agricultura das demais; e no caso do diâmetro das árvores, que classifica a 

borda com a agricultura como diferente da floresta, porém igual à borda com a ocupação urbana. 

Assim como a serapilheira e as árvores mortas, o diâmetro das árvores foi um bom 

indicador para diferenciar as bordas formadas com as diferentes tipologias.  

A alta concentração de lianas na borda com a ocupação agrícola indicou efeito de borda 

mais intenso neste ambiente, enquanto as bordas com as tipologias urbana e florestada 

apresentaram comportamento semelhante entre si. 

A análise estatística evidenciou que os parâmetros climáticos são, em geral, de maior 

confiabilidade na expressão do gradiente de efeitos ao longo dos 100 metros da borda, 

independentemente da tipologia de fronteira. Dentre os indicadores microclimáticos medidos 

neste estudo a temperatura revelou ser o melhor parâmetro de identificação de efeito de borda. 

Entre os indicadores biológicos, o diâmetro das árvores foi a medida que melhor retratou 

o gradiente de efeito de borda. 

Para verificar a influência de borda de vegetação nos atributos da camada de 

serapilheira, foi feito um estudo por Brasil et al (2013), no Parque Municipal do Bacaba, MT, 

sob matriz antrópica. Foram feitas coletas de serapilheira para obtenção de dados sobre 

espessura, massa, volume e densidade. 

Os resultados mostraram que as relações da distância da borda com a espessura, massa 

seca e volume de serapilheira foram positivamente significativas, indicando um aumento em 

massa em direção ao interior do cerradão. Contudo, a densidade não apresentou relação 

significativa com a distância da borda. 

Foram encontradas diferenças significativas para massa entre as três faixas de distância, 

sendo a menor massa registrada na borda (0-25 m) e a maior no interior da floresta (70-95 m). 

Para os autores, os resultados evidenciam uma intensa resposta de efeitos da borda sobre 

a serapilheria ao longo de uma faixa de 25 metros. E que tal efeito sobre a serapilheira pode 

estar sendo influenciado por uma relação entre o tipo de vizinhança dessa borda e a resposta 

das plantas a esse ambiente alterado. 
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A camada de serapilheira apresentou menor massa na borda do que no interior do 

fragmento, provavelmente pelo fato do cerradão já ser uma floresta naturalmente dominada por 

plantas pioneiras, como Tachigali vulgaris e Xylopia aromaticae por isso não apresenta 

aumento significativo de plantas pioneiras em suas bordas. 

Os padrões diurnos de inflamabilidade de florestas intactas e degradadas foram 

investigadas por Costa (2012) na região de Santarém-PA; durante a estação seca. O estudo foi 

realizado na Floresta Nacional de Tapajós. A floresta degradada selecionada já passou por 

exploração e queimadas, com matriz agrícola e pasto.  

Foi coletada serapilheira, tida pelo autor como material combustível, temperatura do ar, 

umidade relativa do ar e precipitação. Também foi verificada nos pontos a porcentagem de 

abertura do dossel. 

Os resultados mostraram que a floresta intacta apresentou dossel mais fechado que a 

degradada. Na floresta degradada, a abertura do dossel vai diminuindo na medida em que se 

avança ao interior da floresta. 

A temperatura do ar é maior na borda, e diminui ao longo do dia de acordo com a 

distância da borda. Na floresta degradada a temperatura é 1,3°C mais quente do que o interior; 

o que pode estar relacionado com maior abertura do dossel e maior incidência dos raios solares 

na borda. 

A floresta intacta é mais úmida que a degradada. Na floresta degradada a borda é menos 

úmida que o interior. A serapilheira é mais úmida na floresta intacta do que na degradada. Na 

floresta degradada, a serrapilheira é mais seca na borda do que no interior, até 100m do 

fragmento. 

O autor relacionou estes resultados com questionários feitos com os trabalhadores rurais 

das áreas, para verificar a incidência de queima, assim como os horários críticos. 

Os resultados mostraram que florestas intactas são significativamente menos 

inflamáveis do que florestas degradadas, e as bordas das florestas degradadas são mais 

inflamáveis que seu interior. 

Estudos de longo prazo para comparar a ocorrência de morte de árvores na borda e 

interior da floresta foram realizados por D’Angelo et al (2004). A área estudada é a paisagem 

experimental do Projeto Dinâmica Florestal de Fragmentos Florestais - PDBFF, Manaus. 

A área é circundada por grande expansão (maior que 200 km) principalmente de floresta 

contínua à oeste, norte e leste. No início dos anos 80, fragmentos de 1-10 ha e 100 ha foram 

isolados em distãncias de 70-1000m de florestas do entorno por corte e queimada para o 

estabelecimento de pasto em 3 ranchos. 
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Para o estudo foram selecionados 16 plotes permanentes do PDBFF; sendo 8 próximos 

das margens de 8 fragmentos diferentes (3 de 1 ha, 3 de 10 ha, e 2 de 100 ha; com a parcela 

central até 100m da borda em todos os casos), e os outros 8 em 6 diferentes locais no interior 

da floresta (450- 3000m da borda). 

As árvores foram mapeadas em intervalos de 4-6 anos, e identificadas quatro modos 

para a morte de árvores: arrancada, tronco batido, morta em pé (fisicamente intacta) e outras 

causas (ex. queda por relâmpago, ou causas desconhecidas). 

Os dados dos 16 plotes foram estudados para o período de 17, 2 à 19,5 anos, em um 

total de 13. 229 árvores amostradas, sendo 2817 mortas durante o estudo. 

Os resultados mostraram que a taxa média de mortalidade de árvores foi 3 vezes mais 

alta nas bordas do que no interior da floresta. 

As bordas e os interiores diferiram entre os modos de mortalidade das árvores, sendo o 

tronco quebrado o modo mais comum de mortalidade, mas que não diferiu entre a borda e o 

interior. 

Entretanto, as bordas tiveram relativamente mais árvores arrancadas, e relativamente 

poucas árvores mortas em pé do que o interior da floresta. A proporção de árvores mortas por 

outras causas não diferiu significativamente entre a borda e o interior. 

Segundo os autores, em floresta tropical fragmentada a taxa de mortalidade de árvores 

é elevada próximo das bordas, e os resultados do estudo sugerem que distúrbios físicos – ventos, 

ou como resultado de morte arrastadas pela queda de árvores próximas, poderia ser o 

mecanismo mais importante para entender estes padrões. 

Os autores discutem, a partir de outros estudos, que as bordas da floresta podem exercer 

forte exposição das árvores e criar turbulência de ventos ao menos 2-10 vezes mais alta nas 

bordas.  

Segundo os autores, o relativo baixo índice de árvores mortas em pé próximo à borda 

pode indicar que as mudanças no microclima são menos importantes do que as forças mecânicas 

como agentes para a morte de árvores. 

Entretanto, como os fragmentos tem entre 14 e 18 anos de idade, o estress 

microclimático pode ter sido atenuado, pois segundo outros estudos, o fator microclimático 

afeta claramente os fragmentos durante os 5 anos iniciais após a fragmentação, quando as 

bordas estão estruturalmente abertas e permeáveis aos fluxos de calor e luz.  

Para os autores, os danos causados pelo vento parecem ser a causa central da 

mortalidade de árvores relacionadas às bordas na área de estudo, mas a combinação de fatores 
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como o estress microclimático e o aumento da infestação de lianas pode operar em conjunto 

para o processo de árvores arrancadas ou com queda do tronco. 

Segundo os autores, como os danos do vento são importantes em florestas fragmentadas, 

é importante prover quebra ventos ou regeneração de florestas próximo à margem dos 

fragmentos para ajudar a diminuir a mortalidade de árvores relacionadas às bordas. 

Os efeitos das bordas na estrutura da comunidade de formigas foram analisados por 

Dalber; Wolters (2004) em Hohenahr - Erda, Hesse, Alemanha; sob matriz agrícola e 

pastagem. O estudo foi realizado em 3 diferentes tipos de uso do solo 1) terra arável com 

culturas de trigo e cevada; 2) prados; 3) pousio com vegetação arbustiva. Para cada tipo de uso 

foram amostrados o centro e bordas.  

Foram amostradas a riqueza, e densidade de ninhos de formigas no centro e borda para 

cada tipo de uso do solo. 

Os resultados mostraram a identificação de 19 espécies de formigas. A riqueza de 

espécies e a abundância de ninhos não diferiu entre as bordas e centros para os tipos de uso do 

solo, indicando que as práticas de cultivo não criam efeitos sinérgicos adversos nas bordas. 

A abundância diminuiu ou aumentou, e a composição de espécies foi diferente entre as 

bordas e centros para os tipos de uso do solo. Isso pode ter sido influenciado pelo contraste 

entre habitats vizinhos (distúrbios causados por práticas agrícolas), e pela resposta das 

diferentes espécies às mudanças das condições abióticas (microclima) nos habitats da borda. 

Houve alta densidade de ninhos de formigas agressivas, com grandes colônias 

ocorrendo ao longo das bordas, que pode significativamente reduzir a permeabilidade da borda 

para a moradia de artrópodes. 

A distribuição de carbono na floresta madura, bordas e pequenos fragmentos foi 

estudada por De Paula; Costa; Tabarelli (2011), na Usina Serra Grande, Alagoas; sob matriz 

de plantação de cana-de-açúcar. 

A paisagem preserva 100 fragmentos de florestas (de 1,67-3500 ha), todos 

completamente circundados pela monocultura da cana-de-açúcar. Os remanescentes florestais, 

têm sido protegidos do fogo e exploração para garantir o abastecimento de água para irrigação 

da cana, incluindo a floresta Coimbra de 3.500 ha, a floresta privada melhor preservada no 

nordeste do Brasil. Foram analisadas a assembleia de árvores, e estimadas a biomassa vegetal 

e o carbono da floresta acima do nível do solo para árvores emergentes, dossel e sub-bosque. 

Os dados foram incorporados em quatro equações alométricas sobre a biomassa, e o 

estoque de carbono foi estimado pela metade da biomassa calculada como recomendado pelo 

IPCC. 
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Os resultados mostraram que os estoques de carbono foram altamente variáveis entre os 

habitats. O interior da floresta madura reteve quase 3 vezes mais carbono do que a borda e as 

parcelas dos fragmentos, enquanto que os habitats afetados pelos efeitos de borda apresentam 

escores similares de carbono. 

As espécies de árvores emergentes responderam pela maioria do carbono retido 

(59,13%) na floresta madura, tendo as espécies de sub-bosque uma importância pequena. 

O carbono retido pelas espécies emergentes diminuiu pela metade nas bordas e 

fragmentos, pois árvores com grandes troncos (DAP maior que 70 cm) e muito altas (mais de 

31 m de altura) foram raras nestes habitats. 

A análise feita por imagens de satélite de 2001-2005, combinadas com o tipo de 

vegetação, mostram apenas 8% da floresta madura (interior) na área de estudo; que representa 

potencial para manter o máximo de carbono. Os 92% restantes devem reter apenas a metade do 

carbono retido na floresta madura. 

Os resultados indicam que a fragmentação de habitats e o estabelecimento de bordas e 

pequenos fragmentos limitam a capacidade da floresta de armazenar carbono nas paisagens 

antrópicas, uma vez que a perda de carbono devido à redução na abundância de grandes árvores 

não é compensada pelas espécies de dossel e sub-bosque.  

Os resultados sugerem que, a redução de carbono nos habitats afetados pelas bordas, 

resultam parcialmente da reduzida abundância de grandes árvores (particularmente árvores 

muito altas) bem como da falta de compensação de carbono pelas espécies do dossel e 

subbosque. 

O recrutamento das grandes árvores nos habitats afetados pelas bordas é limitado, com 

diminuição da altura e diâmetro, sugerindo adaptação para estress crônico dos ventos, que 

inibem o recrutamento das grandes árvores. 

Os efeitos de borda e modelos de penetração de luz através de fotografias hemisféricas 

do dossel, foram analisados por Dignam; Bren (2003), em West Tarago River, Austrália; no 

centro de uma floresta de 30 ha. 

Foram usadas Fotografias hemisférico de copa tiradas a intervalos de 10 m ao longo de 

transectos perpendiculares a córregos em torno dos 30 ha. As fotografias hemisféricas foram 

tiradas antes e imediatamente depois da exploração madeireira em 1, 3.4 e 6,8 m acima do chão 

da floresta. As fotografias pós-exploração foram feitas dentro de 6 semanas após a criação da 

borda. 

 Os resultados mostraram que na maioria dos casos, houve uma grande mudança na 

penetração de luz  próxima à borda cortada após a colheita, reduzindo exponencialmente com 
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o aumento da distância da zona de amortecimento. As exceções foram mudanças na penetração 

de luz total e direta e em bordas viradas a sul, que não variou significativamente com a distância 

da borda. 

 As maiores alterações de luz na borda se estendeu para a borda da floresta voltada 

para o norte, contrastando fortemente com a face sul das bordas com apenas pequenas mudanças 

de potencial devido inteiramente ao aumento da penetração de luz difusa.  

 Mudanças potenciais significativas também foram associadas com bordas leste e 

oeste, embora geralmente menores do que bordas voltadas para o norte. 

  A atenuação da luz ocorreu mais rapidamente perto do nível do solo, com 75% da 

resposta de borda total extinguido por 3-6 m da borda a 1 m acima do chão, em comparação 

com 13-41 m a 6,8 m. 

 Os efeitos de borda mais fortes foram nas bordas orientadas para o norte, com os 

modelos de regressão explicando entre 52 e 65% da variação em mudança na penetração total 

da luz, enquanto a análise das bordas orientadas a leste e a oeste produziram modelos que 

explicam 25-37 e 37-53% da variação, respectivamente. 

 As relações empíricas estabelecidas neste estudo entre mudanças no ambiente de luz 

e distância da borda mostram que a eficácia das zonas de amortecimento em controlar a 

penetração de luz adicional é fortemente influenciada pela orientação da borda e posição do 

dossel. 

 O estudo indica que, neste tipo de vegetação, os fatores com maior influência na 

alteração da luz seguinte à criação de borda é a orientação da borda, distância da borda e altura 

no dossel. 

 A penetração de luz foi maior nas bordas voltadas para o norte e mínimo em bordas 

voltadas para o sul. 

 A profundidade da influência da borda também variou substancialmente entre 

orientações de borda, de efeitos não significativos para bordas face sul, para efeitos que se 

estendem além de 108 m em alturas acima de 3,4 m na direção borda norte. 

 A orientação da borda cortada teve uma forte influência no tamanho do efeito de 

borda. A penetração da luz foi geralmente maior maior no dossel superior. 

 A mudança relativa leva em consideração circunstâncias onde existe o habitat 

protegido em uma topografia contínua com floresta inclinada, caracterizado por um gradiente 

de luz ambiente do ecotone. 

Este estudo foi realizado no período imediatamente após a criação de bordas pela 

exploração madeireira. Ao longo do tempo, a resposta da vegetação ao ambiente de borda pode 
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apresentar reduzução na penetração da luz através da borda por uma combinação da resposta 

da vegetação retida e do desenvolvimento da clareira. 

A frequência de mortalidade e os danos em árvores de Myrtaceae em floresta contínua 

e fragmentada, foi descrita por Ferreira; Laurance (1997) na Amazônia, avaliando os efeitos 

da área, bordas e idade do fragmento. O estudo foi realizado na área do Projeto Dinãmica 

Biológica de Fragmentos Florestais-PDBFF, Manaus, AM. 

De 1980-1986, dentro de uma área de 1 ha, foram inventariadas todas as árvores com 

DAP (maior ou igual que 10cm), em 66 parcelas. Foram revisitadas 56 parcelas, sendo 30 em 

fragmentos de floresta, e 26 em floresta contínua. Sendo 4 fragmentos de 1 ha (4 parcelas), 3 

fragmentos de 10 ha (17 parcelas), 1 fragmento de 100 ha (9 parcelas). Além de parcelas 

controle, sendo 5 nos fragmentos de 1 há (5 parcelas), 1 fragmento de 10 há (3 parcelas), 1 

fragmento de 100 ha (9 parcelas) e 1 fragmento de 1000 ha (9 parcelas).  

As parcelas dentro dos fragmentos foram divididas entre borda e interior, considerando 

quatro preditores: (1) distância da borda da floresta mais próxima, (2) distância da borda face 

leste mais próxima (que recebem ventos persistentes), (3) área do fragmento, (4) idade do 

fragmento (número de anos desde o isolamento).  

As distâncias das bordas foram medidas do centro de cada parcela, em 4 categorias de 

distância: menor ou igual 60m/ 61-100 m/ 101 -500m / maior que 500m. Para a área do 

fragmento, consideradas 4 categorias: 1 ha, 10 ha, 100 ha, e área controle. Para idade do 

fragmento: 3 anos, 4 anos e 7 anos. Foram identificadas 632 árvores da família Myrtaceae, de 

59 espécies ou morfoespécies.  

O estudo mostrou que a morte ou danos nas árvores foram divididas em 3 categorias: 

árvores mortas em pé/ danos físicos ou troncos caídos / todas as árvores com danos ou mortas. 

Os resultados mostraram que quase metade (25 das 56 parcelas) não tiveram danos, 

enquanto o restante tinha de 6-57% de danos ou árvores mortas. A taxa de mortalidade anual 

foi baixa nas parcelas do interior (maior que 100m da borda) mas foram sete vezes mais altas 

nas parcelas das bordas. A taxa anual de danos nas árvores foi oito vezes mais alta nas bordas, 

do que no interior. Os efeitos de borda parecem ter maior influência nos danos e mortalidade 

das árvores. 

Os resultados sugerem que os danos e mortes de árvores foram significativamente 

elevados dentro de 100m das margens dos fragmentos. Quando consideradas todas as árvores 

mortas ou com danos, quase a metade (45%) foi explicada pela distância das bordas da floresta. 

A distância das parcelas nas bordas face leste tiveram menor efeito, com variação total de 27%.  
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O efeito da área foi pequeno para a mortalidade e danos nas árvores, contando com 4% 

de variação nos dados. Para os autores, existem duas causas de serem as mais prováveis para 

os danos e morte de árvores: mudança no microclima e turbulência dos ventos. O maior número 

de árvores mortas em pé nas bordas pode ser devido a mudanças repentinas na temperatura, 

umidade relativa ou umidade do solo que excede a tolerância fisiológica das árvores. E as 

bordas abruptas causam aumento na turbulência dos ventos. 

Os resultados sugerem que os efeitos de borda na Amazônia central causam danos e 

mortes das árvores em até 100m do interior dos fragmentos.  E que o modelo Área-Core sugere 

que os efeitos de borda poderiam aumentar rapidamente em intensidade quando a área for 

menor que 500 ha. 

A caracterização, a composição florística e a estrutura do componente arbóreo foram 

estudadas por Ferreira et al (2016) em fragmento no município de Bom Jardim da Serra – SC; 

para avaliar a influência do efeito de borda sobre a organização, estrutura, riqueza e diversidade 

de espécies.  

Os resultados mostraram que a organização estrutural do componente arbóreo não 

apresentou variações espaciais associadas à distância da borda. 

Variáveis estruturais, como o diâmetro, a altura e a densidade, não foram afetadas pela 

distância da borda. Também não foram encontradas correlações entre a porcentagem de 

espécies pertencentes aos diferentes grupos sucessionais em função da distância da borda. 

Segundo os autores, o baixo número de variáveis afetadas pela distância da borda pode 

ser explicado pelo histórico de perturbação da área, no qual séculos de utilização (e.g. corte 

seletivo, presença de gado e queimadas) imprimiram mudanças ambientais, estruturais e 

florística no fragmento. 

Apesar de não ter sido observada influência do efeito de borda sobre a organização da 

comunidade, a estrutura (diâmetro médio, altura média e densidade) e participação relativa das 

guildas de regeneração, ficou evidenciado maiores valores de diversidade, riqueza e 

equabilidade das espécies arbóreas na área de borda do fragmento estudado. 

Este resultado pode ser explicado, em parte, pelo fato das bordas do fragmento serem 

zona de contato entre a floresta e a matriz adjacente, podendo, desta forma, recebem propágulos 

de fragmentos próximos, contribuindo para um aumento na diversidade desses locais. Outro 

fator que poderia explicar a maior diversidade seria uma suposta maior heterogeneidade 

ambiental nas bordas. 

O efeito de borda sobre a riqueza e a abundância de pequenos mamíferos foi analisado 

por Finokiet (2007), considerando o ambiente do entorno de um fragmento no Campo de 
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Instrução de Santa Maria, RS; sob matriz antrópica e pasto. Foram verificados temperatura, 

umidade, cobertura vegetal, densidade de árvores, arbustos, plântulas e disponibilidade de 

recursos (estimativa da biomassa de invertebrados de solo e frutos) e relacionados com a 

assembleia de pequenos mamíferos. Também foi contado estrume de gado. 

Os resultados mostraram que a partir dos 40m da borda ocorre um declínio na 

abundância de arbustos. 

Para árvores, a abundância aumenta a partir dos 130m da borda em direção ao interior., 

e tem declínio acentuado a 220m da borda. Também nos 220m da borda ocorre um aumento 

brusco de plântulas. 

A temperatura declinou abruptamente a partir dos 160m. A umidade relativa aumentou 

a partir dos 220m. Não houve diferença significativa entre a riqueza de espécies de árvores no 

interior em relação a borda. Abundância de frutos e sementes com dispersão zoocórica foi 

menor na borda do que no interior. 

Não houve diferença significativa no número de grupos taxonômicos de invertebrados 

na borda e interior, mas a abundância total no solo foi maior no interior. 

Foram amostradas 4 espécies de roedores e 2 de marsupiais. A abundância de roedores 

foi maior no interior. Para marsupiais uma espécie foi observada a partir de 190m da borda e a 

outra a 280m da borda. 

As principais alterações decorrentes da entrada de gado mensurada pela quantidade de 

estrume, ocorreram até 40m da borda, o que provavelmente tem influenciado negativamente a 

vegetação. 

Para os parâmetros estudados, as maiores distâncias de penetração da borda ocorreram 

para temperatura (160m), umidade (220m) e árvores (130m); assim os efeitos de borda neste 

fragmento podem se estender até 220m dependendo da variável analisada. 

A variação temporal e o efeito de borda no número de insetos em um fragmento bem 

preservado foram avaliadas por Foelkel; Brugnara; Fletchtmann (2013), em Água Doce, SC. 

Em um único transecto foram instaladas 12 armadilhas, espaçadas 20 m entre si, da 

borda até o centro do fragmento. As armadilhas estavam a 1,5 m acima do solo. 

Os resultados mostraram que para as espécies observadas, não houve efeito de borda 

para Diptera, enquanto que para Lepidoptera houve uma aparente tendência a uma maior 

abundância na borda (até 40 m) e outra mais ao centro do fragmento. Em Coleoptera e 

Hymenoptera os maiores picos foram observados mais para o interior do fragmento. 

Segundo os autores, possivelmente padrões mais claros e definidos poderiam ter surgido 

caso estas análises tivessem sido realizadas para espécies individualmente, e não para taxa 
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agrupadas ao nível de ordem, pois as espécies de insetos apresentam comportamentos distintos 

entre si. 

A abundância maior das ordens estudadas ocorreu coincidentemente com os meses mais 

quentes do ano, e o efeito de borda ocorreu, tendo se manifestado de forma mais clara em 

representantes das ordens Coleoptera e Hymenoptera. 

A mudança na vegetação das bordas em remanescentes da floresta tropical temperada 

foi analisada por Fox et al (1997), em Yarrawa Brush, Austrália. São remanescentes  isolados 

(principalmente 50-100 anos) de floresta temperada em terrenos íngremes.  

 Os autores estudaram como diferentes grupos de plantas variam em riqueza de 

espécies e densidade nas bordas,  e como essas variações são modificadas pelo tamanho do 

remanescente, nível de perturbação e posição topográfica da borda remanescente. 

Foram selecionadas 16 bordas em 13 remanescentes florestais (os 3 maiores 

remanescentes com dois transectos cada). As bordas foram divididas em duas classes de 

tamanho (pequeno = 0,3 - 1,1 ha; grande = 2,2 - 29,2 ha), dois níveis de perturbação (menor, 

maior) e duas posições topográficas para os transectos em relação à borda da floresta (declive 

acima, declive abaixo). Havia dois transectos replicados para cada combinação de tamanho, 

perturbação e posição topográfica.  

 Todos os remanescentes estão isolados por terras agrícolas e cercados por pastagem. 

A borda foi definida como o ponto em que o dossel da floresta tropical se extendeu.   

 As espécies de plantas em cada transecto foram categorizadas como Pastagem, erva 

daninha, colonizadoras ou espécies de florestas tropicais. Essas plantas foram utilizadas como 

bioindicadoras para avaliar a largura da zona da borda, baseada nas mudanças das espécies entre 

a borda e o interior. 

 Os resultados mostraram 94 espécies nos 16 transectos estudados. 

Os remanescentes com pequenas perturbações tinham significativamente bordas mais estreitas 

do que aquelas com grande distúrbio. Não houve efeito do tamanho do remanescente, posição 

topográfica ou aspecto do transecto na largura da zona da borda. 

 Não houve efeitos do tamanho do remanescente, nível de perturbação ou posição 

topográfica em qualquer uma das variáveis no  interior dos remanescentes da floresta. 

 Ao longo dos transectos (interior, borda e  zonas em conjunto), a posição topográfica 

e aspecto não afetaram significativamente o número de espécies ou indivíduos de qualquer uma 

das categorias de plantas. No entanto, o tamanho do  remanescente, nível de perturbação e a 

distância da borda tiveram alguns efeitos significativos sobre o número de espécies e densidade 

de indivíduos. 
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 A variável que mais teve efeito na largura da borda foi o nível de perturbação. E o 

principal distúrbio foi principalmente devido ao gado. O gado poderia agir como vetor para as 

sementes de espécies de ervas daninhas e também contribuir para a destruição da vegetação, 

abrindo o sub-bosque, permitindo maior penetração de luz para o crescimento de plântulas. 

Assim, o aumento da largura da borda estaria relacionado ao aumento do distúrbio. 

 Não só o aumento de perturbação aumentou a largura da borda, como também alterou 

a composição da vegetação na borda. O aumento da perturbação resultou em diminuição na 

riqueza de espécies (de plantas da floresta tropical e no total) na zona de borda, bem como um 

aumento na proporção de espécies de sucessão inicial (colonizadores).  

 Para os autores, os remanescentes da área de estudo tiveram números reduzidos de 

espécies totais e também de espécies colonizadoras, e o tamanho do remanescente foi 

importante para determinar a composição de espécies nas zonas de borda.  

 O nível de perturbação e o tamanho dos remanescentes são importantes determinantes 

da riqueza e abundância de espécies de plantas na borda da floresta tropical na área de estudo, 

com posição topográfica da borda susceptível de desempenhar um papel menor. Perturbações, 

em particular, reduziram a riqueza de espécies que presumivelmente teriam sido dominante na 

cobertura original da área. 

 O estudo mostrou que existem diferentes conjuntos de plantas no interior e borda  dos 

remanescentes na área de estudo. Para os autores, o tempo de isolamento (alguns isolados por 

100 anos), pode ter tido efeitos  importantes sobre a composição e dispersão de espécies entre 

os remanescentes e, portanto com efeitos a sua viabilidade a longo prazo. 

O nível de perturbação foi um fator determinante na composição da vegetação e, 

portanto, no valor de conservação dos remanescentes, pois tem uma influência direta sobre se 

estes remanescentes da floresta tropical podem expandir seus limites ou continuar a diminuir 

em área efetiva da floresta. O distúrbio foi devido ao gado e outras práticas agrícolas.  

Os autores concordaram com estudos anteriores que sugerem que, devido a eventos de 

perturbação que acompanham a fragmentação, esses remanescentes não são representantes da 

composição florística original da região. 

A variação na estrutura da vegetação da floresta e a composição ao longo do gradiente 

borda-interior foi estudada por Harper; MacDonald (2001) na floresta boreal mista em 

Alberta, Canadá. 

A floresta tem declive de 0-25% nos primeiros 50m, idade de 60-130 anos e altura do 

dossel de 15-30m. A floresta é dominada por 2 espécies dominantes. 
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Os resultados mostram que sobre a distância de 40m das bordas, a floresta foi 

estruturalmente e composicionalmente mais complexa do que o interior. A cobertura de 

herbáceas na borda foi similar ao interior da floresta. Foi encontrada grande diversidade de 

herbáceas na borda, mas não riqueza (isso ocorreu entre 20-40m da borda), riqueza de arbustos 

ou diversidade ocorreu entre 20-150m da borda. 

A exposição ao vento e à distúrbios periódicos (gelo e flutuação do nível de água) 

contribuem para o aumento da mortalidade de árvores e queda de árvores na borda do lago. O 

resultado direto é a redução no dossel das árvores e maior inclinação das árvores. 

As mudanças microclimáticas e estruturais levam a respostas secundárias influenciadas 

indiretamente pelo ambiente de borda, incluindo mudanças na composição do sub-bosque. 

Os resultados indicam que a influência da borda se estende mais para essas respostas 

secundárias do que para respostas primárias. A distância da influência da borda para a 

composição do subbosque foi geralmente maior do que para a estrutura da floresta. 

Os padrões de resposta para diferentes espécies ao longo do gradiente borda-interior 

foram relacionados para a tolerância à sombra. 

A área foliar, a assimetria flutuante e os caracteres químicos das folhas (água, nutrientes 

e taninos) entre plantas de Erythroxylum tortuosum, foram analisadas por Ishino; de Sibio; 

Rossi (2012) na borda e no interior de um fragmento de Cerrado na Fazenda Palmeira da Serra, 

Pratânia, SP. Os campos no entorno da área de estudo, tem sido usados para o cultivo de soja, 

milho, eucalipto, pinus e cana-de-açúcar. 

Foram coletadas folhas jovens e adultas para análise de água, nitrogênio e taninos. 

Também foram feitas análises da fenologia vegetativa dos indivíduos. 

Os resultados mostraram que o nitrogênio, área foliar e assimetria flutuante não 

diferiram entre os dois grupos de plantas. Foram encontradas diferenças na concentração de 

água e taninos entre borda e interior apenas para as folhas jovens. As folhas jovens da borda 

apresentaram níveis mais altos de taninos e diminuição significante de água do que as plantas 

do interior. 

Sugere-se que as diferenças nos conteúdos químicos foliares entre as plantas da borda e 

do interior devem ter ocorrido em razão de fatores como intensidade luminosa, vento, 

temperatura e idade foliar e não por causa do nível de estresse da planta. 

Segundo os autores, dado que a área de estudo tem sido circundada por cultivos 

agrícolas, é possível que o espalhamento de pesticidas e herbicidas, e a aplicação de fertilizantes 

e o tráfego de veículos pode ter intensificado os danos nas folhas e aumentado a taxa de perda 
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de água nas plantas da borda. E que o aumento de taninos das folhas das bordas pode ser devido 

a alta intensidade de luz. 

Os efeitos do fogo sobre a comunidade vegetal em diferentes distâncias da borda, foram 

avaliados por Melo; Durigan (2010), que também caracterizaram a dinâmica de recuperação 

da estrutura e riqueza da floresta após o fogo, na EE dos Caetetus, SP; sob matriz agrícola e 

pasto. 

O estudo foi desenvolvido após incêndio acidental que teve início em propriedade 

vizinha à Estação, em 2003. O incêndio propagou-se por áreas ripárias invadidas por capim 

colonião (Panicum maximum), até atingir a floresta da Estação Ecológica, avançando em faixa 

paralela à borda, com largura variando de 60 até 80 m, em extensão de 300 m, totalizando 

aproximadamente dois hectares de área queimada. 

Foram amostrados todos os indivíduos de espécies arbóreas com altura mínima de 1,7 

m, medindo-se o diâmetro do caule à altura do peito (DAP). Nas parcelas da floresta queimada 

foi registrada a resposta ao fogo, enquadrando-se cada planta, quando da primeira avaliação aos 

seis meses após o fogo, em uma das seguintes categorias: (1) sobreviventes: aquelas que 

apresentavam copa com folhas; (2) mortas: plantas sem folhas e sem sinais de rebrota; (3) 

brotações: plantas em que copa e caule foram queimados e que apresentavam brotações no colo 

ou a partir da raiz a menos de 50 cm de distância do caule; (4) recrutadas: plantas surgidas após 

o fogo e provenientes de sementes. 

Os resultados mostraram que o fogo causou danos de grande monta à estrutura e à 

composição florística da floresta, com intensidades distintas para as diferentes distâncias da 

borda. O ritmo de recuperação da floresta também variou entre distâncias da borda e tanto a 

vulnerabilidade ao fogo quanto a recuperação variaram entre espécies e formas de vida. 

Em comparação com a floresta não queimada adjacente, verificaram-se diferenças 

consideráveis na densidade e na biomassa arbórea (representada pela área basal), tanto na faixa 

de 0-20 m da borda, quanto na faixa de 20-50 m. 

A faixa mais interna da floresta apresentou maior ganho de biomassa com o tempo. A 

recuperação da biomassa na faixa de 20 a 50 m de distância da borda, expressa em área basal e 

cobertura, já era visível seis meses após o incêndio e foi, provavelmente, facilitada pela 

elevação da disponibilidade de nutrientes no solo após o incêndio e pela alta densidade de 

árvores de rápido crescimento (Trema micrantha e Solanum mauritianum) que reocuparam a 

área. 

Para os autores, caso a taxa de incremento em área basal se mantenha no ritmo definido 

pelas regressões estabelecidas para os primeiros dois anos, estima-se que o tempo necessário 
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para que a floresta queimada recupere a área basal anterior ao incêndio seja de cinco anos para 

a faixa mais interna e 11 anos para a faixa mais externa. 

A diferença de densidade, aos 24 meses após o fogo, entre as duas faixas estudadas 

(1.890 árvores ha-1 na faixa 0-20 m da borda e 4.327 árvores ha-1 na faixa 20-50 m) demonstra 

ritmo mais acelerado no processo sucessional para a faixa 20-50 m. Este fato reforça a 

interpretação de que a resiliência da comunidade vegetal diminui com a proximidade da borda, 

onde os efeitos do fogo foram maiores devido à maior biomassa combustível. A densidade de 

árvores, também na floresta não queimada, foi significativamente superior na faixa mais 

interna. 

Aos 24 meses, a cobertura de lianas da floresta queimada foi superior à da floresta não 

queimada na faixa mais externa da borda, mas não foram observadas diferenças na faixa mais 

interna. 

A densidade de árvores foi menor na faixa mais externa da área queimada devido a três 

fatores: i) a densidade de árvores é menor quanto mais próximo à borda, o que diminuiu a 

disponibilidade de rebrotas para regeneração; ii) o banco de sementes sofreu maior redução na 

faixa externa e iii) as plântulas oriundas de sementes e as rebrotas de espécies arbóreas que se 

instalaram na faixa externa ainda tiveram de enfrentar forte competição com as lianas e 

gramíneas invasoras, mais abundantes nesta faixa. 

Gramíneas e lianas apresentaram rápida ocupação da faixa mais externa da floresta nos 

primeiros seis meses. Aos 24 meses, a cobertura de lianas da floresta queimada foi superior à 

da floresta não queimada na faixa mais externa da borda, mas não foram observadas diferenças 

na faixa mais interna. 

Houve recuperação da riqueza florística após o fogo – ambas as faixas de distância da 

borda apresentaram aumento do número de espécies amostradas durante todo o período de 

monitoramento. As espécies foram ressurgindo ao longo do tempo (13 espécies aos 15 meses, 

mais nove aos 18 meses e mais cinco aos 24 meses), recuperando, aos poucos, a riqueza da 

comunidade.  

Para a densidade média de indivíduos rebrotando não se observou diferença significativa 

entre as duas faixas de distância da borda. 

A ausência de determinadas espécies na área queimada não significa que tenham sido 

definitivamente, erradicadas pelo fogo desta comunidade. Uma vez que a área queimada está 

cercada de floresta em boa parte de seu perímetro, tais espécies podem ser reintroduzidas pela 

chuva de sementes.  
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Segundo os autores, os resultados deste estudo permitem supor que em fragmentos 

isolados atingidos por incêndios pode ocorrer a extinção local de espécies não resistentes ao 

fogo. 

A influência da vegetação do entorno (pasto/ regeneração dominada por Cecropia/ 

regeneração dominada por Vismia) relacionada à mortalidade de árvores nas bordas de 

fragmentos foi investigada por Mesquita, Delamônica; Laurance (1999) na Floresta 

Amazônica. O estudo foi realizado na área do Projeto Dinãmica Biológica de Fragmentos 

Florestais - PDBFF, à 80 km ao norte de Manaus. 

O dossel da floresta é alto, com árvores 30-37m, e emergentes de 55m, e a riqueza de 

espécies de árvores é muito alta, com média de 280 espécies por hectare. 

Os fragmentos usados no estudo estavam dentro de 3 áreas de pasto maiores que 5000 

ha que foram abertas no início dos anos 80. Os fragmentos de floresta de 1, 10 e 100 ha estão 

locados dentro de cada rancho e isolados da floresta contínua por distãncias de 70-1000m. Esses 

ranchos estão rodeados por grande extensão de floresta contínua ao oeste, leste e norte. 

O habitat da matriz do entorno dos fragmentos varia. Muitos fragmentos foram 

inicialmente isolados, mas não queimados, e usualmente possuem regeneração dominada por 

Cecropia spp. Os fragmentos abertos e queimados para pastos são com frequência abandonados 

depois de 3-8 anos, e tendem a apresentar regeneração dominada por Vismia spp. O terceiro 

tipo de matriz é o pasto, dominado por capim africano com poucos arbustos. 

A análise de estimativa da morte de árvores foi determinada de 5-6 anos depois do 

isolamento dos fragmentos, em 18 quadrados, em 6 parcelas de 1 ha em cada tipo de matriz. 

Dentro de cada parcela foi verificada as árvores com DAP maior 10cm, de 1-2 vezes durante o 

período de 5-6 anos, para análise de morte, danos e novas árvores. Cada parcela de 1 há foi 

subdividida em subparcelas nas distãncias de 0-20/ 20-40/40-60/60-100m das bordas. 

Os resultados mostraram que diferenças entre os tipos de vegetação foi maior dentro de 

0-20m das bordas, e as bordas de pasto tiveram mais alta mortalidade de árvores do que aquelas 

nas fronteiras da regeneração por Cecropia e Vismia. Isso sugere que o tipo de matriz pode 

influenciar a magnitude e penetração máxima da distância dos efeitos de borda. 

Os efeitos de borda parecem penetram de 60-100m nas bordas de pasto, e das bordas 

por floresta em regeneração penetram de 40-60m. 

Também houve diferenças na capacidade de amortecimento nos diferentes tipos de 

regeneração. A regeneração por Vismia mostrou melhor proteção aos efeitos de borda do que a 

regeneração por Cecropia. Isso pode ser devido as diferenças na arquitetura das árvores, e 
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estratégias de crescimento. As árvores de Vismia aparentemente permitem melhor barreira aos 

ventos, calor e luz, e por isso são mais efetivas aos efeitos deletérios dos efeitos de borda. 

Os resultados sugerem que certos tipos de regeneração de florestas podem ser efetivos 

em reduzir os efeitos de borda próximo das margens de fragmentos. 

A estrutura da vegetação, arquitetura das árvores e estratégia de regeneração de espécies 

pioneiras podem também ser importantes em determinar a capacidade de amortecimento da 

regeneração. 

Segundo os autores, em circunstâncias em que a vegetação é plantada próxima dos 

remanescentes de florestas para reduzir os efeitos de borda ou reabilitar as paisagens 

degradadas, fatores adicionais podem ser relevantes na seleção de espécies. Muitas árvores com 

frutos são atrativas para uma grande taxa de dispersores de sementes, e podem acelerar a 

regeneração das florestas. Outras espécies são mais resistentes ao fogo do que outras. Então, o 

contexto local e objetivos específicos de manejo devem guiar a seleção de espécies de árvores 

plantadas para amortecer os efeitos de borda. 

A decomposição da serapilheira foliar de um fragmento florestal como indicadora do 

efeito de borda, foi estudado por Oliveira, C. et al (2013), em área localizada no campo 

agropecuário da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Campus de Vitória da 

Conquista- BA; sob matriz de pastagem e estrada. 

Foram definidas quatro faixas de amostragem no fragmento florestal, três faixas de 10 

m, correspondendo a zona de transição da mata (Faixa 1: 0-10m, Faixa 2: 40-50 m e Faixa 3: 

80-90 m da borda) e uma representando o interior (matriz) do fragmento, posicionada a cerca 

de 400 m de distância da borda. Foi amostrada a taxa de decomposição da serapilheira, 

composta de folhas recém caídas, coletadas nas quatro faixas de estudo, e verificada as 

características químicas. 

Os resultados mostraram maior quantidade de serapilheira foliar e total na matriz do 

fragmento, enquanto a menor foi observada nas faixas 1 e 2, que representam a borda. 

  A diferença entre borda e matriz foi de cerca de 50%. Esse resultado sugere uma 

maior deposição de serapilheira pelas espécies ocorrentes e/ou uma menor taxa de 

decomposição no interior do fragmento. 

A constante de decomposição (k) foi maior nas faixas 1 e 2, indicando uma maior 

velocidade de decomposição nas faixas mais próximas à borda, que também foi demonstrada 

pelo tempo de meia vida (t1/2), que variou de 165,04 dias (Faixas 1 e 2) a 231,05 dias (Faixa 

3). 
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Assim, os menores acúmulos de serapilheira e, ao mesmo tempo, o maior valor de k e 

menor t1/2 encontrados nas faixas 1 e 2, em comparação com as faixas 3 e 4, indica a ocorrência 

de uma maior decomposição na borda, possivelmente relacionada a alterações na diversidade e 

funcionalidade de organismos decompositores; ou uma maior atuação de fatores ambientais nas 

faixas mais próximas à borda. 

Como variam a riqueza e a abundância das pteridófitas quando são comparados 

interiores e bordas de áreas florestais, foi o objeto de estudo de Paciencia; Prado (2004), que 

estudaram uma área em Una, BA; sob matriz profundamente heterogênea, composta por 

pastagens e cultivos agrícolas diversos. 

Foram inventariadas todas as pteridófitas a até 1 m do solo, em 36 parcelas de 120 × 10 

m (0,12 ha), estabelecidas em áreas de mata contínua (> 900 ha) e fragmentos de mata (“menor 

igual”<100 ha), distribuídas na região entre três blocos amostrais de 5 × 5 km.  

Caracterizaram-se três tipos de unidades amostrais distintas:  

BA – parcela de amostragem cuja porção central foi disposta paralelamente à linha de 

borda, a até 20 m fragmento adentro;  

BB – parcelas implantadas a até 40 m da linha de borda (a 20 m de distância de BA);  

I – parcelas implantadas a mais de 100 m, fragmento adentro, caracterizando as unidades 

de interior de mata. 

O estudo mostrou 53 táxons entre as espécies e variedades identificadas, distribuídas 

nas áreas de maneira desigual: 46 espécies em interiores de floresta (I), sendo 13 exclusivas 

dessas áreas; 36 em bordas intermediárias (BB), sendo 4 exclusivas; e 27 em bordas mais 

externas (BA), das quais três foram exclusivas. 

A riqueza e a abundância das unidades amostrais revelaram que a riqueza de espécies e 

a abundância total de indivíduos de pteridófitas não são influenciadas pelo tamanho do 

fragmento, ou seja, não é verificado nenhum tipo de “efeito de área-core”. 

Dentre as áreas do gradiente, os interiores florestais mostraram-se áreas totalmente 

distintas daquelas de borda quanto à riqueza de espécies, quando essas últimas foram 

consideradas em conjunto entre todos os blocos. 

As bordas, entre si, também mostraram diferenças de riqueza sugerindo que as parcelas 

responsáveis pela diferença entre interiores e bordas são aquelas mais externas (BA), e não 

todas as parcelas de borda. Portanto, é possível que o efeito de borda influencie negativamente 

a riqueza de espécies de pteridófitas até uma distância de aproximadamente 20 m da linha de 

borda e, pelo contrário, pode-se verificar um incremento linear da riqueza à medida em que se 

avança em direção ao interior da floresta. 
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Quanto à abundância média total, embora não tenha sido detectada nenhuma diferença 

significativa entre blocos ou entre as parcelas do gradiente, nota-se uma tênue tendência geral 

ao aumento do número de indivíduos conforme se adentra na floresta. 

Na região do Una, as áreas de floresta não apresentaram nenhum tipo de diferença 

quanto à abundância, entre assembléias de pteridófitas de interiores e bordas.  Entretanto, nessas 

mesmas áreas florestais foi verificada uma forte diferença quanto à riqueza de espécies, 

pronunciada em duas instâncias: 1) quanto à disposição dos blocos amostrais (localização das 

áreas florestais), e 2) quanto à distância da borda, em relação ao interior da floresta. 

O primeiro caso, no qual foi demonstrado que a riqueza de espécies de pteridófitas varia 

entre os blocos amostrais e, portanto, sobre a paisagem, sugere que as manchas de floresta 

podem estar sendo influenciadas por fatores não considerados no presente estudo. Isso porque 

tal situação ocorre independentemente do tamanho da mancha de floresta ou de sua 

proximidade da linha de borda, ou seja, a diferença encontrada se deve somente à disposição 

geográfica dos blocos em si e, provavelmente, os fatores responsáveis pela determinação dessa 

diferença devem estar relacionados a atributos geomorfológicos ou edáficos. 

Neste estudo, foi constatado que os efeitos de borda influenciam negativamente a 

riqueza de pteridófitas, ocorrendo uma perda de espécies nos ambientes periféricos da floresta, 

quando estes são comparados aos interiores. No entanto, verifica-se diminuição efetiva de 

riqueza apenas junto às parcelas BA (primeiros 20 m), uma vez que as parcelas intermediárias 

BB (40 m) já apresentam riqueza diferente da encontrada nas parcelas BA.  

Segundo os autores, isto sugere que as pteridófitas devem estar respondendo a fatores 

ambientais de ação local e com penetração relativamente curta fragmento adentro que, por sua 

vez, podem ser intensificados pela formação de novas bordas nas florestas fragmentadas, 

resultando num processo sinérgico. Entre esses fatores, estão variáveis abióticas, como 

temperatura, umidade relativa do ar, umidade do solo e intensidade luminosa. 

Implicitamente, as pteridófitas são vegetais que raramente conseguem sobreviver em 

condições ambientais extremas (Page 1979), como aquelas supostamente presentes nas bordas 

mais externas dos fragmentos florestais (no caso, BA), onde atuariam o dessecamento intenso 

e duradouro, dado o aumento de temperatura e a diminuição da umidade relativa. 

Assim, sejam as variações no micro-clima da floresta ou a estrutura do estrato arbóreo 

(proporcionando uma maior incidência de ventos fortes próximos às bordas) as condicionantes 

do estabelecimento das pteridófitas nas florestas da região, o fato é que a fragmentação causa 

uma pronunciada perda de espécies nos remanescentes do Una, e um dos fatores mais 

importantes dessa diminuição em fragmentos e áreas contínuas de mata são os efeitos de borda.  
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Para os autores, em locais onde a criação e ampliação de bordas dificilmente pode ser 

evitada, tal como em Una, deveriam ser implementados programas de plantio de mudas de 

árvores nativas de crescimento rápido, em frente às bordas, o que poderia reduzir a penetração 

de um suposto gradiente abiótico e, conseqüentemente, amenizar a perda de espécies de 

pteridófitas sensíveis. 

O gradiente de ação dos efeitos de borda na distribuição de drosofilídeos foi avaliado 

por Penariol (2007), que estabeleceu a extensão da borda para essa comunidade, na Estação 

Ecológica de Paulo de Faria, SP; sob matriz agrícola e pastagens. 

Foi estabelecido um transecto de 200 metros de extensão, e demarcado em onze 

distâncias a partir da borda em direção ao interior do fragmento (0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 

140, 160, 180 e 200 metros), cada distância compunha um ponto de coleta, onde foi colocada 

uma armadilha fechada, a uma altura de, aproximadamente, 1,5 metro do solo. 

Os resultados mostraram que o fator mais relevante na distribuição das espécies foi o 

gradiente borda-interior, e as espécies invasoras ocorrem com maior abundância em área de 

borda e as neotropicais ocorrem principalmente a partir de 60 metros da borda. 

Os efeitos de borda na assembléia de drosofilídeos, neste fragmento, atingem até 60 

metros do interior. 

Para os dados, a explicação do favorecimento de espécies exóticas na borda está 

relacionada, principalmente às características físicas do habitat de borda e de interior. 

  Uma das espécies é recém-introduzida no Brasil e, em seu país de origem 

(África) habitava áreas abertas de savana isso explica em parte, sua alta abundância somente 

nos pontos muito próximos à borda. A outra espécie exótica é considerada uma espécie 

cosmopolita, e tem sido associada a ambientes alterados, áreas urbanas e/ou abertas. 

O trabalho também demonstrou uma influência positiva da umidade em relação à 

abundância de drosofilídeos, o que foi mais evidente no interior do fragmento (na estação 

chuvosa o número de drosofilídeos coletados foi duas vezes maior que na estação seca) do que 

na borda (aumento de 14% de indivíduos na estação chuvosa em comparação com a seca).  

Segundo a Análise de Dependência realizada pelo estudo, as estações alteram a 

distribuição de algumas espécies, ou seja, a espécie ocupa áreas diferentes do fragmento, borda 

ou interior, de acordo com a estação climática. 

Os resultados sugerem que as espécies nativas são mais sensíveis à seca. Enquanto que 

as populações de drosofilídeos invasores, as quais são dominantes na borda do fragmento, 

ambiente mais instável, suportam melhor o estresse hídrico, e são favorecidas na estação seca. 
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Os impactos da degradação pelo fogo e efeito de borda sobre a fauna de pequenos 

mamíferos não-voadores foi verificado por Santos, P. (2008), em uma Floresta de transição 

Amazônia-Cerrado, na Fazenda Tanguro, em Querência, MT; inserida no “arco do 

desflorestamento”; sob matriz agrícola de soja, pasto e florestal. 

Foram instalados 4 transectos para cada uma das 2 áreas do estudo, nas distâncias de 30, 

250, 500 e 750m borda-interior. Para cada distância foram definidas 3 parcelas. Na área 1 foi 

realizado experimento com fogo. 

Os resultados mostraram a presença de roedores e marsupiais, com mais espécies 

relacionadas ao bioma Cerrado. 

A área sem fogo experimental apresentou abundância significativamente maior em 

relação a distância da borda, com maiores abundâncias no interior das florestas. 

 Já a área com fogo experimental não apresentou diferenças para riqueza e abundância 

em relação a distância da borda. 

Todas as transecções amostradas sob efeito do fogo tiveram menores abundâncias 

mesmo em distâncias maiores da borda. 

Nas áreas onde não houve ação do fogo, o número de indivíduos por espécie foi maior. 

A composição de pequenos mamíferos ao longo do gradiente borda-interior da área 

florestal sofreu as consequências do efeito de borda sobre a abundância das espécies. Na área 

do experimento do fogo o efeito de borda foi mascarado pelo efeito negativo sobre a abundância 

de espécies, provavelmente causado pelo fogo. 

Segundo o autor, apesar dos padrões, as espécies apresentaram diferenças com relação 

a distância da borda; de acordo com sua característica generalista, intermediário ou especialista. 

Como os efeitos de borda influenciam as comunidades de pteridófitas, foi a pesquisa 

desenvolvida por Silva, I; Pereira; Barros (2011), através da análise da composição, riqueza 

de espécies, diversidade e abundância. O estudo foi realizado na Floresta Jaguarão, no 

município de Rio Formoso, Pernambuco. 

O fragmento é de propriedade particular, com aproximadamente 700 ha, circundada por 

campos de cana-de-açúcar e uso dos recursos; formando uma floresta heterogênea com vários 

tipos de vegetação, composta por uma extensa área de capoeira (crescimento secundário), 

vegetação pioneira e floresta sucessão tardia. A vegetação é do tipo floresta tropical ombrófila 

densa. O estudo foi realizado durante a estação seca e chuvosa. 

Foram estabelecidas parcelas na borda (contato com a matriz) e interior (40m para o 

interior do fragmento). Foram identificadas as espécies de pteridófitas, e realizadas medidas da 

temperatura e umidade do ar em cada parcela. 
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Os resultados mostraram que foram identificados 381 indivíduos de pteridófitas, de 25 

espécies. A umidade do ar e temperatura foram diferentes entre a borda e o interior. No interior 

do fragmento a temperatura foi menor e a umidade do ar foi maior, do que na borda. 

O interior do fragmento apresentou maior diversidade e riqueza de pteridófitas do que a 

borda. A abundância foi igual na borda e no interior. A composição florística mostrou 

diferenças entre a borda e o interior, e apenas uma espécie foi comum nos dois ambientes. 

O interior do fragmento apresentou alta diversidade de microhabitats com variação de 

microambientes; como vegetação, tipo de solo, luminosidade e umidade. A borda foi 

caracterizada como um habitat mais homogêneo, com menos disponibilidade de água.  

A alta diversidade de pteridófitas encontrada no interior dos fragmentos é 

provavelmente associada com as características encontradas no interior. O interior do 

fragmento oferece melhores condições para o desenvolvimento da flora de pteridófitas, com 

alta disponibilidade de água, maior sombreamento e alta diversidade de micro-habitat. 

O estudo constatou que o efeito de borda causa diminuição da riqueza, com a existência 

de substituição das espécies mais sensíveis pelas espécies tolerantes aos impactos causados 

pelos efeitos de borda. 

Os efeitos à curto prazo da criação das bordas na dinâmica (recrutamento, crescimento 

e mortalidade) de plântulas foi estudado por Sizer; Tanner (1999) em área na Amazônia. O 

estudo foi realizado em uma reserva de terra firme de 100 ha do Projeto Dinâmica Biológica de 

Fragmentos Florestais - PDBFF, Manaus. No início do estudo a reserve era contínua com 

floresta primária, e depois dfoi isolada para criar um fragmento de 100 ha circundado pelo 

desmatamento, terras queimadas, que foram depois plantados com gramíneas para fazendas de 

pasto. Antes da criação do pasto no início de 1980 não havia evidência de distúrbio humano. 

Foram selecionados dentro do fragmento 3 locais para o estudo, e estabelecidos 6 

transectos paralelos de 200m, nas distâncias de 5, 10, 25, 50, 100 e 250m. A distância de 250m 

foi considerada controle, por representar a distância livre de efeitos de borda. 

Foram mapeadas as plântulas <250 cm e >1 cm de altura, e calculada a taxa de 

recrutamento, crescimento e mortalidade. Também foram feitas medidas de temperatura, deficit 

de pressão de vapor e abertura de dossel. 

Os resultados mostraram que o recrutamento de plântulas aumentou aos 5 e 10m das 

bordas. Muitas pioneiras, como Cecropia, Vismia e Goupia glabra não foram encontradas além 

de 10m para dentro da floresta. 

Embora a maioria das pioneiras do estudo provavelmente tenha germinado do banco de 

sementes do solo, uma dispersão foi possível a partir do crescimento de bordas antigas da 
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floresta a 50-1000 m de distância. Não foi encontrado aumento na mortalidade de plântulas 

durante os primeiros 15 meses depois da criação das bordas (mesmo aos 5m de distância das 

bordas).  Houve aumento da taxa de  crescimento das plântulas aos 5 e 10m que foi 

provavelmente causada pela penetração de luz lateral, e não devido ao aumento da queda de 

árvores associada a formação de bordas. A temperatura e o deficit de pressão de vapor aumentou 

aos 50m da borda da floresta. 

O estudo sugere que o recrutamento de plântulas e crescimento aumentou após a 

formação das bordas, mas somente próximas das bordas, com espécies pioneiras claramente 

favorecidas. Entretanto, segundo os autores, mudanças a longo prazo na dinâmica das plântulas 

podem ocorrer devido  a aceleração da dinâmica da floresta nos fragmentos. 

Se existe mudança na serapilheira próximo das bordas de um novo fragmento foi o tema 

do trabalho de Sizer; Tanner; Ferraz (2000). O estudo foi realizado na Reserva Dimona, no 

Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais - PDBFF, Manaus, AM. A reserva é um 

fragmento de 100 ha de floresta de terra firme, com altura media do dossel de 35m, e subbosque 

relativamente aberto e dominado por palmeiras. No local da coleta de dados, não ocorreram 

disturbios humanos antes de 1980, quando a área foi convertida em uma mistura de pasto e 

fragmentos de floresta. 

Foram coletadas folhas de 70 árvores, de diferentes species ao longo do fragmento, e 

amostras foram feitas para análise de mutrientes (N, P, K).  As amostras de serapilheira foram 

coletadas por 3,5 anos. 

 Os resultados mostraram que ao longo dos transectos de 10 m, houve um aumento 

acentuado da serapilheira nos meses seguidos após a criação da borda, e foram 2,5 vezes 

maiores que ao longo dos transectos de 250 m (área controle); na estação seca em que a borda 

foi criada. 

 Na segunda estação seca depois da criação das bordas a serapilheira aos 10m foi 

menor do que nos controles, e na segunda estação úmida retornou às taxas de controle 1,5 ano 

após a criação da borda. 

 O aumento da serapilheira foi resultado do desmatamento e queimadas. A serapilheira 

aos 50m dentro da floresta foi menos afetada, e aos 100m não houve efeito da criação da borda 

na serapilheira. 

 A concentração de P na serapilheira foi elevada ao longo dos 10m, e e foi causada 

pelo aumento da massa de serapilheira; e pode representar um estresse para as árvores dentro 

de 50m das bordas da floresta. 
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 A descoberta dos efeitos na serapilheira são fortes, mas alcançou somente 50m e por 

somente 1,5 anos; o que é consistente com os efeitos da criação das bordas na umidade do solo 

e no microclima. 

 Segundo os autores, as mudanças na serapilheira nas bordas são  relacionadas ao 

“colapso da biomassa” estudado por Laurance et al (97); e é provável que a morte de árvores 

causa ambos diminuição na serapilheira e diminuição e pemanência da biomassa e também é 

possível que a perda prematura de folhas cause a morte de algumas árvores. 

Os efeitos de borda sobre a comunidade de pequenos mamíferos e as mudanças 

microclimáticas entre a floresta e a matriz foi a pesquisa desenvolvida por Stevens; Husband 

(1998), para determinar o quanto os elementos climáticos foram afetados pelas bordas. O estudo 

foi realizado ewm dois remanescentes de Mata Atlântica, no estado de Sergipe, no município 

de Estancia. O local 1 tem 145 ha e hoje talvez é o maior remanescente do estado, que tem sido 

separado durante os anos por estradas e fazendas. O local 2 tem 547 ha e ambas as florestas 

estão circundadas por um mosaico de pastos e plantio de palmeiras de coco. As florestas de 

Sergipe foram contínuas, mas são hoje irregulares e que pode ter sido resultado de queimadas 

feitas pela população local para alimentação. 

Foram estabelecidos 6 transectos de 300m, distantes 50m um do outro em cada local; 

totalizando 12 transectos. Os transectos se extenderam 200m para dentro da floresta e 100m 

para o interior da área agrícola circundante; sendo no local 1 plantio de palmeiras de coco e 

pasto; e no local 2 pastos abertos. Em cada transectos foram estabelecidas estações ao longo da 

borda da floresta, sendo 10 para o interior da floresta e 5 em direção a área agrícola; com 

distâncias de 20m uma da outra; totalizando 96 estações em cada local. 

Em cada local foi realizado censo dos pequenos mamíferos <1,5kg. E feitas medidas 

para temperatura do ar, umidade relativa, temperatura do solo, cobertura do dossel, altura 

dossel, cobertura de arbustos e herbáceas. 

Os resultados mostraram total de 671 capturas de pequenos mamíferos, e somente 43 

ocorreram ao longo das bordas. A diversidade aumentou com a distância das bordas. 

Nos dois remanescentes, a temperatura do ar diminuiu com a distância das bordas. Aos 

60m a temperatura diminuiu e permaneceu estável. A temperatura do solo também diminuiu 

com a distância das bordas, mas permaneceu estável depois dos 20m das bordas. A umidade 

relativa do ar aumentou com a distância das bordas e se estabilizou depois dos 80m. Nenhum 

pequeno mamífero foi capturado fora da floresta nas fazendas do entorno. 

Segundo os autores, a dispersão dos pequenos mamíferos pode ter sido impedida pelos 

efeitos de borda e pela agricultura do entorno. E que embora os resultados tenham mostrado 
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que a diversidade dos mamíferos aumentou com a distância das bordas, o estudo não respondeu 

porquê este efeito ocorreu. E concluem que é difícil determinar a distância precisa com que a 

diversidade de pequenos mamíferos e o número de espécies foram afetados pela influência das 

bordas. Para os autores, a influência da borda sobre os pequenos mamíferos pode ser a chave 

para descobrir a probabilidade das espécies sobreviverem em pequenos fragmentos com bordas 

abruptas. 

As diferenças na proporção de árvores no interior da floresta, pequenos fragmentos e 

bordas, foi estudado por Tabarelli et al (2010). O estudo foi realizado na Usina Serra Grande, 

Alagoas; em uma área privada de plantio de cana-de-açúcar. A área de estudo tem cerca de 100 

fragmentos entre 1,67 e 3.500 ha, circundados pela monocultura de cana. O cultivo na área foi 

iniciado no século 18, com a abertura de grandes porções da floresta de crescimento secundário. 

A área de estudo inclui a Floresta Coimbra, de 3500 há, o maior e mais preservado fragmento 

florestal do nordeste do Brasil. 

Foram inventariadas as árvores com DAP>10 cm nas bordas (áreas dentro de 100m da 

borda da Floresta Coimbra), interior da floresta (> 200m das bordas) e pequenos fragmentos 

(entre 3,4 e 83,6 ha) isolados por no mínimo 60 anos e circundados por plantio de cana. Foram 

amostrados no estudo 182 espécies de árvores e 4056 indivíduos nas 50 parcelas. 

Os resultados mostraram que as bordas e os pequenos fragmentos tem mais espécies 

decíduas e semidecíduas do que o interior da floresta. As diferenças entre a abundância de 

árvores ao longo das bordas, pequenos fragmentos e interior da floresta foram associadas às 

características das folhas, dispersão de sementes e reprodução.  

A composição florística das bordas foi significativamente afetada pela abundância de 

espécies pioneiras. Foram verificadas diferenças entre floração, tipo de frutos, tamanho das 

sementes entre os tipos de configurações da floresta. A composição de espécies de árvores no 

interior da floresta foi significativamente diferente da composição de espécies ao longo das 

bordas. A fenologia das árvores diferiu entre as configurações da floresta dependendo de sua 

proximidade (ex: bordas x interior).  

Segundo os autores, o estudo mostra forte evidência de que está ocorrendo nos 

fragmentos florestais uma transição ao longo prazo na fenologia e morfologia dos frutos e 

sementes nas árvores.  E também sugerem que a extensão com que a proliferação de pioneiras 

afeta a distribuição das comunidades de árvores nos seus ciclos de vida dependem da 

diversidade local da flora local de pioneiras.  

Os resultados mostram que a fragmentação é associada com a proliferação de espécies 

pioneiras e a redução nas taxas de abundância de espécies de crescimento inicial. O estudo 
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verificou que as diferenças na comunidade de árvores associadas às bordas foram levadas pela 

proliferação de espécies pioneiras que foram associadas a perda das características dos ciclos 

de vida da comunidade.  

Segundo os autores, os resultados mostram que a reprodução, como estratégia, pode ser 

grandemente reduzida pela fragmentação, pois faltam nas bordas eventos reprodutivos anuais; 

que são associados com espécies de árvores de crescimento inicial. 

Foram analisados os efeitos de borda entre pasto e floresta na dinâmica e nutrientes do 

solo, por Toledo-Aceves; García-Oliva (2012). O estudo foi realizado na Reserva da Biosfera 

Chamela-Cuixmala, no México. O local é formado por ecossistema de Floresta Tropical 

Decídua, com aproximadamente 1200 espécies de plantas vasculares, sendo 16% delas 

endêmicas. 

A conversão da floresta em pastos é feita por queimadas e com o cultivo de milho por 2 

anos e então substituída com gramíneas. O pasto plantado com gramíneas não é fertilizado e é 

mantido por queimadas sempre a cada 2 ou 3 anos. E não foi observada invasão de gramíneas 

na borda da floresta. 

Foram selecionados para o estudo 2 fragmentos de no mínimo 100 anos de idade, e ao 

menos 10 ha; situados adjacentes à pastos com histórico de 15-20 anos de uso constínuo de 

gado. 

Foram coletadas amostras nas distâncias de 0-10m, 30-40, 70-80 e 100-110m das bordas 

do pasto ao interior; locadas perpendicularmente nas fronteiras entre pasto e floresta. Foram 

coletadas amostras de solo, serapilheira sobre as árvores de Caesalpinia echinata, espécie que 

segundo outros estudos contribui com 11% da produção de serapilheira no local do estudo. 

Em cada distância da borda foram selecionadas 3 árvores da espécie, distantes 10m das 

outras duas. Foram analisadas a concentração de Carbono (C), Nitrogênio (N), e Fósforo (P) na 

serapilheira e concentração microbiana de N e C no solo.  

Os resultados mostraram que a concentração total de C e N no solo e níveis de C foram 

mais baixos no pasto do que na floresta. 

A concentração de Fósforo no solo foi mais baixa no pasto e na primeira distância (0-

10m) das margens da floresta do que no interior da floresta, enquanto a concentração de Fósforo 

na serapilheira teve padrão inverso. O Fósforo na serapilheira também foi reduzido próximo da 

borda e aumentou em direção ao interior da floresta. Como consequência, a proporção de 

Carbono-Fósforo e Nitrogênio-Fósforo diminuiu da borda para o interior da floresta. 
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Segundo os autores, o resultado sugere que a borda pasto-floresta desregula a dinâmica 

do Fósforo dentro dos primeiros 10m da floresta. Então, o uso dos nutrientes pelas plantas e a 

produtividade poderia ser alterada nas bordas dos fragmentos de floresta. 

A riqueza e a composição de insetos galhadores entre borda e interior, e entre formações 

florestais e tipos de distúrbio, foi estudado por Toma (2012), no Centro Conservação Pró-Mata, 

RS. Foram amostrados 20 pontos, sendo 10 em floresta de araucária contínua, e 10 em manchas 

de floresta com distúrbio (pasto e fogo) em regeneração (com 17 anos de exclusão de pasto e 

fogo). 

Os resultados mostraram que a composição de insetos galhadores diferiu entre borda e 

interior, o que pode ser reflexo nas diferenças da composição da vegetação.  

Não somente as espécies de insetos galhadores diferem, mas também a composição dos 

hospedeiros das plantas.  A composição não diferiu entre os tipos florestais. 

Os interiores de floresta com distúrbio foram mais ricos, e os interior de floresta em 

regeneração foram tão ricos quanto as bordas. 

Para o autor, a composição das espécies de insetos galhadores é um indicador melhor 

do que riqueza para o efeito de borda. 

A variação na distribuição de plantas na orientação das bordas face norte e sul, em uma 

floresta madura de carvalho, foi o trabalho desenvolvido por Wales (1972). O estudo foi 

realizado em New Jersey, Piedmont, Estados Unidos. A área do estudo foi submetida a queima 

periódica antes de 1711 pelos índios Lenape, mas não foi queimada desde então. Mas parte foi 

apossada pelos europeus em 1701 e adquirido como uma área natural pela Universidade Rutgers 

em 1955. Desde 1950, foi implementado ações de manejo para minimizar a influência do 

homem. 

Lacunas na floresta associadas com tempestades de vento e outros distúrbios 

representam a vegetação de sucessão secundária localizada dentro da área. No total de 162 

parcelas, foram verificadas todas as plantas com DAP>2,5cm, cobertura de arbustos e plântulas. 

Os resultados mostraram que as espécies caracterizadas por intolerância à sombra ou 

boa reprodução vegetativa, ou ambas, são predominantes nas bordas. A largura efetiva da zona 

de transição microclimática é mais estreita no limite norte do que no sul.  

O regime da borda norte é dominado por luz difusa, exceto por períodos diários durante 

o verão, quando a luz direta é incidente sobre a borda. Assim, a penetração da luz no lado norte 

é insignificante.  
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A luz direta domina o regime de luz da borda sul. Não só a duração do raio de sol e a 

quantidade total de energia solar, mas também a profundidade da penetração da luz lateral, são 

maiores no sul do que no norte. 

Os ventos predominantes durante a estação de crescimento são incidentes sobre a borda 

sul. A margem sul é geralmente mais quente. Temperaturas diárias máximas de 11 ° C mais 

quentes do que o norte foi observado em até 5 cm acima sobre a serapilheira durante todas as 

estações do ano. 

Os efeitos de bordas criadas recentes nas condições ambientais e estrutura da vegetação 

tropical, foram estudados por Williams-Linera (1990). O estudo foi realizado próximo da 

Província do Panamá e de San Blas Comarca, no Panamá, na floresta tropical premontana 

úmida, ao longo da rodovia El Llano-Carti. 

O solo da área de estudo é muito ácido e argiloso, e contém grande quantidade de Al e 

matéria orgânica, e baixa concentração de P, K, Ca e Mg. Foram selecionados para o estudo 5 

clareiras adjacentes a floresta primária sem distúrbios, e considerados a idade da borda e o 

tempo decorrido desde que a floresta foi cortada. E variam entre 0-8 anos, 5, 7,  10 e 12 anos. 

O histórico de distúrbio foi similar entre os locais. O processo de criação de pastagens começa 

com o corte de várias hectares de floresta durante a estação seca e queimando a área dentro de 

um mês após a secagem da vegetação. Com as primeiras chuvas é feito o plantio de arroz ou 

milho por um ou dois anos, dependendo da fertilidade do solo. 

No final da colheita, sementes de gramíneas exóticas são plantadas, e introduzida 

pastagem de gado. O gado pasta na borda da floresta ou onde a madeira foi extraída, e não 

penetra além da borda imediata da floresta. Não existe evidência da penetração do fogo das 

bordas na floresta. Em cada um dos 5 locais do estudo foram estabelecidos 1 transecto de 70m, 

se extendendo 25m para o interior do pasto, e 45m para o interior da floresta. 

Foram feitas medidas da temperatura máxima e mínima, e da umidade relativa, 

densidade de árvores do bosque, por fotografia hemisférica do dossel, e estrutura da vegetação. 

Para verificar o efeito da proximidade da fronteira na mortalidade de árvores, todas as árvores 

caídas, quebradas ou mortas em pé foram verificadas em parcelas de 50x60m em cada um dos 

5 locais de estudo. 

Os resultados mostraram que ao longo dos transectos entre as clareiras e o interior da 

floresta, a maior mudança na temperatura e umidade relativa ocorreu entre 2,5 e 15m da borda 

ao interior. O dossel da floresta estava mais aberto nas bordas da clareira-floresta.  
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A densidade e área basal das árvores foi duas vezes maior nas bordas do que no interior 

da floresta nos locais onde as fronteiras foram criadas de 5 a 12 anos antes. Os efeitos de borda 

foram estimados em se estender 6-14m ao interior da floresta. 

Em locais abertos mais recentes, houve crescimento em altura das plantas, e pouco 

recrutamento de sementes ou plântulas. Não houve mudança na composição florística ao longo 

dos transectos das fronteiras ao interior da floresta, e as espécies dependentes de luz, como 

Cecropia, Vismia, Palicourea,  foram mais abundantes nas bordas do que no interior. No 

interior essas espécies foram restritas aos locais mais abertos encontrados ao longo dos 

transectos. 

Lianas com  DAP<5cm apresentaram proporção similar ao longo das bordas ao interior. 

Entretanto, as lianas DAP>5cm foram somente encontradas nas bordas. A densidade de árvores 

mortas diminuiu com a distância das bordas. Árvores mortas foram 2,6 vezes mais abundantes 

nas bordas do que na floresta. A proporção de árvores mortas depois que as bordas foram criadas 

foi de 14:1 borda-interior, e sugerem aumento na mortalidade de árvores quando as bordas são 

criadas. 

Árvores de DAP maior morreram em maior proporção nas bordas do que no interior. O 

aumento na taxa de mortalidade das árvores na borda é provavelmente relacionado a maior 

mudança nas condições micro-ambientais.  

Segundo a autora, a prevalência de mortes de árvores nas bordas de florestas tropicais ( 

e florestas temperadas de alta altitude) sugerem que as condições ambientais nas fronteiras da 

floresta são mais severas nos trópicos do que nas regiões temperadas. Na floresta tropical, as 

árvores podem ser menos adaptadas as novas condições ambientais quando isoladas da 

vegetação vizinha. 

Embora esperado que a vegetação nas bordas fosse dominada por espécies dependentes 

de luz, as espécies tolerantes a sombra foram abundantes na borda e no interior. As espécies 

dependentes da luz foram abundantes no pasto mas na floresta adjacente estavam crescendo em 

lacunas abertas da floresta. 

Nas parcelas não cercadas, as plantas foram cortadas quando as pastagens foram 

mantidas. Uma implicação dessa observação é que as fronteiras abruptas pasto-floresta são 

resultado da pastagem e manutenção dos pastos. 

Além dos 15-25m do interior da floresta, nem as condições ambientais nem a estrutura 

da floresta e a mortalidade de árvores foram influenciadas pela proximidade da fronteira da 

floresta. Entre 0-15m, entretanto, a estrutura da vegetação mudou com a distância da fronteira 

da floresta e com o tempo desde a criação das bordas.  
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Segundo a autora, o estudo indica o significado ecológico da vegetação da borda como 

amortecimento tampão que protege a vegetação da floresta. 

O estudo realizado por Wirth, et al (2007) teve como objetivo estudar a mudança na 

abundância de colônias de formigas com a distância das bordas. O estudo foi realizado no 

fragmento Coimbra, em Alagoas, Brasil. O fragmento tem aproximadamente 3500 ha em 

grande parte bem conservado de floresta tropical baixa montana, circundado por campos de 

plantio de cana de açúcar ao longo de 40 km de bordas relativamente antigas (60 anos). 

Os transectos foram estabelecidos nessas distâncias, resultando em 180 áreas de 

amostras, e verificadas o número de colônias por parcelas e calculado a densidade de colônias. 

As parcelas foram estabelecidas em 7 distâncias: 0-50m, 50-100m, 100-150m, 150-200m, 200-

250m, 250-300m, e >300m. 

Os resultados mostram que foram encontradas na área 80 colônias de formigas do 

gênero Atta, sendo 43 colônias de A. cephalotes e 37 de A. sexdens. 

A densidade de colônias das formigas cortadoras de folhas mudou drasticamente com a 

distância das bordas da floresta. Entretanto, embora ambas as espécies tenham aumentado ao 

longo das bordas, a magnitude dos efeitos de borda mudou entre as espécies. 

A densidade de colônias de A. cephalotes foi mais baixa no interior, e aumentou 

fortemente nos primeiros 50m. Por outro lado, A. sexdens foi mais uniformemente distribuída, 

mas nas distâncias >200m foram significativamente diferentes daquelas nas primeiras 

distâncias da borda; indicando que para A. sexdens, o efeito de borda pode alcançar até 200m 

dentro da floresta. 

Combinando as duas espécies, as colônias ocorreram cinco vezes mais frequentemente 

nos primeiros 50m das bordas.  

O estudo demonstrou efeitos de borda sobre as colônias das duas espécies de formigas 

mais comuns na América Latina. E sugerem que, a população dessas espécies se beneficia da 

presença ou criação de bordas da floresta, e em habitats perturbados como floresta secundária, 

plantações, pastos, estradas; facilitando a abrangência desses herbívoros dominantes. 

Os autores acreditam que a distribuição mais uniforme de A. sexdens dentro da floresta, 

quando comparada a concentração de A. cephalotes nas bordas é consequência das diferenças 

no grau de especialização no forrageamento.  

A.cephalotes pode ter uma resposta mais pronunciada devido a frequência de espécies 

pioneiras nas bordas, do que A.sexdens. De acordo com outros estudos, A.cephalotes tem uma 

clara preferência por espécies pioneiras, que são mais frequentes nas bordas da floresta. 
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Enquanto A. sexdens forragea sob árvores como plântulas, juvenis, flores e folhas mortas da 

serapilheira. 

Os autores sugerem que a criação das bordas promove alta densidade de formigas Atta, 

resultando em mudança drástica na estrutura da floresta, microclima, distúrbios do solo e 

qualquer impacto subsequente dos processos ecológicos. 

O efeito mitigador das bordas da floresta sobre a deposição atmosférica de nitrogênio 

inorgânico (N) e os poluentes potencialmente acidificantes SO4², NO3 e NH4, foram estudados 

por Wuyts e tal (2009) O estudo foi realizado em 3 locais: Dombergheide, Neigembos, em 

Flanders (norte da Bélgica), e Neterselse Heide nos Países Baixos. 

 Todos os locais das bordas estudadas estão orientados na direçãso sul-oeste, e 

expostos a ventos e com vegetação de borda gradual, e situados de n80-100 km ao leste do mar 

do norte. Fontes de NO e SO são as indústrias petroquímicas locadas de 50-100 km de 

Dombergheide e Neterselse Heide, e a 60 km de Neigembos. Flandres é caracterizado por uma 

densa rede de estradas e rodovias, que são importante fonte de NO na região. 

 Em cada local, foram estabelecidos 6 transectos paralelos perpendiculares às bordas. 

E instalados ao longo dos transectos, coletores nas distâncias de 0, 2, 4,n 8, 16, 32, e 64m das 

bordas. As bordas foram caracterizadas como bordas abruptas (transição abrupta entre a área 

aberta e a floresta), e bordas graduais. 

 As coletas de dados foram feitas durante 3 meses no inverno e no verão, e instalados 

funis, garrafas e malhas para posterior substituição em água destilada, para análises químicas 

no laboratório. 

 Foram feitas análises de NH4, Cl, SO4, NO3, PO4. 

 Os resultados mostraram que na borda gradual mais suave, a deposição extra de N + 

S recebida pela floresta devido aos efeitos de borda foi menor do que na borda abrupta, com, 

em média, 80 e 100% no inverno e no verão, respectivamente. Isto foi devido à redução da 

metade da influência da profundidade da borda e uma redução quase total da magnitude da 

influência da borda. 

 As diferenças são causadas pelas diferenças nas estruturas das bordas. Em 

Dombergheide, para SO4, NO3 e NH4, a presença de borda gradual diminuiu o nível de 

deposição nas bordas. 

 A presença de vegetação gradual nas bordas diminuiu o grau de penetração dos 

gradientes microclimáticos, e consequentemente, os efeitos de borda na deposição de SO4, NO3 

e NH4. Além disso, presença de vegetação gradual nas bordas alterou o raio de deposição destes 

elementos nas bordas. 
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  Aos 16-64m das bordas a transição da borda não influenciou a deposição dos 

elementos.  

 Na borda gradual, a absorção de NH4 e NO3 pelo dossel foi mais alta nas bordas do 

que no interior da floresta. A comparação entre os 3 locais da floresta revelam que a forma e o 

tamanho da vegetação gradual são de grande importância para o impacto das bordas na 

deposição na floresta. Em Dombergheide, a presença da borda gradual produziu uma 

diminuição na deposição de N e N + S, mesmo quando a deposição de queda na vegetação de 

borda gradual foi levada em consideração. 

 Segundo os autores, os resultados suportam a ideia de que a criação de borda gradual 

por manejo de bordas da floresta podem ser recomendados, pois essas bordas podem influenciar 

profundamente a extensão dos efeitos de borda na deposição atmosférica de N e N+S. E que 

devem ser considerados a forma e o tamanho da vegetação gradual das bordas neste manejo. 

A influência da restauração da matriz nas respostas bióticas dos efeitos de borda em um 

remanescente da Reserva Florestal Ngel Nyaki, na Nigéria, foi testada experimentalmente por 

Barnes et al (2014). A região compreende um mosaico de montanhoso rodeado de pastagens, 

florestas degradadas, e uma densa floresta sub-montana. 

Para o estudo foi criado um tratamento experimental de restauração da matriz com 

exclusão do gado, interrupção de fogo e revegetação de uma zona de amortecimento de 200 m 

na matriz circundante nas bordas replicadas. 

 Foram estudados 3 bordas de regeneração e três bordas degradadas. Foram 

comparadas as respostas de comunidades de besouros de esterco nessas áreas. 

O estudo realizou a coleta 4.705 besouros de esterco, sendo que quase metade (46%) 

das espécies ocorreram exclusivamente no pasto, enquanto 31% das espécies foram coletadas 

exclusivamente nas amostras de floresta. 

A abundância total de besouros foi maior na floresta do que nos habitats da matriz. 

Houve magnitude maior de 29% de efeitos de borda nas bordas de regeneração em comparação 

com bordas degradadas, conduzidas por uma abundância média de besouro de 53% em locais 

florestais adjacentes ao habitat da matriz em regeneração. 

 A disparidade nas taxas de captura de besouro de estrume entre as bordas degradadas 

e em regeneração foi mais evidente em distâncias acima  de 10 m dentro da floresta, e não era 

fortemente evidente perto da borda. 

Após três anos, as comunidades de besouros nas florestas remanescentes mostraram um 

aumento de 53% na abundância em locais adjacentes à matriz restaurada. 
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 Apenas nestes 3 anos depois de excluídos processos ameaçadores nas áreas pequenas 

no habitat da matriz, o estudo identificou que esses esforços não só reduziram os efeitos de 

borda, mas também (1) aumentou as populações de besouro de esterco na reserva adjacente, (2) 

levaram a um aumento nas taxas de captura de besouro na matriz em recuperação regeneração 

(3) facilitou o restabelecimento de espécies que estavam ausentes devido à degradação da 

matriz. 

Segundo os autores, o estudo encontrou evidências claras dos impactos negativos do uso 

da terra da matriz nas respostas da comunidade de besouros de estrume em bordas de florestas 

remanescentes na Nigéria.  

Mais de 90% das espécies responderam fortemente aos efeitos de borda, com um 

declínio na abundância de besouro da floresta para os habitats das matrizes. 

As mudanças na composição de espécies na abundância relativa provavelmente são 

explicadas por diferenças na estrutura vegetativa e distúrbios antropogênicos nos dois tipos de 

matriz adjacente. A matriz degradada possui biomassa vegetativa, diversidade e estratificação 

muito baixas, em comparação com a matriz regenerada, que contribuem para temperaturas mais 

elevadas na pastagem degradada, potencialmente limitando a persistência de espécies de 

besouros de esterco com menor tolerância para tais parâmetros ambientais. 

Para os autores, o resultado mais marcante deste estudo tenha sido o aumento de 53% 

nas taxas de captura de besouro na floresta regenerada, que foi mais marcada a distâncias 

superiores a 10 m da borda da floresta. 

 As diferenças entre estas bordas de floresta regeneradas e degradadas em temperatura 

e umidade podem colocar restrições fisiológicas em determinadas espécies, contribuindo para 

mudanças na comunidade de espécies observadas neste estudo. 

 Segundo os autores, os resultados sugerem que através de medidas simples de 

restauração de habitat adjacentes à terra agrícola degradada, os profissionais de conservação 

podem esperar um rápido restabelecimento das comunidades de besouros em ambas a matriz 

restaurada e habitat remanescente adjacente. E concluem que as zonas de amortecimento em 

regeneração podem aumentar substancialmente o tamanho efetivo da reserva e restaurar 

comunidades de invertebrados em mosaicos de paisagem onde os habitats remanescentes estão 

inseridos dentro de paisagens antropogênicas. 

Em um estudo de 4 anos, Battin; Sisk (2011), tiveram como objetivo verificar como as 

aves respondem aos efeitos de borda em florestas restauradas e não-restauradas. O estudo foi 

realizado no Grand Canyon entre 1999 e 2002. Foram instalados transectos em uma faixa de 
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100 m de largura a partir da borda entre floresta tratada e não tratada e estendendo-se 200 m 

para o interior. 

 Os resultados mostraram que, entre os dois tipos de floresta, quatro das sete espécies 

registradas responderam à borda em apenas um lado.  A probabilidade de ocorrência dessas 4 

espécies próximo a borda aumentou na floresta restaurada, e diminuiu na floresta não 

restaurada. 

 O padrão de abundância variou entre os anos para duas espécies. Os resultados deste 

estudo indicam que o limite entre floresta tratada e não tratada pode ter uma influência 

substancial sobre a abundância de aves na paisagem pós-restauração.  

 Das sete espécies analisadas, uma ocorreu mais freqüentemente perto da borda em 

ambos habitat. Cinco de sete espécies estudadas responderam à borda na região de floresta não 

tratada, enquanto que apenas uma respondeu à borda na floresta tratada. 

 Segundo os autores, o número desproporcional de espécies respondendo a bordas  na 

floresta não tratada sugere que, quando o efeito de restauração na floresta é considerado, ele é 

especialmente importante para considerar o efeito de borda nas aves que habitam remanescentes 

de manchas não restauradas. 

 Os efeitos de borda parecem ser relativamente sem importância, pelo menos a curto 

prazo, quando existe restauração. E concluem que, para assegurar a proteção do habitat, seria 

importante  considerar a localização, tamanho e configuração do fragmento. 

O estudo realizado por Bellaver (2012) teve como objetivo verificar o efeito de borda 

nas comunidades de borboletas frugívoras em 10 fragmentos de Mata Paludosa, no Rio Grande 

do Sul. Os fragmentos mediam entre 8 e 1000 ha. 

Em cada fragmento foram delimitadas 4 unidades amostrais, dispostas em 2 transectos 

lineares com 50m de extensão e separados por 100m. Em cada unidade amostral foram 

instaladas 03 armadilhas distantes 10m uma da outra. 

Os resultados mostraram que não houve diferença entre a relação tamanho do fragmento 

e quantidade de indivíduos. 

A riqueza de espécies não apresentou diferenças significativas entre os ambientes. 

Houve diferenças quanto à composição de espécies entre a borda e interior, sendo que a 

presença de espécies generalistas foi mais abundante na borda. Não houve correlação 

significativa entre composição de espécies e variáveis abióticas (temperatura, umidade, vento, 

luz). 

O estudo realizado em uma área de monitoramento do Inventário Florestal Nacional da 

França, localizados no norte do país, por Bergès et al. (2013), teve como objetivo analisar os 
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efeitos da distância da borda e o tamanho da mancha da floresta em indicadores de temperatura, 

luz, ph do solo, umidade do solo e disponibilidade de nitrogênio.  

Um total de 63 equipes com diferentes níveis de experiência na identificação de plantas 

foram envolvidos no levantamento dos dados florísticos deste inventário. 

Foram analisados 19.989 plotes em 10.131 manchas de florestas. O estudo utilizou as 

medições do MIVs (indicador de valores médios para as plantas) que  avaliam separadamente 

clima, luz e condições de riqueza de nutrientes. Cada valor de MIV estima a posição onde cada 

espécie atinge pico ou abundância (isto é, o valor do indicador) ao longo de uma série de 

gradientes ambientais.  

 As variáveis foram registradas nas parcelas durante a amostragem de campo ou 

obtidas de bases de dados climáticas. Usando os valores médios dos indicadores, os resultados 

mostraram que as comunidades de plantas indicaram solos menos ácidos, com menos nutrientes 

(nitrogênio), mais secos (baixa umidade), mais abertos (com mais luz) e mais quentes (maiores 

temperaturas médias anuais) na borda. O ph, N e temperatura diminuíram com a distância da 

borda, enquanto a umidade aumentou. 

 O grau de influência da borda  variou até 500-700 m para pH e temperatura média 

anual de MIV. Segundo os autores, duas hipóteses poderiam explicar o gradiente borda-interior 

para MIV pH e N: (1) deposições atmosféricas mais profundas no interior da floresta e (2) 

deslocamento da borda após o reflorestamento desde o início século 19, combinado com 

legados de uso da terra. 

Os autores comentam outros estudos que mostram que as emissões de nitrogênio e 

enxofre, como outros nutrientes poluentes, aumentaram desde a década de 1940 devido ao 

aumento do consumo de combustíveis fósseis e intensificação da agricultura.  

E que as bordas da floresta influenciam a entrada de compostos químicos da atmosfera,  

já que são expostas à alta deposição de íons atmosféricos que alteram o perfil vertical dos ventos 

e causam turbulência do ar.  

Segundo os autores a literatura relata um aumento de quatro vezes a deposição 

atmosférica de N e S nas bordas da floresta em comparação com os interiores da floresta. 

 Os autores discutem a hipótese que o gradiente de longo alcance em MIV pH e N 

poderia ser resultado da deposição atmosférica mais profunda para o interior da floresta. E 

interpretam isso como resultado do deslocamento das bordas e uso da terra ao longo prazo. 

 Concluem que consequentemente, são necessárias mais pesquisas para determinar o 

papel potencial da deposição atmosférica para explicar os gradientes de longo alcance 
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observados no estudo. E que dados do histórico de uso da terra também  ajudariam a identificar 

o que levou a esses gradientes de borda de longo alcance. 

A pesquisa realizada por Camargo; Kapos (1995) investigou a umidade do solo e perfil 

vertical para o déficit de pressão de vapor de ar (VPD) dentro da floresta na área inserida no 

Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais -  PDBFF, Manaus, AM. 

 A umidade do solo foi medida em três transectos de 20 X 200 m, A partir da borda 

ocidental em direção ao centro, com localização aleatória, evitando pequenos vales e encostas 

íngremes. 

 Foram instalados tubos de PVC a 95 cm de profundidade em linhas paralelas nos 

transectos da borda a -5, 0 (linha da borda), 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 150 e 200 m para dentro 

da floresta. E os transectos  controle instalados a 500, 520, 540 e 560 m da borda, e ao longo 

do pasto (- 100 m).  

A fração de volume de umidade do solo (MVF- Volume de água por volume de solo) 

foi medida em três profundidades (25, 50 e 75cm) usando uma sonda de nêutrons. Em cada 

transecto, uma amostra de solo (0-25 cm profundidade) foi coletada em cada distância estudada, 

e estas foram agrupadas em dois intervalos de distância (-5 a 80 m e 100 a 200 m).  Também 

foram feitas medidas da textura do solo e declive. Foram medidas da estrutura da vegetação 

para estimar a densidade foliar em dado intervalo de altura.  

 Os resultados mostraram que a variação na umidade do solo apresentou valores  altos 

somente na borda e de 40-80 m para o interior. O VPD aumentou mais com a altura perto da 

borda do que em áreas de controle. 

 A altura da maior densidade de folhagens aumentou com a distância da borda, até 80-

100 m para dentro da floresta. 

 Segundo os autores, a regeneração "sela" a borda com mais folhas que transpiram e 

esgotam a umidade do solo, protegendo ao mesmo tempo o sub-bosque apenas dentro da borda 

de condições de dessecação. 

 Os padrões de variação na umidade do solo e microclima podem ser explicados pela 

estrutura da vegetação e mudanças sobre o tempo. Com o tempo, espécies de crescimento 

secundário e produção de ramos e folhas pelas árvores “selam” o perfil ao longo da borda. 

Todas essas camadas adicionais são expostas à radiação solar direta, aumentando a 

evapotranspiração total e o esgotando a umidade do solo, em contraste com florestas primárias 

sem perturbação, onde somente as camadas sobre as folhas são expostas. 

Para os autores, o estudo confirma que as bordas da floresta são funcionalmente 

diferentes da floresta contínua em termos de microambiente e (provavelmente) processos 
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hidrológicos. Entretanto, as diferenças não são diretamente relacionadas ao gradiente de borda, 

pela hipótese inicial (e encontrado perto da borda da floresta cortada recentemente) eles mudam 

significativamente sobre o tempo. 

 O efeito mais claro das bordas da floresta é uma maior heterogeneidade ambiental, 

relacionada a mudanças na estrutura, estendendo-se cerca de 100 m na floresta. 

 Espécies capazes de tolerar ou se beneficiar de tal heterogeneidade são susceptíveis 

de predominar em zonas de borda afetadas, enquanto outras vão sobreviver apenas mais no 

interior da floresta. 

 No entanto, a mudança da floresta perto das bordas significa que tanto a natureza 

quanto a extensão da influência da borda estará mudando continuamente. 

 Os autores concluem que qualquer tentativa de avaliar o valor de uma floresta afetada 

pelas bordas em um fragmento ou paisagem florestal deveria incorporar informações sobre o 

tempo decorrido desde a formação da borda e, se possível, a relativa exposição das bordas à 

formação de lacunas e outras perturbações. 

O padrão de invasão de espécies exóticas, sob matriz urbana e rural, foi estudado por 

Cilliers et al (2008) O estudo foi feito comparando os resultados encontrados em Victoria 

(Austrália) e na província Norte-Oeste da África do Sul.  

Apesar da ocorrência em diferentes continentes, as gramíneas (ou pastagens) são 

floristicamente e estruturalmente similares e os locais são dominados pelas mesmas espécies de 

capins. Tanto na África do Sul como na Austrália a vegetação de fragmentos de pastagem são 

retangulares e lineares com bordas retas, adjacentes a estradas e ferrovias em áreas urbanas e 

paisagens rurais.  

 Os resultados mostraram que em ambos os países, 10 dos 11 (90%) pastagens rurais 

pesquisadas exibiram invasão de espécies exóticas na borda.  A cobertura de espécies exóticas 

diminuiu relativamente rápido, com a distância da borda, de níveis moderados (10-40%) para 

níveis baixos (menor que 10%) no interior dos locais. A distância de penetração das espécies 

exóticas foram verificadas entre 3 e 16 m. 

 A invasão de espécies exóticas das bordas também foi observada em duas das cinco 

pastagens urbanas na África do Sul e três dos seis locais na Austrália.  Na África, as pastagens 

urbanas tem maior distância de penetração das espécies exóticas do que as pastagens rurais. 

 A invasão de pastagens por espécies exóticas são em grande parte determinadas por 

processos de perturbação que produzem lacunas no dossel da vegetação e na superfície do solo. 

De acordo com os autores, ambos os locais  são pequenos, cercados por uma paisagem urbana 

heterogénea, composta  por habitação residencial, parques, indústria e terra vaga que contém 



335 
 

 

uma abundância e diversidade de espécies exóticas (Cilliers et al., 2004) e têm uma frequência 

reduzida de fogo (Williams et al. 2006). Embora esses processos possam explicar a invasão de 

espécies exóticas no interior, não explicam a ausência de uma resposta  positiva da borda. 

 O nível absoluto de cobertura de espécies exóticas nas bordas das pastagens foi mais 

alto na maioria das pastagens urbanas, em comparação com as pastagens rurais. Os motivos 

para isso não são claros, mas podem incluir a existência de maior pressão de propágulos no 

meio urbano para plantas ruderais e de jardim. 

 Os autores concluem que apesar da urbanização, as invasões de plantas daninhas são 

processos complexos, e os padrões de invasão de espécies exóticas em pastagens urbanas foram 

semelhantes e  encontradas em dois continentes diferentes; o que sugere que padrões gerais 

podem ocorrer. 

A extensão do efeito de borda na riqueza, abundância e diversidade de sapos em 2 

fragmentos de tamanhos diferentes na Cachalú Biological Reserve, Colômbia, na cordilheira 

oriental dos Andes, em Encino, Santander, foram estudados por Cortés et al. (2008). 

O fragmento 1 tem 203 ha com altura do dossel aproximado de 20m, e floresta com 

árvores jovens. O fragmento 2 tem 723 ha e uma abundante floresta madura, com dossel similar 

ao fragmento 1. Ambos estão isolados por 400m e sob matriz de pastagem de gado.  

A borda de cada amostra foi classificada em três categorias, de acordo com a estrutura 

da vegetação da borda e dados históricos no uso da matriz, sendo: Borda abrupta (transição 

abrupta entre matriz de pasto e floresta), Regeneração inicial (estágio inicial de sucessão, 

pequenos arbustos e árvores jovens, matriz intacta por 10 anos e usada ocasionalmente por 

pastagem), Regeneração tardia (sucessão avançada na matriz adjacente, abundância de arbustos 

e árvores jovens altas, matriz intacta por mais de 18 anos após ter sido usada para pasto). 

Os sapos foram amostrados em 4 períodos, e feitas medidas para temperatura do ar, 

umidade relativa do ar, serapilheira, cobertura do dossel, cobertura de herbáceas, árvores em pé 

e troncos caídos. 

 Os resultados mostraram que no fragmento 1 a riqueza não variou com as distâncias 

da borda, entretanto no fragmento 2 a riqueza maior foi encontrada a 100 m da borda. 

Diferenças significativas foram detectadas entre a diversidade de sapos nas fronteiras com 

borda abrupta e na borda de regeneração jovem quando a comparação foi feita considerando 

ambos os fragmentos juntos.  

 A borda com borda abrupta apresentou valores significativamente mais elevados de 

temperatura e menores valores de umidade relativa durante os meses de clima chuvoso e seco 

do que os outros tipos de borda. As bordas abruptas mostraram diversidade mais baixa e as 
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variáveis ambientais mostraram condições adversas para o estabelecimento dos sapos. Houve 

ausência de quase todos os sapos da floresta na matriz e sua diminuição marcada em direção a 

bordas abruptas indicou que o microhábitat e as características microclimáticas desses 

ambientes são desfavoráveis para a maioria dos sapos na área de estudo. 

 A matriz do grande fragmento é frequentemente usada para pastagem do gado, que 

foram observados se alimentando na borda da floresta, afetando o estabelecimento de novas 

florestas e inibindo a regeneração da área da borda.  

 A regeneração prejudicada da vegetação da borda resulta em uma cobertura menor de 

plantas herbáceas que fornecem poleiros essenciais para rãs, além de desempenhar um papel 

importante na estruturação do microclima. 

 Em contraste, a área do habitat da matriz adjacente do fragmento I é composta de 

pastagens abandonadas e pastagens onde o gado é limitado a um ou dois dos locais de 

amostragem.  

 Para os autores, é provável que as diferenças no gerenciamento da matriz podem ter 

uma influência significativa na regeneração das bordas da floresta. Para testar esta suposição 

com mais detalhes, avaliar a diversidade de plantas e insetos e a estrutura de vegetação da borda, 

de modo a quantificar o nível de perturbação e seu efeito na diversidade e abundância de rãs. 

 A utilização e a configuração da matriz adjacente parecem ter uma forte influência no 

efeito de borda sobre os anuros, sendo muito mais pronunciado nas bordas da floresta que 

abruptamente tem como vizinho o pasto de gado. 

A pesquisa realizada por Costa (2014) estudou a extensão dos efeitos de borda sobre a 

estrutura da comunidade de anuros de serapilheira na Estação Biológica de Boracéia, SP. As 

distâncias amostradas foram feitas em área de cultivo de eucalipto, borda e interior.  Como 

comparação foi amostrada uma área controle no interior da floresta, a 1km de distância da 

borda. 

Foram medidas as variáveis ambientais: luz, profundidade da serapilheira, temperatura, 

umidade relativa.  A estutura da comunidade foi caracterizada pela composição, riqueza, 

equitabilidade e dominância, características do dossel, altura das árvores e DAP. 

Os resultados mostraram que na faixa externa da floresta e na borda houve maior valor 

médio da temperatura, e que a partir dos 50m da borda a temperatura tornou-se mais estável. 

Não houve relação significativa entre umidade e distância da borda. Maior profundidade 

de serapilheira foi registrada na borda. Na borda e áreas externas da floresta foram registradas 

menor riqueza e abundância de anuros. A partir dos 50m da borda a diversidade e a 

equitabilidade foram semelhantes à área controle. 
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Para a autora, o cultivo de eucaliptos pode ter minimizado os efeitos de borda sobre a 

comunidade de anuros de serapilheira, minimizando os impactos do vento e luz. E, no geral os 

efeitos de borda se limitaram a 50m no interior da floresta. 

O efeito de borda de rodovias no microclima e estrutura do dossel em florestas de louro 

e pinheiro, foi estudado por Delgado et al. (2007) em Tenerife, Ilhas Canárias, Espanha. Ambas 

as florestas possuem estradas asfaltadas e de terra. Foram estabelecidos 13 transectos da borda 

da rodovia ao interior da floresta, sendo (louro – 9 no asfalto e 4 na terra), pinheiros (6 no asfalto 

e 6 na terra); totalizando 25 transectos. Foram feitas medidas para temperatura, luz, altura e 

cobertura do dossel. 

 Os resultados mostraram que as estradas asfaltadas e trilhas de terra revelaram 

diferentes padrões de variação para a temperatura entre a borda e o interior.  

 Não foram encontradas diferenças entre os dois tipos de estradas na borda e interior 

para luz e estrutura do dossel. Da borda da estrada ao interior da floresta, mudanças de 

temperatura significativas persistiram por apenas 3m, a variação da luz persistiu por 6 m, e a 

cobertura e a altura do dossel mudaram significativamente nos primeiros 10 m.  

Nenhuma mudança microclimática pareceu persistir após 6 m para o interior de qualquer 

floresta durante o período de estudo. 

Segundo os autores, o estudo sugere que as condições da floresta do interior parecem 

semelhantes após 6-10m da borda da estrada no louro e no pinheiro floresta. 

A profundidade do efeito da borda da estrada encontrada nas florestas de louro e 

pinheiro foi pequena, mas poderia ter efeitos cumulativos no microclima da floresta e na biota 

associada à floresta na escala da ilha. 

Para os autores, o estudo sugere que as estradas de asfalto induzam um gradiente maior 

para temperatura do que nas trilhas de terra, como revelado em florestas de louro e pinheiro, 

especialmente nas temperaturas acima do solo. Isso indica que, entre outros fatores, o tipo de 

superfície pode desempenhar um papel importante na formação de gradientes no microclima, e 

por consequência em comunidades de plantas e animais. 

 De acordo com os autores,  a pequena profundidade do efeito da borda verificada no 

estudo pode atuar como uma barreira contra o estabelecimento de espécies invasoras 

intolerantes à sombra. E que as bordas no local do estudo experimentariam um efeito 

amortecedor da latitude subtropical das ilhas Canárias, em comparação com as de latitudes mais 

altas. Os autores concluem que os resultados coincidem com a hipótese apresentada por 

Forman; Godron (1986), de que a diferença de intensidade da luz entre as bordas de face sul e 

norte aumentam com a distância do equador. 
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A pesquisa feita por Dodonov (2011) comparou a influência da borda sobre a vegetação 

e o microclima em 8 áreas de cerrado com diferentes fitofisionomias e expostas a diferentes 

matrizes; na região de Bauru, Assis e Itirapina.  As matrizes das áreas são compostas por: cana-

de-açucar (2 bordas), pastagens (3 bordas), eucalipto (3 bordas), estradas asfaltadas (3 bordas), 

aceiros (2 bordas) e área urbana (1 borda). Foram feitas medidas para temperatura, umidade, 

vento e luz.; altura e cobertura do dossel e biomassa de graminóides (total de espécies exóticas 

e nativas). 

Resultados significativos para a distância de influência da borda foram encontrados de 

15 a 80m para temperatura, de 2 a 50m para umidade do ar, de 2m para velocidade do vento, 

de 2 a 20m para altura máxima de vegetação, de 0 a 100m para cobertura de dossel, 0 a 20m 

para biomassa de gramíneas exóticas, 0 a 10m para biomassa de gramíneas nativas. 

A maior influência da borda foi verificada nas áreas adjacentes a pastagens, mas fatores 

como orientação, estrutura da vegetação e uso da terra não foram suficientes para explicar a 

variabilidade observada. 

O autor recomenda no estudo que, para fins de manejo de fragmentos de cerrado seja 

considerada a distância de 80m da borda (a máxima distância em que foi verificada variações 

no microclima), independentemente de fitofisionomia e matriz.   

A pesquisa feita por dos – Santos et al (2015) utilizou dados do LiDAR (Light Detection 

and Ranging), uma tecnologia de Sensoriamento Remoto que produz informações de alta 

confiabilidade para caracterizar quantitativamente o efeito de borda, aplicado a um modelo de 

altura do dossel em uma área de floresta degradada na região Amazônica, no município de 

Paragominas, Estado do Pará. Foram selecionadas 3 áreas, sendo duas cobertas por pastagens 

e uma por plantio de eucaliptos. O limite entre essas áreas e a floresta foi estabelecido em 

diferentes larguras de borda, e criadas a partir de software, 29 bordas de diferentes larguras (até 

200 m, o intervalo foi de 10m; de 200 a 300, o intervalo foi de 20m; de 300 a 400, o intervalo 

foi de 40m; e após, o intervalo foi de 80m). 

Com o objetivo de refutar ou confirmar a existência de um efeito de borda através da 

análise da variável altura da floresta, os dados de cada largura de borda foram comparados com 

o interior.  

Os resultados mostraram uma tendência geral da altura média da floresta aumentar da 

borda para o interior. Os resultados da área focal 01 mostraram que a estabilização dos 

resultados somente acontece a partir da largura de 340m, ou seja, que o efeito de borda na altura 

da floresta é perceptível até 340m. 
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Analisando a área focal 02, seus resultados indicam que, a partir de 70m da borda, a 

altura da floresta é estatisticamente igual à floresta do interior. Na área focal 03 o efeito de 

borda pode ser percebido explicitamente até 30m. Para as áreas focais 02 e 03, os dados também 

mostram um aumento da altura média da borda para o interior, porém este aumento mostra-se 

consideravelmente mais abrupto próximo à borda, tendendo a estabilização quanto mais 

próximo do interior. 

Segundo os autores, levando em consideração as áreas focais 02 e 03, que tem como 

borda florestas menos degradada, é possível concluir que o efeito de borda na altura da floresta 

é percebido de 30 a 70m da borda. 

Os efeitos de borda sobre a comunidade vegetal na floresta boreal na Noruega, entre 

linhas de transmissão de energia, foram estudados por Eldegard et al (2015). Foram 

amostrados 51 locais de estudo. As clareiras para linhas de transmissão variaram em largura e 

idade, mas foram sujeitas ao mesmo regime de gestão: corte de toda a vegetação lenhosa a cada 

5-10 anos (sem produtos químicos usados). 

 Os resultados mostraram que as diferenças na composição das espécies foram maiores 

entre os centros e as bordas da clareira, do que entre florestas e bordas da floresta. Diferenças 

na composição de espécies ao redor da borda aumentou com contraste da borda e a 

produtividade florestal.  

 Os efeitos de borda na composição de espécies na floresta foram menores ao longo 

das bordas voltadas para o norte, enquanto que os  nas clareiras aumentaram com o tempo de 

instalação da linha de transmissão. 

 A riqueza de espécies aumentou ligeiramente para a borda das florestas, mas diminuiu 

consideravelmente  para a borda em clareiras. Somente uma espécie invasora foi encontrada no 

centro da clareira. 

 O efeito da borda na floresta ocorreu com um ligeiro aumento na riqueza de espécies 

na borda da floresta (em comparação com a floresta), enquanto a influência da floresta sobre a 

riqueza de espécies na clareira foi negativo. 

 A riqueza e cobertura de arbustos,  intolerantes à sombra e graminóides diminuiu do 

centro de clareira para a floresta. A diminuição foi maior do centro da clareira para a borda da 

clareira, enquanto que havia um efeito de borda positivo na floresta, com maior riqueza e 

cobertura na borda da floresta. 

 Para arbustos pequenos e líquens, foi encontrado maior riqueza e cobertura em ambos 

os lados da borda. 
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Para samambaias, as parcelas da borda em ambos os locais tiveram a menor riqueza e 

cobertura. Para plantas tolerantes à sombra, os efeitos de borda sobre a riqueza e a cobertura 

em ambos os locais pareciam fracas.  

A cobertura de musgo declinou substancialmente da floresta para a borda da floresta, 

enquanto que foi semelhante na borda da floresta, borda da clareira e habitats da clareira. 

A diferença na composição das espécies entre a floresta e a borda da floresta diminuiu 

à medida que as bordas estavam mais na face norte.  Para musgos e tolerantes à sombra, os 

efeitos de borda diminuíram em bordas mais orientadas para o norte. 

 Os efeitos de borda na composição de espécies na floresta foram menores ao longo 

das bordas voltadas para o norte, enquanto os efeitos de borda nas clareiras aumentaram com a 

idade da linha de transmissão. 

 Com o aumento do contraste da borda, o efeito de borda para arbustos aumentou, mas 

os de líquen declinou. 

A diferença na composição das espécies de plantas vasculares entre a borda e o centro 

das clareiras declinou com a regeneração das árvores. A riqueza de espécies aumentou para a 

borda na floresta. A riqueza e a cobertura da maioria dos grupos funcionais também aumentou 

embora alguns, como a cobertura de musgo, tenha diminuído.  

 Para os autores, essas mudanças na comunidade de plantas provavelmente refletem 

mudanças nas condições abióticas, como o aumento da radiação solar e menor umidade na 

floresta perto da borda e dispersão de espécies de clareiras na floresta. 

Segundo os autores, em florestas da Europa, os efeitos de borda nas florestas não são 

necessariamente prejudiciais, pois estas florestas raramente abrigam espécies vulneráveis no 

interior da floresta. 

 A magnitude do efeito de borda na floresta sobre a composição das espécies, os 

musgos e as  tolerantes à sombra foram menores em bordas face norte. O que, para os autores, 

estão de acordo com estudos anteriores, que mostram que a orientação de clareiras lineares e 

outras bordas florestais induzidas pelo ser humano influenciam a intensidade dos efeitos de 

borda nas comunidades de plantas (Forman et al. (2003), Hamberg; Lehvavirta; Kotze (2009), 

Laurance; Goosem; Laurance (2009). 

 Segundo os autores, maior diferença nas condições abióticas entre a borda e a o habitat 

de referência "não-borda" pode explicar por que a magnitude do efeito de borda sobre a 

composição das espécies e outras respostas foi maior nas clareiras, em comparação com a 

floresta adjacente. 
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Os autores concluem que, ao planejar novas linhas de energia as áreas florestadas de 

alto valor de conservação devem, de preferência, ser evitadas. E que, se novas linhas de energia 

devem ser estabelecidas em tais áreas, a prioridade deve ser minimizar os efeitos de borda na 

comunidade de plantas. Especificamente, deve-se evitar criar bordas com face para o Equador, 

áreas de derivação com alta produtividade florestal, escolher paisagens que já tenham bordas 

extensas da floresta e minimizar o contraste da borda. 

A vegetação na borda e interior, e as diferenças entre bordas face sul e norte e os efeitos 

da matriz nas bordas em Villány Mountains, sul da Hungria, foi analisada por Erdós et al 

(2011). O microclima das encostas sul e norte são muito diferentes, com sul sendo quente e 

seco e coberto por floresta xerófila e pastagens, e o norte coberto principalmente por floresta 

mesófila. 

Na área, foram selecionadas duas regiões: Szársomlyó Mountain e Tenkes Mountain. 

Ao sul dessas montanhas, centenas de arbustos estão espalhados em uma matriz rochosa com 

cobertura vegetal de 40-70% de rochas e solo nú. O sul de ambas as montanhas tem sido 

pastoreados por ovelhas, mas cessou pelo menos 50 anos atrás. Dados históricos sugerem que 

a vegetação pode ser considerada natural, apesar do antigo pastoreio. 

Todas as manchas são circundadas por rochas em cada direção. Foram amostradas a 

cobertura de todas as espécies de plantas vasculares menores que 50 cm de altura. 

Ao longo de cada transecto foram distinguidos cinco tipos de habitats: 1) interior da área 

rochosa face norte; 2) borda face norte; 3) interior da floresta arbustiva; 4) borda face sul; 5) 

interior da área rochosa face sul; e verificada a riqueza de espécies, diversidade e cobertura total 

da vegetação. 

Os resultados mostram que 157 espécies foram encontradas. A riqueza de espécies da 

borda foi mais alta do que aquelas do interior das florestas de arbustos, mas não houve diferença 

significante para as áreas rochosas. A cobertura vegetal não diferiu entre os tipos de habitas, e 

foram encontradas poucas espécies relacionadas às bordas. 

As bordas face sul e norte não diferiram para riqueza, diversidade e cobertura total. A 

composição de espécies das bordas foi influenciada na maioria das vezes pela matriz das áreas 

rochosas. A similaridade foi mais alta entre bordas e áreas rochosas do que entre bordas e 

florestas arbustivas. 

Para os autores, as condições ecológicas (microclima) das bordas assemelham-se 

aquelas do interior das áreas rochosas. Então, as espécies das áreas rochosas podem penetrar 

para dentro das bordas das florestas de arbustos, promovendo composição similar entre as 

bordas e áreas rochosas, resultando em diversidade similar. 
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A pesquisa de Esseen (2006) estudou se a abundância de uma espécie de líquen (A. 

sarmentosa) foi afetada pela proximidade da borda. O estudo foi realizado na Reserva 

Granlandet, Suécia, em uma área de floresta de coníferas de crescimento inicial e zona úmida. 

A área contém cerca de 1000 manchas de florestas, variando em tamanhos de 0,1 – 100 ha, mas 

a maioria com menos de 30 ha. 

Foram instaladas parcelas de 10X50m, distribuídas ao longo de transectos paralelos às 

bordas, nas distâncias de 5, 25, 50 e 100m das bordas. 

As parcelas foram instaladas em cinco tipos de bordas: 1- dominadas por Picea abiens, 

2- bordas abertas entre áreas úmidas e floresta mésica com menos de 5m de largura, 3- bordas 

orientadas em direção ao sul e oeste, 4 – distância de no mínimo 200m das ilhas de floresta 

mais próxima, 5 – ilhas de floresta com no mínimo 200m de largura para evitar influência de 

área próxima. 

Foram selecionadas árvores de P. abiens (vivas ou mortas) em cada parcela, e feitas 

medidas do comprimento do talo do líquen de A. sarmentosa na altura de 5m do solo. 

Os resultados mostraram que houve uma mudança gradual na estrutura da floresta com 

a distância da borda. As árvores foram menores na borda do que no interior da floresta. 

Alectoria sarmentosa ocorreu em 99% das árvores amostradas, e os talos mais 

compridos foram observados aos 50 e 100m.  

O comprimento máximo dos talos foi quatro vezes menor na borda do que no interior, 

e a massa de líquen foi 16 vezes menor na borda do que no interior. A abundância de A. 

sarmentosa é reduzida em bordas de florestas adjacentes às zonas úmidas abertas.  

Para o autor, a abundância na borda pode ser causada por fatores como a disponibilidade 

de substrato, idade da floreta, microclima (particularmente água e luz que determinas o 

crescimento de líquen epífitos). E a exposição aos distúrbios pelos ventos pode ser a explicação 

mais plausível para a baixa abundância de A. sarmentosa nas bordas estudadas. A distância de 

influência da borda foi de 58 m para a massa de líquen. 

Os resultados sugerem que a influência da borda pode ser mais forte em floresta natural 

do que em florestas manejadas.  

A maior influência da borda para o líquen em bordas naturais foi devido a interação de 

diversos fatores, particularmente microclima (vento e umidade) e disponibilidade de substrato.  

Segundo o autor, o contexto local da paisagem, particularmente o tamanho e forma da 

matriz de habitats abertos também influenciou fortemente a resposta dos líquens às bordas. Já 

que o local do estudo foi exposto aos ventos (oeste), que tiveram alcance de 220-870m sobre 

as zonas úmidas abertas, permitindo ventos fortes. 
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O estudo realizado por Essen; Renhorn (1998) testou o quanto uma espécie de líquen 

(A. sarmentosa) foi influenciada pelo efeito de borda em um fragmento de floresta conífera 

boreal em Dorotea Comune, Suécia.  A área de estudo tem elevação de 200-250m do nível do 

mar, e tem como matriz uma floresta de coníferas manejada.  

O estudo foi feito em uma borda com alto contraste entre florestas cortadas e maduras, 

com uma borda reta de 250m e com orientação sudeste e sudoeste. 

Foram selecionadas 10 bordas, 5 na fronteira com corte recente (0,5-2,5 anos) e 5 na 

fronteira com corte mais antigo (8-16 anos).  Nas parcelas foram selecionadas aleatoriamente 

20 indivíduos de Picea abes (conífera), vivas e mortas para as amostras de líquens. 

Os resultados mostraram que a massa de líquen epífitos foi substancialmente mais baixa 

na borda do que no interior em 9 dos 10 locais do estudo. 

Os padrões para abundância de líquens nas distâncias da floresta variaram com a idade 

da formação da borda. Parcelas aos 5 e 25m tiveram baixa abundância de líquens nos 3 locais 

do estudo (nas idades 0,5, 1,5 e 8 anos); que sugere uma influência máxima da borda entre 25 

e 50m. 

A espécie de líquen estudado ocorreu em 86% das amostras de árvores na borda e em 

96% das árvores no interior. 

Segundo os autores, os danos físicos encontrados nos líquens são causados 

principalmente pelo vento, e é a razão mais plausível para a abundância reduzida da espécie nas 

bordas. Também sugerem que a alta exposição à luz contribuiu para a redução da abundância 

dos líquens próximos às bordas. E a floresta densa no interior, com disponibilidade reduzida de 

luz no baixo dossel, pode explicar maior abundância no interior. 

Os autores concluem que os efeitos de borda se extendem a 25-50m para dentro da 

floresta em árvores de Picea abes (conífera) expostas na orientação sudeste-sudoeste, mais 

expostos ao vento. Enquanto foi observado efeito de borda mínimo para os líquens em locais 

mais protegidos. 

As mudanças na estrutura da floresta relacionada à fragmentação, na região de Una, 

Bahia, foi o objetivo da pesquisa realizada por Faria et al (2009). A região sofreu forte 

desmatamento após a construção da BR 103 em 1975, com aumento após a crise do cacau 

durante a década de 90, que levou à intensa atividade de exploração. É estimado que a floresta 

remanescente cobre somente 3-5% da área original. 

O estudo utilizou imagens de satélite e fotografias aéreas para análise da paisagem, e 

verificou que a floresta remanescente é composta por pequenos fragmentos de floresta de 

crescimento tardio (30-100 ha) e um fragmento maior (maior que 1000 ha) com diversos níveis 
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de distúrbio. A matriz inclui florestas de crescimento secundário inicial, pastos, culturas anuais, 

plantios de borracha e cacau. 

Para o estudo foram amostradas 5 categorias de floresta: interior do fragmento maior de 

crescimento tradio (maior que 1000 ha), interior dos fragmentos pequenos de crescimento tradio 

(menor que 100 ha), bordas do fragmento maior da floresta de crescimento tardio, bordas dos 

pequenos fragmentos de crescimento tardio, e florestas secundária de crecimento inicial (locais 

com no máximo 20 anos desde o corte). 

Em todos os casos, os locais das bordas representam a fronteira entre a floresta e as áreas 

abertas, como o pasto e culturas, com amostras estabelecidas dentro dos fragmentos e 20m das 

fronteiras. Enquanto as amostras do interior foram alocadas com no mínimo 100m do habitat 

de floresta e não floresta. 

Foram selecionadas 6 amostras para cada categoria de floresta, totalizando 30 locais de 

amostragem. Sendo os locais distribuídos ao longo de 3 blocos de 5X5 km, e cada bloco em 10 

locais, com 2 réplicas para cada categoria de floresta por bloco. Em cada local de amostragem 

foram estabelecidos 2 paralelos de 2m de largura, e 200m ao longo das parcelas. 

Foram medidas as seguintes variáveis: n° árvores com lianas lenhosas/ n° árvores com 

lianas herbáceas/ n° árvores mortas em pé (DAP maior que 5cm)/ n° troncos caídos (DAP maior 

10 cm)/ profundidade média da serapilheira/ n° indivíduos de espécies secundária inicial e 

pioneira. 

Os resultados mostraram que das seis variáveis analisadas, somente o n° de árvores 

mortas apresentou diferenças entre a borda e o interior.  

Entre florestas secundárias e bordas, houve diferenças significantes para profundidade 

da serapilheira, troncos caídos e n° de espécies pioneiras. 

O interior do fragmento maior e dos pequenos, foi caracterizado pela dominância de 

árvores médias e grandes. As bordas dos fragmentos grandes e pequenos mostraram um número 

significativamente maior de árvores mortas e uma tendência para uma maior densidade de 

árvores com lianas, maior profundidade de serapilheira, maior número de troncos caídos e 

árvores pioneiras.  

 Foi observado maior número de espécies e indivíduos pioneiros nas florestas 

secundárias, que pode ser devido ao fato de que a regeneração ao corte começa em uma área 

totalmente aberta, sem cobertura do dossel, favorecendo o estabelecimento dessas espécies.  

 Foi menor a concentração de troncos caídos nas florestas secundárias, e segundo os 

autores isso não é surpreendente, já que essas áreas foram recentemente abandonadas e poucas 

árvores tiveram tempo para alcançar grandes tamanhos.  
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 Foi observada grande heterogeneidade nas bordas de pequenos e grandes fragmentos. 

O interior dos grandes e pequenos fragmentos apresentaram valores maiores de densidade foliar 

nos estratos superiores (15-20 m e altura de 20-25 m) e densidades mais baixas nos estratos 

inferiores (1-5 m). Já as florestas secundárias e as bordas mostraram tendência oposta, com 

aumento da densidade foliar nos estratos menores.  

 As bordas da floresta e as florestas secundárias parecem mostrar um estrutura de 

microhábitat mais complexa do que os interiores, particularmente nos estratos mais baixos da 

floresta.  

 A alta heterogeneidade estrutural entre as bordas e pequenos fragmentos, podem ser 

atribuídos a um efeito sinergético entre a fragmentação (redução de área e penetração da borda) 

e as  atividades humanas que historicamente ocorreram em cada fragmento.  

 A variação espacial na estrutura da floresta entre os locais de categorias de habitat, 

particularmente bordas de pequenos e grandes fragmentos, e interiores de pequenos fragmentos 

poderiam ser representados pela interação entre múltiplas bordas e a área do fragmento. 

 A estrutura da vegetação da floresta remanescente estudada é principalmente 

influenciada pela penetração de efeitos de borda e os processos de regeneração que ocorrem na 

matriz do entorno, embora as mudanças estruturais entre os locais da floresta foram altamente 

variáveis dentro da paisagem. Estas alterações, provocadas pela fragmentação e recuperação 

após o corte, resultaram em um mosaico complexo e heterogêneo de habitats florestais que 

fornecem diferentes usos para a biota local.  

 Para os autores, apesar dos níveis de perturbação descritos no estudo, é importante 

ressaltar que os fragmentos florestais representam o componente da paisagem que melhor retém 

as características estruturais  necessárias para a manutenção das comunidades e espécies de 

plantas nativas.  

A pesquisa de Fortunato; Quirino (2016) teve como objetivo correlacionar os eventos 

reprodutivos com as variáveis climáticas, classificar as espécies quanto à sucessão ecológica e 

síndromes de dispersão e comparar os padrões reprodutivos entre borda e interior; no REBIO 

Guaribas inserido no centro urbano no município de Rio Tinto/ PB. 

Foram estabelecidas parcelas na borda e no interior da mata. A área de borda possui 

contato direto com a zona urbana do município e recebe forte influência externa, diferente da 

área do interior, que é considerada mais preservada.  

Os indivíduos estudados foram selecionados com DAP (Diâmetro do Caule à Altura do 

Peito) superior a 4,0 cm; e foram feitas observações mensais das fenofases reprodutivas de 

floração e de frutificação. 



346 
 

 

Os resultados mostraram que na borda, as espécies foram classificadas de acordo com a 

sucessão ecológica em pioneira, secundária e sem classificação (com 50%, 28,57% e 21,43%, 

respectivamente) e no interior com 16,67%, 72,22% e 11,11%, respectivamente. 

A síndrome de zoocoria foi mais representativa nas espécies da borda e do interior 

(82,76% e 65%, respectivamente), seguida de anemocoria e de autocoria (10% e 15% na borda 

e 3,44% e 15% no interior, respectivamente). As espécies com síndrome de dispersão sem 

classificação somam-se apenas 3,4% na borda e 5% no interior. 

A área de borda teve maior riqueza e a maior quantidade de indivíduos por espécies do 

que o interior. Do total de indivíduos estudados, 98 indivíduos (63%) de 29 espécies 

apresentaram fenofases reprodutivas (82 borda e 16 interior). 

A atividade de floração foi similar quanto à época de ocorrência para os indivíduos da 

borda e do interior. Nos indivíduos da borda ocorreram dois picos acentuados de floração, pois 

as espécies mais representativas da comunidade florescem em estações distintas.  

A frutificação foi contínua ao longo dos dois anos estudados, tanto na borda como no 

interior. As fenofases reprodutivas não apresentaram um padrão sazonal definido e ocorreram 

ao longo de todo o ano, com dois picos de floração e de frutificação a cada ano de estudo. O 

padrão e a época de maior intensidade da floração coincidem nos indivíduos da borda e do 

interior, o que parece estar relacionado com o processo histórico das espécies, visto que as 

características microclimáticas de ambas as áreas podem ser diferentes.  

A partir dos resutados de outros estudos, as autoras discutem que a floração e a 

frutificação foram mais intensas na borda do que no interior devido à presença das espécies em 

estágios iniciais do processo de regeneração (Pereira et al. 2008) e devido às condições 

microclimáticas específicas da borda, como a incidência de luminosidade (Alberti & Morellato 

2010). 

As parcelas da borda e do interior apresentaram características distintas, sendo 

diferenciadas quanto às condições de luminosidade, temperatura e umidade. A presença de 

espécies comuns a ambas as áreas foi considerada baixa, pois apenas oito espécies ocorreram 

em área de borda e interior. 

A predominância de espécies com sucessão ecológica primária na borda e secundária 

no interior demonstra o estabelecimento de espécies iniciais e de crescimento tardio. Estas 

estratégias ecológicas também podem estar relacionadas com as características específicas de 

borda e interior que favorecem a dispersão de sementes, estabelecimento e recrutamento de 

plântulas. 
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As espécies zoocóricas predominaram nos estratos inferiores, como na borda, enquanto 

as espécies anemocóricas e autocóricas foram mais comuns nos estratos superiores da mata, 

como no interior. 

Apesar da distância entre borda e interior de mata, as espécies apresentam 

comportamento reprodutivo similar, não existindo efeitos entre as áreas estudadas. 

As autoras concluem que a borda e interior apresentaram a mesma época de ocorrência 

das fenofases, com atividade e intensidade reprodutiva dos indivíduos maiores na borda. Que 

as espécies pioneiras foram mais comuns na borda e secundárias no interior. E que a zoocoria 

foi mais frequente em ambas áreas.  

Não foram encontradas correlações significativas entre fenologia e clima, sugerindo a 

ação de outros fatores para indução da reprodução. 

O efeito da fragmentação na fenologia vegetal do jatobá do cerrado comparando borda 

e interior, na APA Guariroba, MS.; sob matriz florestal e pasto, foi estimado por Garcia (2014). 

Foram amostrados indivídos adultos e plântulas. 

Os resultados mostraram que a borda apresentou maior índice de atividades para 

floração, porém não houve diferenças no índice de atividades para frutificação entre borda e 

interior. 

Os padrões sazonais de floração e frutificação não diferiram entre borda e interior. 

Indivíduos em locais com cobertura vegetal densa tendem a apresentar menor atividade 

reprodutiva. 

O sucesso reprodutivo foi maior em locais de vegetação menos densa e próximos a borda 

dos fragmentos. O que para a autora pode ser explicado devido a cobertura vegetal densa, que 

pode representar tanto a maior competição por luz e menor energia para produção de frutos.  

Segundo a autora, o sucesso reprodutivo do jatobá, na forma de produção de frutos pode 

ser influenciado pela distribuição de seu polinizador (morcego) na paisagem, que prefere áreas 

florestadas, evitando pastagem; ocorrendo maior probabilidade de polinização e consequente 

frutificação em árvores mais próximas a borda. 

O estudo de Hansen; Clevenger (2005) comparou a frequência de espécies não nativas 

ao longo de rodovias e ferrovias, e a habilidade dessas espécies em invadir pastagens e floresta 

densa ao longo de corredores. O estudo foi realizado em Bow River Valley, no Banff National 

Park, Alberta, Canadá. Este parque é o mais visitado da américa do Norte, a região é 

montanhosa e a vegetação formada por uma ecorregião alpina e subalpina. 

O parque recebe em média alto número de tráfego ao longo de uma estrada (Trans 

Canadá, construída em 1956), e a Canadian Pacific Railway (construída em 1883). Foram 
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verificadas as espécies de plantas não nativas ao longo de dois tipos de habitats: pastagens, 

formadas por áreas secas e abertas dominadas por gramíneas; e floresta dominada por Pinus e 

Picea. 

Foram selecionadas 24 locais para o estudo, sendo 4 réplicas em cada tipo de habitat, e 

áreas controle. Sendo na estrada 4 áreas de pastagens e 4 florestas, e na ferrovia 4; para 

identificação da presença ou ausência das espécies de plantas não nativas. 

Os resultados mostraram que os corredores de transporte tiveram frequência mais alta 

de espécies não nativas do que áreas controle. 

As áreas de gramíneas tiveram maior frequência de espécies do que as florestas; mas 

essa frequência não diferiu entre ferrovias e estradas. 

A frequência de espécies não nativas nas pastagens ao longo de rodovias e estradas foi 

mais alta do que nas pastagens controle, em 150m da borda, enquanto a frequência em florestas 

ao longo dos corredores foi mais alta do que nas florestas controle somente a 10m da borda. 

Nas florestas houve diminuição significativa na frequência de espécies não nativas com 

o aumento da distância da borda. 

Os resultados mostraram alta frequência de espécies não nativas em até 25m da borda 

para ambos habitats. Isso sugere que os efeitos de borda nos habitats de floresta devido as 

ferrovias e rodovias são iguais, e afetam a frequência de espécies não nativas em 25m das bordas 

desses corredores. 

Muitas espécies não nativas presentes na área de estudo estão bem estabelecidas e em 

alta concentração nas pastagens, enquanto houve baixa concentração dessas espécies nas 

florestas; particularmente acima de 25m dos corredores. 

A baixa frequência nas florestas sugere que as espécies não nativas são pouco adaptadas 

às condições no interior da floresta, como pouca luz e pouco distúrbio. 

Muitas espécies não nativas estavam presentes ao longo das pastagens nas rodovias e 

ferrovias, sugerindo que esses habitats são vulneráveis à invasão dessas espécies, especialmente 

se tem distúrbios. 

As características e origem das espécies não nativas pode explicar sua alta abundância 

nas pastagens e áreas com distúrbio. Nas florestas a frequência de espécies não nativas declinou 

drasticamente sobre 10m das bordas, sugerindo que os habitat de florestas são menos 

vulneráveis à invasão. E que os corredores de bordas e pastagens agem como microhabitats 

para as espécies não nativas e são mais propensos à invasão do que florestas, especialmente se 

tem distúrbios. 
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Para os autores, o tipo de habitat, e a introdução intencional de espécies não nativas 

exercem impacto nas comunidades de plantas nativas ao longo desses corredores de transporte. 

O padrão espacial e temporal de influência da borda nas respostas primárias (estrutura 

da floresta) e secundária (estrutura do sub-bosque e composição), em Alberta, Canadá, foi a 

pesquisa realizada por Harper; MacDonald (2002). O estudo comparou os efeitos de criação 

da borda no primeiro e segundo ano depois da colheita; e também bordas com 5 e 16 anos de 

idade, para determinar o quanto sua composição foi diferente do interior. 

O estudo foi feito em uma região de floresta mista boreal em Alberta, Canadá; dominada 

por Populus tremuloides e P. Balsamifera (mais de 90% da densidade de árvores).  As amostras 

foram feitas em floresta madura, entre 70-140 anos e altura do dossel entre 12-30m. 

Foram amostradas 20 bordas adjacentes a áreas cortadas em 5 diferentes idades: antes 

da colheita e 1, 2, 5 e 16 anos depois da colheita. Todas as áreas, tem sido mecanicamente 

colhidas, resultando na criação de bordas abruptas. 

Foram estabelecidos transectos perpendiculares à borda com face sul predominante e 

extensão de 200m borda-interior. Foram coletados dados de DAP, altura do dossel, troncos 

inclinados, e cobertura de arbustos e herbáceas. 

Os resultados mostraram que houve forte influência da borda na estrutura do dossel na 

primeira primavera depois da colheita, incluindo significativa morte de árvores e acumulação 

de troncos inclinados próximos das bordas, do que no interior da floresta. 

Este efeito significante foi encontrado para alta proporção de variáveis de resposta 

primária, mas foram confinadas a 10m da borda. Muitas árvores que morreram foram 

quebradas, sugerindo danos do vento como causa. 

No 2° ano depois da colheita não houve influência da borda significativa na estrutura da 

floresta, embora a mortalidade na borda tenha sido menor do que no interior. 

As bordas com 5 e 16 anos mostraram evidência de influência da borda inicial com 10 

e 50% de repostas primárias variáveis respectivamente com diferenças significantes entre a 

borda e o interior. 

Houve baixa densidade de árvores dominantes nas bordas antigas (5 anos nos 0m e 16 

anos DEI=0-5m). Segundo os autores a distância de influência da borda (20-60m) não foi 

extensiva se comparada ao encontrado em outros estudos feitos em outros tipos de floresta.  

Nos primeiros 2 anos depois da colheita, foi significativa as respostas primárias para a 

criação da borda, incluindo aumento da mortalidade de árvores e quantidade de detritos 

lenhosos derrubados, como também nas respostas secundárias, incluindo a regeneração 

vegetativa de Populus spp e a diminuição na cobertura total de arbustos. 
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Efeitos de borda significativos foram detectados em 5 e 16 anos depois da criação da 

borda, com a rápida regeneração da floresta dominada por Populus na área desmatada adjacente. 

As bordas antigas mostraram evidência passadas das respostas primárias e secundárias, 

incluindo dossel mais heterogêneo, com mudanças na composição do sub-bosque. 

Para ambas as bordas antigas e recentes, a distância de influência da borda foi maior 

para as respostas secundárias (60m) do que para respostas primárias (10-20m). Para os autores, 

as respostas secundárias para a criação da borda começam depois das respostas primárias, e a 

distância de influência da borda é maior para as respostas secundárias. Isso é provável de ser 

atribuído à abertura do dossel, causando mudanças no microclima (luz e temperatura do ar) e 

disponibilidade de recursos (competição reduzida para água e nutrientes), iniciando respostas 

secundárias à maiores distâncias da borda. 

Os autores ainda atribuem a baixa influência da borda (20-60m) às adaptações para o 

distúrbio natural frequente e ao alto grau de heterogeneidade na estrutura e composição da 

floresta na paisagem. 

O estudo conclui que florestas adaptadas à distúrbios são resistentes à mudanças no 

microclima e disponibilidade de recursos associados com a criação da borda. E em florestas 

mais homogêneas, a distância de influência da borda provavelmente poderia ser maior. 

Os autores Heithecker; Halpern (2007) estudaram os gradientes relacionados às bordas 

no microclima (luz, temperatura, e umidade do solo) dentro de manchas de floresta residual 

resultado de colheita em floresta conífera madura no sudeste de Cascade Range, oeste de 

Washington. 

Foi utilizado dados de retenção agregada e tratamento controle, de um experimento em 

larga escala que examina as respostas ecológicas da retenção da colheita. O estudo foi realizado 

em 3 locais com idade, estrutura e composição das espécies variada. Butte é uma floresta 

relativamente jovem (70-80 anos) e densa, com altura média do dossel de 28-33m. Paradise 

Hill é uma floresta madura (110-140 anos) moderadamente densa e estruturalmente e 

composicionalmente mais diversa do que as demais. E Little White Salmon é uma floresta 

antiga (140-170 anos) e muito aberta com uma camada de arbustos bem desenvolvido e altura 

média do dossel de 49m. 

As condições microclimáticas foram amostradas em 15 estações, e em cada estação 

foram amostradas 4 variáveis: luz, temperatura do ar, temperatura do solo e umidade do solo. 

As comparações entre floresta agregada e ambientes de referência (colheita e área 

controle) foi conduzido separadamente para cada local devido ás diferenças marcadas no clima 
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entre os locais. Entretanto mesmo dentro dos locais houve variação na topografia e estrutura do 

sub-bosque, que pode afetar a disponibilidade de luz e temperatura. 

Os resultados mostram que a disponibilidade de luz e temperatura foi maior na borda, 

mas declinou abruptamente dentro do agregado, com mais mudanças ocorrendo dentro de 20m 

da borda. Sobre essa distância a luz geralmente declinou ao nível observado no controle. 

Os efeitos de borda foram limitados na extensão espacial: a temperatura do ar se 

estabilizou dentro de 10m da borda na face norte e leste e dentro de 30-40m na face sul e oeste. 

As comparações indicam fortes efeitos da orientação da borda. 

Claramente, no hemisfério norte, as bordas face sul tem mais carga de calor do que a 

face norte pois eles recebem maior radiação direta. Essa variação no grau de temperatura 

também pode ser atribuída às diferenças relacionadas à direção do vento. 

A radiação solar foi significativamente reduzida nas distâncias de 20-30m da borda. 

Entretanto a temperatura do ar foi menos aparente, se estendendo não mais que os 20m da 

borda. 

Curiosamente não foi observado efeitos na temperatura do solo, pois as temperaturas 

médias e máxima foi altamente variável adjacente à borda, sugerindo que a cobertura da 

vegetação do sub-bosque ou resíduos de exploração podem exercer grande controle pela sombra 

de árvores vizinhas. 

Espécies ruderais foram encontradas somente na distância de 10m da borda. As plantas 

do sub-bosque da floresta parecem exibir mais resposta às mudanças no microclima que são 

exercidas somente próximo da borda. 

Os resultados sugerem que os níveis de luz e temperatura no chão da floresta podem ser 

similares aquelas do interior.  

O forte efeito no aspecto microclimático sugere que a forma da mancha e a orientação 

pode ser usada para reduzir a área suscetível à elevada luz e temperatura. 

Embora a forma circular minimize o raio da borda-área, a forte direcionalidade da 

radiação solar e aumentos associados na temperatura sugere que forma elipsoide poderia 

minimizar a área afetada pelo efeito de borda, e assim a área em que os efeitos biológicos 

adversos são mais prováveis de ocorrer. 

As mudanças na composição florística ao longo do gradiente da borda ao interior da 

floresta e as mudanças nos fatores microambientais, foram estudadas por Jose et al (1996). O 

estudo foi realizado no Parque Nacional Eravikulam, Western Ghats, India, localizado a 2000m 

acima do nível do mar. 
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Foram estabelecidos 7 transectos de 50m de comprimento, sendo 3 nas bordas face 

norte, 3 nas bordas face sul, e um na borda face leste; perpendiculares às bordas. Foram 

verificadas a regeneração e DAP de todas as árvores e arbustos, e coletadas amostras de solo 

para análise de ph, carbono orgânico, nitrogênio total, fósforo e umidade.  Foram também 

analisados fatores microambientais como luz, umidade relativa e temperatura do solo e do ar. 

Os resultados mostraram que o ph do solo, carbono orgânico, nitrogênio total, fósforo, 

umidade do solo e umidade relativa aumentou da borda ao interior, enquanto temperatura do 

solo, temperatura do ar e luz diminuíram ao longo do mesmo gradiente. 

Houve grande diminuição da luz nos primeiros 15m da borda, e para as demais medidas 

os fatores mudaram aos 30m da borda, indicando que os efeitos de borda em termos edáficos e 

dos fatores microambientais penetram a uma distância de 15-30m da floresta de alta altitude do 

estudo. 

A baixa transmissão de luz no interior indica um dossel denso (ou alto índice de área 

foliar) quando comparado a borda da floresta. 

A alta umidade do solo e baixa temperaturas do solo e do ar no interior pode ser 

associado com a baixa transmissão de radiação solar. 

Houve aumento significante de carbono orgânico e de nitrogênio total da borda ao 

interior, que pode indicar um solo rico em nutrientes no interior, comparado com a borda.  

Para os autores, essas mudanças ao longo do gradiente podem ser resultado das 

mudanças na taxa de decomposição. 

A borda da floresta foi caracterizada por alta temperatura do ar e do solo, baixa umidade 

e baixa umidade do solo. Segundo os autores, é provável que estes fatores favoreçam a 

relativamente baixa taxa de decomposição e assim o baixo carbono orgânico do solo próximo 

da borda. E o baixo carbono orgânico no solo próximo da borda pode ser resultado da troca 

mais rápida de matéria orgânica devido a altas temperaturas do ar e do solo. 

As espécies do sobosque indicaram preferência pela borda, o que pode indicar que as 

espécies podem ser adaptadas às condições da borda caracterizadas pela baixa umidade do solo 

e nutrientes e alta disponibilidade de luz.  

Do total de 35 espécies amostradas no sub-bosque, 23 estavam presentes nas parcelas 

da borda. A floresta estudada exibiu efeitos de borda distintos com características na 

composição das espécies e solos menos férteis. Os efeitos de borda parecem penetrar a uma 

distância de 15-30m ao interior da floresta. 



353 
 

 

Os resultados mostraram que qualquer distúrbio que exponha o chão da floresta pode 

diminuir a umidade do solo e alterar os nutrientes do solo, que podem adversamente afetar a 

regeneração de muitas espécies. 

Em 1989, Kapos estudou os padrões de mudanças ambientais e relações hídricas de 

plantas nas bordas de florestas. O estudo foi realizado em Manaus, AM, na área do Projeto 

Dinãmica Biológica de Fragmentos Florestais - PDBFF, na reserva Dimona (1 ha), Porto alegre 

(100 ha) e Colosso (1 ha).  

O estudo foi focado principalmente na reserva Dimona, que foi mais recentemente 

isolada, cortada em abril de 1984 e queimada em outubro do mesmo ano. E selecionada pois é 

fácil de encontrar as mesmas espécies em diferentes distâncias da margem da reserva; o que 

não é o caso de reservas que tem sido isoladas por longos períodos. 

O estudo foi realizado durante a primeira metade da estação chuvosa, quando os 

estoques de água poderiam certamente ter sido menos críticos do que anteriormente no ano. 

Foram verificados a variação na temperatura do ar, umidade relativa, radiação 

fotossintética. Os valores de umidade relativa foram convertidos em VPD (déficit de vapor de 

pressão). 

As medidas foram feitas a cada 5m e no exterior de 20m da reserva, e a cada 20m no 

centro da reserva fechada. 

Os resultados mostraram que no sub-bosque, até 40m da borda a temperatura estava 

elevada e a umidade reduzida, e a temperatura do ar e o VPD foram maiores nas reservas de 1 

ha do que nas reservas de 100 ha. Isso sugere que o microclima nas reservas de 1 ha é 

completamente modificado pelos efeitos relacionados as bordas no isolamento.  

A penetração da radiação fotossintética no sub-bosque foi maior até 40m da borda em 

reservas de 100 ha. 

A umidade do solo baixou consideravelmente nos 20m periféricos de reservas grandes 

e pequenas, e o potencial hídrico na superfície do solo baixou na margem da reserva de 1 ha. 

A magnitude da diminuição de água no solo próximo às margens da reserva sugere que 

o estoque de água poderia ser fator para o aumento da mortalidade de árvores. 

O teor relativo de água em folhas de arbustos de sub-bosques foi menor nas bordas das 

reservas. A conductância foliar não revelou evidência de restrições de perdas hídricas nas 

plantas, e a conductância de plantas próximas a bordas foram significativamente maiores 

durante um período mais longo. 

Segundo a autora, se condições de dissecação encontradas perto das bordas não são 

acompanhadas pelo controle dos estômatos das plantas (reduzindo as perdas de água), a 
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evapotranspiração da floresta poderá aumentar inicialmente e as plantas podem sofrer déficit 

de água. Quanto maior o raio de borda para área em uma reserva (ex. muitas pequenas X 

reservas pouco largas ou reservas de diferentes formas), maior será a contribuição da zona 

marginal no total de evapotranspiração. O manejo de zonas de amortecimento no entorno das 

reservas poderá também afetar possíveis resultados. 

A pesquisa de LaCroix et al (2008) teve como objetivo estudar como o fogo se espalha 

em diferentes estruturas da borda, para determinar se existem diferenças em áreas queimadas 

para diferentes influências da borda (AEI). Para o estudo utilizaram um modelo computacional 

(Farsite) para simular a área de fogo através de como o fogo se espalha dependendo do tempo 

e da escala, e seu comportamento ao nível da paisagem. 

O estudo foi realizado na área da Floresta Nacional Chequemegon-Nicolet, norte de 

Wisconsin, EUA. Foram utilizadas imagens e dados aéreos sobre o tipo de vegetação, área e 

idade de 146 parcelas. Foram identificados 6 tipos dominantes de vegetação em 4 categorias de 

combustível de incêndios. E a topografia da área de estudo é plana, o que ajuda a eliminar a 

influência da elevação no espalhamento do fogo. 

O Farsite trabalhou com 3 variáveis: topografia, vegetação e clima, e os dados do clima 

foram acessados de estações micrometeorológicas para temperatura do ar, precipitação, 

umidade relativa e vento. 

Foram criados 6 cenários de paisagem utilizando 4 diferentes estruturas de borda com 

várias cargas de combustível (alto, médio e baixo); sendo: sem borda- paisagem controle/ 3 

cenários sob área de influência da borda (AEI) e cenários sob influência de múltiplas bordas 

(AMEI) com três níveis de complexidade espacial da borda e grau de influência da borda de 30 

e 60m. Foram simulados 16 queimas e pontos de ignição de queimadas em cada cenário. 

Os resultados mostraram que a área de influência da borda (AEI) pode influenciar o 

tamanho da área queimada pelo fogo, e foi significativamente diferente entre os 6 cenários de 

paisagem. 

No cenário de borda sozinha a área queimada aumentou 35% com alta carga de 

combustível na paisagem, comparada a área controle; e diminuiu 21 e 46% em paisagens de 

bordas com médio e baixa carga de combustível respectivamente. 

Nos cenários de múltiplas bordas (AMEI) de 30m a área queimada aumentou 40% 

comparada a área controle, e AMEI de 60m teve aumento da área queimada em 60%. A AEI 

também influenciou a direção do fogo, exibindo direção diferente daquela que poderia ser 

esperada da direção que o vento poderia ter causado. 
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Os resultados também mostraram que onde o fogo encontra bordas com baixa carga de 

combustível, o fogo se movimenta mais devagar.  

O estudo demonstrou que a manipulação de cargas de combustíveis em bordas é 

importante para controlar o tamanho e direção do fogo ao nível da paisagem.  Os cenários com 

baixa e média carga de combustível podem agir como barreiras, diminuindo o espalhamento do 

fogo e causando mudanças na direção do fogo. 

Em cenários de paisagem com alta carga de combustível, a área de influência da borda 

conduziu um aumento no espalhamento do fogo. 

O estudo permitiu verificar que a estrutura da paisagem, e não o vento, foi o direcionador 

do fogo na simulação. 

A borda agiu como um corredor para o fogo se espalhar e aumentou a área queimada. E 

dependendo do grau de fragmentação na paisagem, e da distância de influência da borda (DEI), 

o tamanho da área com múltiplas bordas pode variar. 

O estudo revelou que os mesmos locais podem ter diferentes direções do fogo devido às 

diferentes classificações de combustíveis de borda; e que as bordas agem como estrutura 

combustível, e pode fortemente afetar o espalhamento do fogo. 

Os impactos da borda na estrutura e composição florística, foram estudados por 

Laurance (1991) em Atherton Tabeland, em NE Queensland, Austrália, sob matriz florestal e 

pasto.  

A área de estudo é periodicamente afetada por ciclones e submetidos a muitos níveis de 

extração madeireira seletiva. 

Foram estabelecidas 52 parcelas de 30X30m em 10 fragmentos de tamanhos entre 1,4 e 

590 ha, e em 5 áreas controle em florestas não fragmentada. Totalizando 32 parcelas em 

fragmentos e 20 na área controle. 

Em todos os locais do estudo foram analisados 15 atributos da vegetação, e utilizado o 

modelo Core-Area para aplicar os dados dos efeitos de borda ao design da reserva; sob os 

parâmetros área total do fragmento, índice da forma do fragmento, e a distância perpendicular 

no qual o efeito de borda penetra ao interior dos fragmentos. 

Os resultados mostraram que próximo das bordas, a cobertura do dossel e subdossel 

declinou significativamente, enquanto lianas aumentaram bruscamente. 

Apesar da heterogeneidade considerável entre as parcelas, a maioria das plantas 

adaptadas a perturbações foram abundantes dentro de 500m da borda da floresta. 

Os danos no dossel foram mais extremos dentro de 150m das bordas. 
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O índice de exposição ao ciclone de 1986 mostrou que a topografia local e a 

proximidade da borda influenciaram os danos que o ciclone causou na área do estudo, como a 

queda de árvores. 

As parcelas dentro de 200m das bordas tiveram reduzida cobertura do dossel e 

abundância de plantas adaptadas aos distúrbios, enquanto as parcelas no mínimo a 500m ainda 

tiveram elevados níveis de distúrbio.  

Para o autor, no local estudado, os efeitos de borda parecem causar mudanças ecológicas 

notáveis nas distâncias sobre 200m, e mudanças detectáveis a 500m. 

O modelo Core-Area mostrou que reservas isoladas de ao menos 350 ha tem mais de 

50% de sua área suscetível a efeitos de borda (200m); entretanto, a reserva deveria ser ao menos 

6 vezes maior para garantir que mais de 50% de sua área seja imune aos efeitos de borda 

detectáveis (500m). 

Segundo o autor, embora o histórico de exploração e fatores da topografia influenciaram 

o grau de distúrbio da floresta, é aparente que os locais próximos à borda foram 

excepcionalmente impactados nos danos estruturais e tiveram elevada abundância de plantas 

que preferem a luz. 

 De acordo com o autor, a distância da borda foi o fator mais consistente pois as bordas 

são submetidas a elevada chuva de sementes das plantas que preferem a luz e que florescem em 

condições existentes nas bordas, como reduzida umidade do solo e elevadas temperaturas e luz, 

conforme discutido por outros autores. 

Usando dados coletados em um período de 18 anos, Laurance et al (1998) realizaram 

a análise da dinâmica da comunidade de árvores em fragmentos de floresta tropical.  

Foi verificado a mortalidade de árvores, danos nas árvores, em fragmentos de vários 

tamanhos adjacentes a floresta contínua. O estudo foi realizado em Manaus, AM, na área 

experimental do Projeto Dinâmica Biológica dos Fragmentos Florestais - PDBFF. O solo da 

área é pobre em nutrientes, e o dossel da floresta tem entre 30-37m altura. 

A área de estudo é circundada por grande extensão de floresta contínua (mais que 200 

km) ao oeste, norte e leste. 

No início dos anos 80 fragmentos de 1, 10 e 100 ha foram isolados por distâncias de 

100-1000m da floresta do entorno. Entre 1980-86, foi feito o inventário de todas as árvores 

maiores de 10cm de DAP, e realizados recenseamentos até 1997. 

As parcelas foram divididas por classes para verificar os efeitos da área e da borda: 

menor que 60m, 61-100m, 101-500m, maior que 500m das bordas. Também foram comparados 

a dinâmica da floresta nos quatro tipos de aspectos das bordas: norte, sul, leste, oeste. 
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Os resultados mostraram que a fragmentação causa aceleração na dinâmica da 

comunidade de árvores na floresta tropical. 

A causa mais importante para a elevada mortalidade de árvores e danos às árvores em 

fragmentos recentemente criados é provavelmente o efeito de borda, particularmente alterações 

no microclima da floresta e grande turbulência do vento próximo das bordas. 

Houve grande número de árvores mortas em pé próximo das bordas, também verificadas 

em outros estudos, que segundo os autores podem ter sido mortas por mudanças repentinas na 

temperatura, umidade relativa, ou umidade do solo, que excedeu sua tolerância fisiológica. 

A mudança mais forte na dinâmica da floresta ocorreu dentro dos 100m das bordas. Foi 

aparente que os efeitos de borda pelos ventos podem penetrar distâncias consideráveis do 

interior da floresta. 

Não houve efeito significativo do aspecto das bordas na dinâmica da floresta. Segundo 

os autores, na latitude equatorial do estudo (2°S), as mudanças microclimáticas que matam as 

árvores podem não variar grandemente entre bordas com diferentes aspectos. 

A mortalidade e danos nas árvores não variou significativamente em função da idade do 

fragmento, sugerindo que não são respostas meramente apenas de curto prazo da fragmentação, 

mas resultado dos distúrbios de ventos recorrentes ou alterações microclimáticas. 

Dentro dos remanescentes de floresta, os efeitos de borda que influenciam a dinâmica 

da floresta são devido a distribuição irregular de queda de árvores. Por causa da elevada 

mortalidade de árvores e danos próximo das bordas, os fragmentos de floresta poderão tender 

a ter alta proporção de lacunas na área e fases diferentes na dinâmica da floresta. Estes efeitos 

poderão ser maiores em fragmentos pequenos e irregularmente formados, que tem grande raio 

borda-área. 

Segundo os autores, os efeitos de borda poderão rapidamente aumentar o impacto na 

dinâmica da floresta amazônica em fragmentos entre 100-400 ha, dependendo da forma do 

fragmento. Fortes mudanças são esperadas em fragmentos pequenos, menores que 100 ha. 

Mudanças detectáveis na dinâmica da floresta podem ser evidentes em grandes 

fragmentos (ex. 1000 ha), especialmente se forem irregularmente formados. 

O estudo de Mascarúa López et al (2006) foi reaizado com o objetivo de determinar a 

extensão da influência da borda na estrutura da floresta. O estudo foi realizado na região de 

Abitibi, norte de Québec. A área de estudo consiste de matriz de áreas cortadas e remanescentes 

de floresta, e a dinâmica natural da floresta está associada com ciclos de queimadas em média 

de 139 anos. 
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A influência da borda na estutura da floresta foi amostrada em 3 diferentes tipos de 

remanescentes: 1- manchas grandes adjacentes a bordas sozinhas/ 2- blocos separados com 60m 

de largura/ 3- zona de amortecimento ripário de 45-70m circundados por córregos. 

Os remanescentes tem entre 70-120 anos e as bordas entre 5-11 anos de idade, que foram 

criadas por colheitas. Foram selecionados 10 locais de amostragem, separados 100m entre si, e 

estabelecidos transectos perpendiculares a borda.  Foram instaladas parcelas de 5x20m 

paralelas à borda da floresta e coletadados dados de estutura da floresta: árvores vivas, árvores 

mortas em pé, troncos caídos, cobertura do dossel. 

Os resultados mostraram que os remanescentes tiveram nas bordas baixa densidade de 

árvores vivas e cobertura do dossel, e alta mortalidade e ventos fortes, quando comparados ao 

interior da floresta.  

A distância da influência da borda na estrutura da floresta se estendeu de 10-30m da 

borda e foi mais extensiva nas áreas em blocos separados (alcançando 60m, que correspondem 

a toda a largura da área) onde duas bordas são mais próximas, e menos extensiva nas zonas 

ripárias, possivelmente devido a presença de bordas estáveis próximo dos córregos. 

Houve baixa densidade de árvores mortas em pé nas zonas ripárias, o que poderia ser 

resultado da resistência ou adaptação deste ecossistema aos distúrbios naturais frequentes, 

associados com o córrego, como flutuações no nível da água.  

Segundo os autores, os resultados mostraram que a influência da borda é menos 

extensiva em floresta boreal comparada com outros ecossistemas, pois as florestas boreais tem 

árvores menores, são menos produtivas e são adaptadas a distúrbios frequentes. 

Para os autores, o estudo mostrou que florestas com menos de 60m de largura não podem 

garantir a preservação do interior da floresta com características estruturais representativas de 

florestas antigas.   

A pesquisa feita por Melo et al (2007) avaliou o efeito do fogo sobre o banco de 

sementes e verificaram se a intensidade desses efeitos se altera em função da distância da borda. 

O estudo foi realizado na Estação Ecológica dos Caetetus, SP; sob matriz agrícola de café. 

Cinco dias após a passagem do fogo, foram coletadas amostras da camada superficial 

do solo (5 cm de profundidade), em duas faixas: 0 a 20 m e 20 a 50 m de distância da borda, na 

área atingida pelo fogo e em floresta não queimada adjacente utilizada como controle. Na área 

não queimada utilizada como controle foi respeitada uma distância mínima de 40 m a partir da 

linha de fogo para coleta das amostras de solo. 
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A análise do banco de sementes no solo foi realizada pela contagem de plântulas 

germinadas e classificadas quanto à forma de vida, nas seguintes categorias: árvore, arbusto, 

trepadeira, erva ou gramíneas. 

A ocorrência do fogo mostrou-se fator determinante da perda de riqueza florística na 

comunidade, com base nas espécies que compõem o banco de sementes. A área queimada, 

considerando todas as formas de vida e agrupadas as duas faixas de distância da borda, 

apresentou redução de 35% no número de espécies quando comparada à área não atingida pelo 

fogo. 

Para espécies arbóreas, analisadas separadamente, a redução foi de 38%.  Ervas e 

gramíneas apresentaram alta densidade e riqueza de espécies, independente da distância da 

borda e da ocorrência do fogo. 

Na área não queimada a densidade de sementes de todas as formas de vida foi de 267 

na faixa de 0 a 20 m da borda e de 247 na faixa de 20 a 50 m. Para a área queimada, as 

densidades nessas faixas foram, respectivamente, de 87 e 108.  

Não foram observadas diferenças significativas na densidade de sementes entre as duas 

faixas de distância da borda e não houve interação entre ocorrência de fogo e distância da borda. 

Para espécies arbóreas, analisadas separadamente, a densidade do banco de sementes da 

área queimada apresentou redução de 94% na faixa de 0 a 20 m e de 52% na faixa de 20 a 50 

m de distância da borda, em comparação com os valores registrados para a floresta não 

queimada. Foi constatada interação entre fogo e distância da borda e a análise de variância em 

separado comprovou a diferença de densidade entre faixas de distância da área queimada. 

Exceto para trepadeiras, o fogo reduziu a riqueza de todas as formas de vida na faixa de 

0 a 20 m da borda. Na faixa de 20 a 50 m de distância da borda ocorreu redução da riqueza 

apenas para gramíneas e árvores. Ervas, arbustos e trepadeiras apresentaram riqueza semelhante 

entre as faixas de distância de borda. 

Para as espécies arbóreas, a interação entre a ocorrência de fogo e distância da borda 

afetou a riqueza do banco de sementes. Na área queimada, a riqueza das sementes foi maior na 

faixa de 20 a 50 m de distância da borda que na faixa de 0 a 20 m.  

Para as espécies arbóreas as perdas decorrentes do fogo foram maiores na faixa mais 

externa do fragmento (menor riqueza e densidade), provavelmente devido à amplificação dos 

efeitos do fogo causada pelos efeitos de borda. 

A redução na densidade de sementes de espécies arbóreas, especialmente pioneiras, e o 

aumento da densidade relativa de sementes de gramíneas no solo na faixa mais externa da borda 

confirmam uma tendência preocupante no que diz respeito à conservação de fragmentos 
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florestais que é da ocupação da borda predominantemente pelas ervas e gramíneas e não por 

árvores, como seria esperado em clareiras na floresta madura (Cochrane 2003).  

Para os autores, esta configuração pós fogo, além de descaracterizar a estrutura esperada 

de uma comunidade florestal em sucessão, resultaria em maior suscetibilidade ao fogo, 

potencializando seus efeitos no caso de um eventual novo incêndio. 

Os efeitos de borda e do fogo sobre a comunidade de pequenos mamíferos não-voadores 

em uma área de transição entre Cerrado e Floresta na Amazônia Oriental, foram avaliados por 

Mendes-Oliveira et al (2012). O estudo foi realizdo na Fazenda Tanguro, Mato Grosso, sob 

matriz de cultivo de soja, com a área de transição da floresta Amazônica afetada por diferentes 

níveis de distúrbio. 

Amostras foram coletadas em duas parcelas de floresta contínua de 150 ha com 

características similares de vegetação, formadas por uma transição abrupta entre a floresta e 

plantação de soja. As duas parcelas foram subdivididas em subparcelas de 50 ha incluindo uma 

área controle sem fogo e outras sob tratamento de fogo experimental. 

Para análise dos efeitos de borda, foram instalados transectos da borda ao interior nas 

distâncias 30, 250, 500 e 750m, com 12 transectos em cada parcela. 

Foram instaladas 192 armadilhas para amostragem dos mamíferos, em 24 transectos, 16 

deles distribuídos em área sem efeito do fogo, e 8 em áreas com efeito do fogo. 

Resultados mostraram 11 espécies de pequenos mamíferos. Houve alto efeito negativo 

do fogo experimental na abundância e riqueza das comunidades de pequenos mamíferos não-

voadores. 

O efeito de borda parece reduzir a abundância de espécies na ausência do fogo. A 

influência do efeito de borda na diversidade de pequenos mamíferos pode ser devido ao tipo de 

vegetação da matriz e as características ecológicas das espécies. Entretanto a característica da 

matriz pode ter tido efeito positivo para algumas espécies. Uma espécie foi encontrada somente 

na borda, enquanto outra somente foi encontrada aos 250m das bordas. 

Segundo os autores, os resultados do estudo indicam que o fogo pode ter mascarado os 

efeitos de borda, pois houve baixa abundância de mamíferos em todos os transectos, mesmo 

longe das bordas. 

O estudo realizado por Naxara (2008) verificou a funcionalidade de corredores ripários 

como habitat para pequenos mamíferos em fragmentos no Planalto de Ibiúna; sob matriz 

agrícola e pasto abandonado. O estudo também amostrou a estrutura da vegetação e a 

disponibilidade de recursos para os mamíferos (frutos e artrópodes). 
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Foram instaladas 4 réplicas na paisagem, sendo cada uma composta por um fragmento 

conectado estruturalmente ao outro apenas por um corredor ripário (mancha linear de floresta 

secundária). Em cada fragmento foram instaladas 4 grades de amostragem sendo, no corredor 

ripário a 100m da conexão com o maior dos fragmentos; no interior do maior fragmento a 100m 

da borda com áreas abertas; ao longo da borda do maior fragmento a menos de 10m das áreas 

abertas do entorno; e na matriz aberta do entorno a 100m da borda do maior fragmento e do 

corredor. 

No total 16 grades de amostragem, 4 em cada um dos 4 sistemas. Cada uma das grades 

continha 6 armadilhas de queda para amostragem dos animais. 

Os resultados mostraram que duas espécies endêmicas analisadas ocorreram em todas 

as áreas florestadas estudadas, incluindo corredores, e estiveram ausentes nas matrizes abertas 

do entorno. A abundância dessas espécies não diferiu entre corredores e interiores, mas foi 

menor nas bordas do que nos interiores.  

Uma espécie não endêmica verificada nos habitats florestais e na matriz, foi mais 

comum nas bordas do que nos interiores. Para a outra espécie não endêmica não houve variação 

entre os habitas. 

Segundo a autora os resultados indicam que os corredores ripários da região sustentam 

uma abundância mais alta de duas espécies endêmicas e mais baixa de uma espécie não 

endêmica do que as bordas dos fragmentos. E é possível que o efeito de borda seja minimizado 

nos corredores ripários pela presença de cursos d’água e alterações microclimáticas; pois 

também não foram observadas diferenças na estrutura da vegetação ou na disponibilidade de 

recursos (frutos e artrópodes) entre os corredores e interiores e bordas dos fragmentos. 

Também sugere que os corredores ripários funcionam como florestas, pois favorecem a 

conectividade e provavelmente amenizam os efeitos deletérios da fragmentação para espécies 

endêmicas. 

Para a autora os resultados sugerem que o efeito de borda em florestas secundárias seja 

menos drástico em comparação a florestas primárias (conforme resultados encontrados nos 

trabalhos realizados na Amazônia Central); mesmo em estruturas da paisagem lineares como 

os corredores. E que os corredores funcionam como florestas, pois favorecem a conectividade 

e provavelmente amenizam os efeitos deletérios da fragmentação para as espécies endêmicas. 

A estrutura das bordas da floresta pela análise espacial e temporal em Rondônia, foram 

analisadas por Numata et al (2009).  A análise foi feita por imagens de satélite em 22 anos, 

para avaliar a degradação da floresta causada pelas bordas relacionadas a paisagens 



362 
 

 

antropogênicas, calculando as taxas de erosão das bordas e a composição de idades das bordas 

dentro da EAF (floresta afetada pelas bordas). 

Rondônia tem um longo histórico de desmatamento, e é composta por uma variedade 

de regiões em diferentes estágios de desmatamento. A construção da BR 364 e a expansão de 

rodovias adjacentes tem contribuído grandemente para a fragmentação da floresta na região. 

A vegetação natural é dominada por floresta de terra-firme. O uso da terra inclui pastos 

e plantio de milho, soja, café e cacau. Para o estudo foram selecionados 3 locais (Campo Novo 

de Rondônia, Ariquemes e Ouro Preto) de acordo com o estágio de desmatamento: inicial, 

intermediário e avançado. Campo Novo de Rondônia representa o estágio inicial de 

desmatamento, iniciado 15 anos atrás. Ouro Preto é uma região colonizada mais antigamente, 

com o desmatamento iniciado há mais de 30 anos. E Ariquemes representa a região 

intermediária. 

Foram utilizadas as distâncias de 100m para analisar os efeitos do colapso de biomassa 

e 300m para aumento da mortalidade de árvores. 

Os mapas mostraram os dados de áreas desmatadas ao longo de 22 anos, e feita análise 

temporal das mudanças nas bordas da floresta através do comprimento total da borda e 

densidade, formação da borda e perda por ano, taxa de erosão da borda e composição para a 

idade da borda. Também foram analisados o número de fragmentos e os tamanhos. 

Os resultados mostraram altas taxas de erosão das bordas nos primeiros 5-6 anos depois 

da criação das bordas, e que mais do que 50% das bordas das florestas foram eliminadas nos 

primeiros quatro anos depois da criação das bordas e somente 20% das bordas sobreviveram 

mais do que 10 anos. 

Foi verificada alta taxa de erosão das bordas nos primeiros anos, que implica que muitas 

bordas desaparecem antes de passar o processo de colapso da biomassa induzido pelas bordas. 

No estágio inicial de desmatamento, bordas de floresta jovens são predominantes, 

enquanto no estágio avançado de desmatamento mais do que 50% das bordas tem mais de 10 

anos de idade. 

Erosão rápida é mais evidente no estágio inicial de desmatamento, quando bordas jovens 

da floresta dominam a paisagem. 

Colapso da biomassa relacionado as bordas é substancialmente mais avançado em 

regiões fortemente desmatadas onde as florestas são na maioria das vezes circundadas por 

bordas antigas, mas relativamente poucas bordas permanecem neste ponto. 
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As diferenças entre os locais do estudo estão relacionadas a estrutura espacial e tamanho 

dos fragmentos em cada local. A EAF (floresta afetada pelas bordas) aumenta à medida que o 

tamanho do fragmento se torna menor.  

A variabilidade da área da floresta afetada pelo tamanho do fragmento também está 

relacionada à forma dos fragmentos.  

Os autores comentam outros estudos em que mostram que formas complexas e 

irregulares aumentam o número de bordas no entorno e resulta em maior EAF comparada aos 

fragmentos circulares ou menos irregularmente formados. 

Em Ouro Preto, os fragmentos de floresta são menores do que 500 ha e tem mais do que 

60% da floresta afetada pelas bordas aos 100m. 

O estudo de Pereira et al (2014) analisou como o efeito de borda influencia a riqueza, 

abundância, diversidade e composição das samambaias na Serra dos Macacos, Bonito, PE. Para 

aleatorizar os locais de marcação das parcelas, o fragmento foi percorrido com o intuito de 

registrar os pontos de maior ocorrência das espécies de samambaias. Após isso, foram listados 

todos os pontos de ocorrência das espécies e feito um sorteio de 10 pontos por tipo de ambiente 

(interior e borda). 

Foram marcadas 20 parcelas de 10×20m cada. Dentro das parcelas todas as espécies de 

samambaias terrícolas foram registradas e contados seus respectivos indivíduos para o estudo 

da variação da riqueza, abundância e diversidade. 

Foi considerada como área de borda do fragmento a porção de floresta existente desde 

a linha de borda, adjacente a matriz, até um limite de 40m em direção ao interior. 

Os resultados mostraram que as áreas da borda e interior apresentaram o mesmo número 

total de espécies. Não foi detectada diferenças na riqueza e na diversidade de samambaias entre 

os dois tipos de ambientes. 

A abundância foi significativamente maior no interior do fragmento, que para os autores 

pode estar relacionado com o fato do interior do fragmento estudado apresentar maior 

diversidade de ambientes, como, por exemplo, córregos e locais encharcados em detrimento da 

área de borda. 

A análise florística evidenciou uma diferença entre as comunidades de samambaias de 

interior e borda do fragmento. O ambiente de interior apresentou maior freqüência de espécies 

ciófilas e higrófilas, enquanto que o ambiente de borda possuiu maior proporção de indivíduos 

generalistas e heliófilos. 

Segundo os autores, as condições de habitat interferem na presença de algumas espécies, 

e os resultados podem estar associados ao fato das áreas de borda possuírem vegetação mais 
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esparsa e estarem sujeitas a maior exposição solar, menor umidade e temperaturas mais 

elevadas quando comparadas a área núcleo (interior). Essa última costuma ser a porção mais 

preservada dos fragmentos florestais, com vegetação mais alta, densa e dossel fechado que a 

torna mais estável às variações climáticas vindas do ambiente externo. 

Dessa forma, o efeito de borda na área de estudo pode levar a substituição das espécies 

mais sensíveis e mais exigentes de condições de umidade e sombreamento (higrófilas e ciófilas) 

pelas espécies tolerantes (generalistas e heliófilas) aos impactos causados por esse processo, 

resultando no empobrecimento e na descaracterização da flora nativa local. 

Segundo os autores, os resultados encontrados para riqueza e diversidade de 

samambaias na área de estudo é contrário ao registrado por Paciencia e Prado (2004) e Silva et 

al. (2011), que observaram diferença significativa na riqueza e diversidade de samambaias entre 

as comunidades ocorrentes no interior e na borda.   

Para os autores, um fator que pode ter influenciado na diferença de resultados pode estar 

associado ao tipo de vegetação onde o estudo foi desenvolvido, uma vez que a distância 

considerada da borda foi a mesma. Paciencia e Prado (2004) e Silva et al. (2011) realizaram 

suas pesquisas em Floresta Atlântica de terras baixas, enquanto o referido estudo se deu em 

Floresta Atlântica do tipo brejo de altitude; que são ilhas de matas sobre maciços isolados que 

ocorrem em altitudes >600m e possuem uma diminuição de temperatura e um aumento das 

pluviosidades locais. 

Os efeitos das bordas sobre a diversidade alfa de árvores, composição de espécies de 

árvores e biomassa, foram estudados por Phillips et al (2006). O estudo foi realizado no sudeste 

de Madre de Dios, Peru, na floresta tropical úmida.  A região tem um longo histórico de 

migrações e imigrações voluntárias e forçadas, que criaram uma cultura mista complexa. A 

extração de madeira e castanhas do Brasil representam a maior fonte de renda. O desmatamento 

é concentrado ao longo da estrada e dos rios da região.  Mais de 90% da floresta é de 

crescimento secundário que reflete a baixa densidade da população.  

O uso da terra no local do estudo é formado por fazendas, agricultura de subsistência, 

plantações de frutas comerciais, extração de ouro, e o turismo e pastos abandonados. O uso do 

solo tem se mantido estável devido a redução de incentivos políticos e econômicos para o 

desmatamento. A área de estudo e definida como um círculo com raio de 50km centrado na 

capital de Puerto Maldonado, e consideradas 10 das 11 comunidades indígenas e andinas que 

acessam a floresta madura. As amostras foram feitas em 3 áreas protegidas, e as áreas foram 

categorizadas pelo tipo de impacto: zero, baixo e médio, sendo que o nível do impacto reflete 

a distância da borda da floresta para a clareira.  
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Foram consideradas a distância média das bordas antropogênicas, sendo: zero impacto 

2.46km, baixo impacto 0.69km, médio impacto 0.30 km. Foram feitas amostras florísticas, 

topográficas e do solo com a distância do centro da parcela até a próxima borda. 

Os resultados mostraram que não foram detectados efeitos das bordas sobre a biomassa 

de árvores ou diversidade de espécies.  As florestas não foram severamente afetadas pelas 

bordas, embora os autores consideram que foram feitas poucas parcelas dentro de 100m das 

bordas. Os autores compararam os resultados com estudos feitos na amazônia central e 

verificaram que os efeitos de borda da biomassa, na área de estudo foram menores do que 

verificado nos outros estudos. 

Os autores concluem que os efeitos de borda foram aparentemente mais fracos, e que 

isso pode ser devido às árvores da região oeste da Amazônia terem crescimento mais rápido e 

são mais adaptadas aos distúrbios do que aquelas da região leste.  Outra questão é que as 

paisagens mais produtivas e dinâmicas podem ser mais adaptadas aos impactos humanos como 

a formação das bordas. 

A pesquisa realizada Restrepo; Gomez; Heredia (1999) teve como objetivo estudar 

como as bordas influenciam a abundância de frutos no subbosque e de pássaros frugívoros. O 

estudo foi realizado na Reserva Natural La Planada, no sudoeste da Colômbia, formado por um 

mosaioc de floresta madura, seletivamente explorada, circundada por pastos e vegetação de 

crescimento secundário. A reserva é uma zona de transição entre a floresta tropical premontana 

e floresta úmida; com altura media do dossel de 22m. 

Foram escolhidos 6 locais para avaliar como as bordas influenciam a abundância de 

frutos de Palicoura gibbosa e, taxa de captura de frugívoros. As bordas referidas no estudo 

formam pastos continuos à floresta; sendo 3 bordas antigas criadas por volta de 1950 quando 

foram abertas para o estabelecimento de pastos. E 3 bordas “novas” criadas por volta de 1982, 

quando vizinhos derrubaram a floresta para estabelecer fronteiras após a criação da reserva. 

Em cada borda foram delimitadas áreas de 100x200m perpendiculars às bordas, e 

estabelecidos 4 subáreas de 100x10m nas distâncias de 0-10m, 30-40m, 60-70m, 190-200m das 

bordas. Para amostras dos frutos e aves, cada subárea foi subdividida em 5 subparcelas de 

20x10m; e amostras coletadas no period de 1 ano. 

Os resultados mostraram que a distância das bordas, a idade da borda, habitat e o mês 

influenciaram a abundância de frutos. O número total de frutos foi maior na distância 0-10m 

nas bordas novas do que na mesma distância em bordas antigas, e mostrou um declínio abrupto 

em direção ao interior da floresta. Nas bordas antigas, o número de frutos various pouco nas 

quarto distâncias. 
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O número total de frutos nas bordas (0-10m) da floresta foi mais alto nas áreas com 

lacunas de árvores, do que na floresta intacta. E essas diferenças foram pequenas ou 

desapareceram nas outras distâncias. A abundância de frutos variou entre as distâncias 

dependendo do mês do ano. A abundância diferiu entre 30-40m, 60-70m e 190-200m em muitos 

meses, mas no geral permaneceu inferior do que comparado as bordas (0-1m). O número de 

frutos maduros diferiu entre bordas jovens e antigas em muitos meses. Das 149 espécies de 

plantas com frutos, 35 foram exclusivas nas bordas novas e 14 nas bordas antigas. 

A taxa de captura de aves frugíveras diferiu com a distância, mas seu efeito foi 

modificado pela idade das bordas. A taxa de captura foi mais alta no interior (190-200m) das 

bordas novas, do que na mesma distância em bordas antigas. Nas bordas antigas o número de 

frutos e a taxa de captura de frugívoros não variou entre as quatro distâncias. 

Os resultados mostraram que a abundância de frutos diminuiu das bordas ao interior, 

mas a taxa de captura de aves frugíveras mostrou tendência oposta.  Estes resultados sugerem 

que as aves não estão respondendo às mudanças na abundância de frutos, mas que a taxa de 

captura de frugívoros refletem um efeito de borda direto. 

Para os autores, a variação na taxa de captura de frugívoros entre a borda e o interior, 

dependendo do mês e o restabelecimento de sementes de espécies mais escassas na borda e no 

interior; sugere que as sementes do interior podem estar sendo dispersadas nas bordas.  

Segundo os autores, essas observações sugerem que em paisagens fragmentadas, as 

bordas podem não ser prejudicial. Pelo contrário, elas podem representar o elemento chave para 

a restauração de paisagens inteiras, especialmente se entendermos como as bordas e a dispersão 

de sementes interagem. 

A pesquisa realizada por Restrepo; Vargas (1999) estudou como a predação de 

sementes, germinação e crescimento de plântulas são afetados pelos efeitos de borda e queda 

de árvores. O estudo foi realizado na Reserva Natural La Planada, em Nariño, sudoeste da 

Colômbia; na floresta tropical premontana úmida. A reserva tem 3200 ha, de floresta madura 

intercalada com crescimento secundário e áreas seletivamente exploradas. Na porção noroeste 

da reserva onde o estudo foi feito, a floresta possui pastagens de gado. La Planada e as florestas 

do entorno são caracterizadas pela alta diversidade de plantas, devido ao número incomum de 

herbáceas e arbustos endêmicos. O estudo foi feito com as espécies Palicourea gibbosa e 

Faramea affinis, espécies dominantes no subbosque da floresta montana neotropical; e ambas 

são polinizadas por beija-flores. Para o estudo foram selecionados 4 locais. Em 3 desses locais, 

os pastos contíguos à floresta foram criados por volta de 1950, enquanto no quarto local do 

estudo por volta de 1982. 
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Em cada local foram estabelecidas parcelas de 100x200m, perpendicular à borda da 

floresta. Dentro de cada parcela foram delimitadas quatro subparcelas de 100x10m locadas nas 

distâncias 0-10m, 30-40m, 60-70m, e 190-200m. Em cada distância foram mapeadas áreas com 

lacunas de queda de árvores (onde a abertura do dossel penetra até dentro de 2m do solo), e 

distribuição de indivíduos das espécies frutificando, sementes e plântulas. 

Os resultados mostraram que apesar da predação de sementes, germinação e taxa de 

crescimento de plântulas diferirem entre F. affinis e P. gibbosa, as duas espécies responderam 

de maneiras similares à criação das bordas e lacunas de queda de árvores.  

A predação de sementes foi influenciada pela distância das bordas enquanto a 

germinação e o crescimento das plântulas foram influenciados pelo habitat. A germinação de 

sementes e o crescimento de plântulas não mudou com a distância das bordas. 

Para os autores, estes resultados sugerem que os processos mediados por animais tal 

como a predação de sementes pós dispersão podem ser mais prováveis de serem afetados por 

bordas antropogêncicas do que processos fisiológicos. A predação de sementes foi maior no 

interior da floresta (190-200m) do que nas bordas (0-10m). 

Os resultados sugerem que mudanças nas condições bióticas, como por ex. distribuição 

de predadores de sementes, podem ser responsáveis pelos padrões observados; especificamente 

vertebrados que se alimentam das sementes das duas espécies, e que podem evitar as bordas. 

A taxa de germinação de sementes e o crescimento de plântulas foi maior nas áreas com 

queda de árvores do que na floresta intacta para ambas as espécies. A distância das bordas não 

teve nenhum efeito sobre a germinação de sementes. Para o crescimento das plântulas, o habitat 

teve efeito, e a distância não. No entanto, os autores comentam que não foi feito o 

monitoramento do crescimento das plântulas no interior da floresta (190-200m), abrindo a 

possibilidade da distância ter tido efeito sobre o crescimento das plântulas. 

O número de frutos foi menor no interior (190-200m) em habitats com lacunas de quedas 

de árvores. Isso sugere ou a baixa produção de frutos ou alta taxa de remoção de frutos. E que 

as lacunas de queda de árvores podem exacerbar os efeitos de borda. Entretanto, para os autores,  

essa afirmação é inconclusiva sobre se a queda de árvores pode exacerbar ou amenizar os efeitos 

de borda. 

Os efeitos de borda impostos por estradas sobre comunidades de pequenos mamíferos 

tropicais; em dois trechos de rodovias pavimentadas diferentes no sul de MG; entre São João 

del Rey e Bom Sucesso, foi analisada por Rosa (2012). A região está inserida na Mata Atlântica 

com transição no Cerrado; em matriz agrícola, pastagem e florestal. 

Foram verificadas a distância da rodovia, a distância da borda sem rodovia e da matriz. 
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Em cada trecho estudado foram selecionados 10 fragmentos tangenciados pelas 

rodovias.  

Os resultados mostraram que a riqueza de pequenos mamíferos não variou dentro do 

gradiente de distância, mas o número total de indivíduos foi maior na borda. A autora acredita 

que isso ocorra devido a características dos pequenos mamíferos, como baixa capacidade de 

deslocamento, tamanho de corpo pequeno e altas taxas de reprodução; e que as espécies 

encontradas são comuns a áreas antropizadas e são favorecidas pelos ambientes de borda.  

Essa hipótese é suportada pelo fato de que a riqueza não se altera ao longo do gradiente 

de distância da borda. O resultado também pode indicar que o aumento do número de pequenos 

mamíferos ocorra devido a perda de predadores.  

Os resultados para distância da rodovia, distância da borda sem rodovia (distância da 

borda fragmento -matriz) e matriz, mostram que os pequenos mamíferos percebem os efeitos 

de borda da rodovia da mesma forma que percebem uma matriz de pastagem ou cultivo agrícola. 

Segundo a autora a relação entre número de indivíduos com a rodovia e matriz esteja 

relacionada a disponibilidade de recursos. 

Os resultados também mostram que os efeitos de borda em rodovias possuem respostas 

diferentes para as espécies. As de hábito terrestre são favorecidas pelas bordas, e as de hábito 

arborícola não. Além do hábito a disponibilidade de recursos nas bordas e interior também faz 

a diferença, pois espécies se beneficiam de acordo com a dispobibilidade de recursos em cada 

gradiente. 

A autora reforça que o aumento do número de indivíduos nas bordas das rodovias não 

pode ser considerado um efeito positivo, pois não se sabe como o favorecimento de espécies 

generalistas age sobre as interações ecológicas locais. 

O estudo realizado por Schlaepfer; Gavin (2001) teve como objetivo verificar o quanto 

a abundância de lagartos e sapos diferem entre borda e interior. O estudo foi realizado em 9 

fragmentos de Fila Cruces, próximos da Estação Biológica Las Cruces, em Coto Brus, Costa 

Rica. Fila Cruces foi criada entre 20-35 anos atrás, e consiste de fragmentos de floresta primária, 

circundados por matriz de pastos de gado. Extração seletiva tem provavelmente ocorrido em 

muitos fragmentos, embora não existam registros dessas atividades. 

Segundo os autores, a região próxima da Estação Ecológica oferece a paisagem ideal 

para estudo das questões sobre efeitos de borda e fragmentação, pois os fragmentos tem 

histórico de exploração similares e matriz do entorno.  

O estudo analisou a herpetofauna da serapilheira, que é dominada por duas espécies de 

lagartos do genêro Norops, e cinco espécies de sapos do genêro Eleutherodactylus. Também 
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foi verificado o número de parasitas nos lagartos, para estimar a taxa de parasitismo no interior 

e bordas dos fragmentos. 

Foram instaladas 44 pares de parcelas de 10x10m, sendo uma parcela do par locada fora 

da floresta mas dentro de 1-2m da borda (parcela da borda), e a outra parcela locada no interior 

do mesmo fragmento. As parcelas do interior foram locadas próximas do centro de pequenos 

fragmentos (<1 ha), médios (9-23 ha) e grandes fragmentos (>100 ha); locadas na mesma 

elevação, declive e aspecto, e o estudo foi feito na estação seca e úmida. 

Os resultados mostraram que somente duas espécies de sapos (E. podiciferus e E. 

cruentus) foram significativamente mais abundantes no interior do que nas bordas. Segundo os 

autores, isso pode ocorrer devido as características do habitat e fatores abióticos, pois as bordas 

são mais secas, quentes e ensolaradas. 

As espécies de lagartos foram mais abundantes ao longo das bordas durante a estação 

seca. Segundo os autores, os lagartos podem retornar ao interior da floresta na estação úmida 

se o interior prover vantagens reprodutivas, redução da predação, redução da competição por 

território e aumento da sobrevivência dos ovos. 

Ambas espécies de sapos e lagartos parecem tornar-se mais abundantes no interior da 

floresta depois do início da estação chuvosa, sugerindo um efeito de borda sazonal. A taxa de 

parasitismo nos lagartos foi mais baixa nas bordas do que no interior da floresta, que pode ser 

explicado pelo fato do parasita ser favorecido por habitat fresco, sombrio e úmido do que habitat 

ensolarado e seco. 

Para os autores, os anfíbios diurnos podem ser particularmente vulneráveis aos efeitos 

de borda em muitas paisagens tropicais, pois geralmente as bordas apresentam condições 

abióticas (ensolarado e seco) durante o dia que são desfavoráveis às necessidades fisiológicas 

dos anfíbios (úmido e frio). Segundo os autores, a distância com que os efeitos de borda são 

detectáveis no interior do fragmento são prováveis de mudar sobre o espaço e o tempo.  

Os autores concluem que os efeitos de borda poderiam ser vistos como dinâmicos, e os 

estudos poderiam cobrir escala temporal e espacial para integrar seu efeito total; e as espécies 

parecem responder a diferentes componentes dos efeitos de borda em função de seus 

requerimentos biológicos particulares. 

As condições microclimáticas e o crescimento de briófitas entre a borda e o interior em 

floresta de coníferas sem distúrbios e locais de florestas cortadas, foram estudadas por Stewart; 

Mallik (2006), em Thunder Bay, Onario, Canadá.  

Foram selecionadas 2 áreas ripárias de amortecimento e 2 áreas sem distúrbios, distantes 

cerca de 10 km uma da outra. As áreas apresentam composição das espécies, orientação e 
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caraterísticas similares. Todos os locais estavam em floresta de conífera madura (90-100 anos), 

e a largura da área ripária cortada foi similar entre os locais, em cerca de 10m. 

Foram selecionadas duas espécies de briófitas, e em cada local de amostragem foi 

estimada a abertura do dossel, radiação ativa fotossintática, temperatura do ar, umidade relativa, 

e umidade do solo, e déficit de vapor da pressão. 

Os resultados mostraram que o microclima próximo do solo nas florestas sem distúrbios 

foram sujeitos a um tipo de efeitos de borda, enquanto que as áreas ripárias foram sujeitas a 

dois tipos de efeitos de borda – 1) bordas das florestas ripárias e 2) bordas cortadas 

antropicamente. 

Ambas espécies de briófitas responderam às mudanças nas condições microclimáticas. 

Nos locais sem distúrbios a transmissão de luz foi relativamente constante das bordas 

para o interior, e houve pequeno aumento na temperatura do ar e pequena diminuição na 

umidade relativa.  

Nas áreas ripárias a transmissão de luz, temperatura do ar e o déficit de vapor de pressão 

tiveram aumento e a umidade relativa diminuiu entre a borda cortada e 10m em direção a 

floresta. A temperatura do ar parece se estabilizar cerca de 20m depois da borda cortada. 

Essas diferenças no microclima entre floresta sem distúrbio e áreas ripárias foram 

refletidas nas respostas do crescimento de duas briófitas. Os dados do estudo mostraram que 

nas áreas ripárias distantes 20m das bordas cortadas, a temperatura do ar permanece baixa, a 

umidade relativa alta, e o déficit de vapor da pressão baixo; comparado às áreas cortadas. Isso 

promove melhores condições microclimáticas para as briófitas, e dessa forma, a área de 

amortecimento promove mais proteção para as briófitas. 

Para os autores, a rápida regeneração na cobertura de arbustos pode também criar 

condições favoráveis para o crescimento das briófitas, melhorando as condições 

microclimáticas próximas do solo. 

E concluem que a abundância de briófitas pode ser usada para determinar a profundidas 

dos efeitos de borda e que as práticas de manejo devem considerar a profundidade das bordas, 

determinando a largura apropriada das áreas de amortecimento ripárias que poderiam ser 

necessárias para sustentar a biodiversidade.   

A pesquisa de Tabanez et al (1997) analisou a hipótese de que a fragmentação, em 

especial o efeito de borda, afetam a sustentabilidade de fragmentos da floresta mesófila 

semidecídua, no campus da Esalq, Piracicaba, SP. O fragmento de formato aproximadamente 

quadrado tem histórico de incêndios. 
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Foram instalados transectos na borda, clareira e floresta madura, nas orientações oeste-

leste e norte-sul. Foram amostradas árvores (altura, DAP, cobertura foliar), e cipós (cobertura 

foliar). 

Os resultados mostraram 610 indivíduos no total, sendo 541 vivos e os demais mortos, 

correspondendo a 11,3% de indivíduos mortos em pé.  

Segundo os autores, o caso da área de estudo estar isolada há muito tempo, mostra que 

o aumento da mortalidade de árvores não ocorre só imediatamente após o isolamento, mas 

persiste por muito tempo. O pequeno DAP médio verificado nestes indivíduos mortos em pé 

mostram que essas árvores tiveram mortalidade posterior à fragmentação. 

As espécies pioneiras dominam até 90m da borda norte, e até 100m da borda sul. Não 

foi observado gradiente borda-interior para a parcela oeste-leste. 

O trecho do interior menos afetado pelo efeito de borda, tem maior altura média do 

dossel, maior diversidade e dominância de espécies não pioneiras. O trecho da margem sul 

alcança até 120m da borda, que pode ter sido devido aos incêndios relativamente recentes que 

atingiram a borda sul.  

Os cipós dominam a vegetação arbórea em vários trechos, no interior, borda e clareiras.  

Segundo os autores, na área de estudo, a população de cipós, provavelmente de espécies 

pioneiras, parece ser excessiva, prejudicando a vegetação arbórea e entendida como um sinal 

de degradação da floresta. 

Em estudo realizado entre as cidades de Callala Bay e Berrara, em New South Wales, 

Austrália, Villaseñor, et al (2015), investigaram quais variáveis estão mais relacionadas à 

ocorrência de mamíferos nas bordas e interior da floresta. A área tem cerca de 500 km² e é 

dominada por floresta nativa do gênero Eucalyptus.  

A vegetação natural e as áreas úmidas cobrem 81,4% da paisagem, seguida das áreas 

urbanas que cobrem 13,4% e uma pequena porcentagem de outros usos como pasto e cultivos, 

que cobrem 5,3%. A mudança no uso da terra criou área urbanas de diferentes tipos de 

habitação, intercaladas com área natural como os parques e reservas. 

Foram selecionados 18 locais para o estudo, sendo 6 nas bordas cidade-floresta com alta 

densidade de habitações; 6 nas bordas cidade-floresta com baixa densidade de habitações; e 6 

na floresta controle. Em cada borda entre a cidade e floresta foram instaladas câmeras, sendo 

uma câmera na fronteira (0m), duas câmeras aos -100 e -300m em direção ao interior da cidade; 

e duas câmeras aos +100 e +300m em direção ao interior da floresta. 

Na área controle (0,5 km) da fronteira urbana foram instaladas 3 câmeras aos 0m, 100m 

e 300m em direção ao interior da floresta. No total, foram instaladas 77 estações com câmeras 
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para quantificar os fatores que influenciam a ocorrência de mamíferos nativos e não nativos. E 

foram verificadas a ausência ou a presença para as seguintes variáveis: gramíneas, lixo, solo 

nu, superfícies impermeáveis como concreto e pavimento, detritos lenhosos, vegetação do 

subbosque e bosque. 

Os resultados mostraram a ocorrência de 5 espécies de mamíferos nativos (terrestres e 

arborícolas) e 3 mamíferos não nativos (raposas, cães e gatos). Os resultados mostraram que as 

variáveis da borda,  incluindo a densidade de habitações na borda urbana da floresta e a distância 

da fronteira urbana, tiveram pouco efeito na ocorrência de mamíferos. Pelo contrário, a estrutura 

do habitat local teve fortes efeitos para a variação de ocorrência de 5 dos 8 mamíferos estudados. 

A estrutura do habitat teve efeito maior do que as variáveis da borda. Para duas espécies 

de roedores, houve aumento na ocorrência com o aumento da cobertura do subbosque, 

revelando que essas espécies da floresta são sensíveis a redução no subbosque. 

A ocorrência de espécies não nativas foi maior nas áreas urbanas do que na floresta. E 

a ocorrência de gatos e raposas foi mais alta em área residencial com alta densidade de 

habitações. 

Segundo os autores, embora a distância da fronteira urbana foi mais importante do que 

a densidade de habitações  nas bordas em prever a ocorrência de muitos mamíferos, essas 

variáveis tiveram pouco efeito. 

A descoberta de fortes efeitos da estrutura local do habitat na ocorrência de mamíferos 

mostrou que outras variáveis além do tipo de borda e da distância podem explicar a ocorrência 

das espécies ao redor da borda dos habiats. 

Os efeitos de borda foram relacionados com a estrutura local do habitat, e esse resultado 

sugere que o manejo do habitat na escala local pode ter efeito importante na população de 

mamíferos, para presas e predadores. Em particular, estratégias de manejo que aumentam a 

cobertura do subbosque provavelmente tem efeito positivo sobre as espécies nativas e podem 

ser usadas para evitar efeitos negativos das bordas em mamíferos terrestres. 

Segundo os autores, apesar da estrutura do habitat ser o principal fator influenciando a 

ocorrência de mamíferos, os efeitos de borda e as variáveis do habiat revelam que as fronteiras 

urbanas influenciam a distribuição de mamíferos devido à modificação da estrutura do habitat 

em torno das bordas entre a cidade e a floresta. 

Os autores sugerem que a estrutura do habitat pode amenizar os efeitos de borda e os 

impactos urbanos, e que programas que focam na mitigação dos impactos urbanos sobre a vida 

selvagem devem considerar: 1- melhorar a estrutura do habitat de espaços públicos e privados, 
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2- engajar a população em programas de educação, 3-reduzir as bordas entre a cidade a  floresta 

quando planejarem novas áreas urbanas. 

Em estudo realizado na reserva Los Tuxtlas, Veracruz, México, Williams-Linera; 

Domínguez-Gastelú; García-Zurita (1998) compararam diferentes habitats de borda quanto 

às diferenças no microclima, estrutura da vegetação e composição florística.. A região foi 

originalmente coberta por 500000 ha de floresta úmida tropical. No presente a região é um 

moisaico de tipos de vegetação, e pastos que cobrem 3000.000 ha. O remanescente de floresta 

tropical é estimado em 84000 ha. 

Os pastos tem muitas árvores remanescentes, e áreas abertas cruzadas por corredores de 

árvores remanescentes ao longo de rios. Foram selecionados os seguintes habitats para o estudo: 

fragmentos de floresta >50 ha, floresta ripária 20-30m largura ao longo de rios, e árvores de 

floresta isoladas remanescentes. Todos os locais do estudo são circundados por pasto. A idade 

das bordas foram estimadas através de fotografias aéreas feitas entre 1976 e 1980 e 

comunicação de pesquisadores que trabalham na área desde 1970. 

 Foram definidos para o estudo 4 áreas entre a floresta e os pastos, 4 floresta ripária-

pasto, e 8 áreas de árvores isoladas, todas circindadas por cerca. Duas áreas floresta-pasto 

tinham aproximadamente 15 anos, e as outras duas com 4 anos,  orientação das bordas  de 

sudeste para um local e sudoeste para os demais. As áreas entre pasto-floresta ripária tem mais 

de 15 anos, e orientação da borda foi de noroeste para uma área riparia e nordeste para a outra, 

e sudeste para as outras duas. 

 As árvores isoladas eram da espécie Ficus yoponensis, uma das espécies mais comuns 

nos pastos de Los Tuxtlas, que tem sido isoladas por 15 anos. 

 Os dados microclimáticos foram coletados de manhã e à tarde. E feitas medidas para 

umidade relativa, temperatura do ar, solo, e abertura do dossel. 

 Os resultados mostraram que algumas variáveis microambientais mudaram com a 

distância das bordas, enquanto outras não. Em todos os locais a temperatura do solo aumentou 

com a distância do interior em direção ao pasto. 

 Em bordas mais recentes, a abertura do dossel e a temperatura do ar não mudaram 

com a distância, entretanto para a umidade relativa houve um gradiente entre 40m do interior 

da floresta, e 5m nos pastos. E para a temperatura do solo o gradiente ocorreu entre 0-10m para 

a floresta. 

 Entre a floresta ripária e o pasto, a abertura do dossel e a temperatura do solo e do ar 

aumentou dos rios para o interior dos pastos, mas a umidade relativa não mudou com a 

distância.  
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 Foram verificadas 244 espécies de árvores, e somente 2 espécies ocorreram no 

interior, bordas e pastos entre as unidades de paisagem. As bordas da floresta não foram 

dominadas por espécies de árvores pioneiras. As espécies que dependem da luz foram somente 

encontradas nos locais de pasto. 

 A composição florística nas parcelas do interior da floresta foi relacionada a umidade 

relativa, enquanto que no pasto foi relacionada a temperatura do ar, do solo e a abertura do 

dossel. Muitas espécies de floresta primária foram encontradas nos habitats fragmentados, 

sugerindo que essas espécies não estão perdidas em paisagens fragmentadas e a perda de 

diversidade de plantas provavelmente está ocorrendo lentamente. 

 A presença de espécies primárias sobre as árvores isoladas sugere que a composição 

florística é relacionada a vegetação vizinha. A área basal e a densidade de árvores foi mais alta 

em bordas jovens (<15 anos) do que em bordas antigas (>15 anos). Para a estrutura da 

vegetação, bordas bem definidas foram encontradas entre a florestas e o pasto. 

 Segundo os autores, para manter a diversidade ecológica, as florestas ripárias e as 

árvores isoladas precisam ser incorporadas à estrutura da paisagem. 

As síndromes de polinização e de dispersão presentes na comunidade de arbustos e 

árvores na borda e no interior de uma Floresta Estacional Semídecidua em Morraria de Lindóia, 

Pedreira, São Paulo; foram estudados por Yamamoto; Kinoshita; Martins (2007). No local 

existem três fragmentos, sendo que foi considerada a borda a faixa de até 50 m de distância do 

limite externo de cada fragmento. Margens de riacho e áreas com indivíduos isolados ou em 

pequenos grupos fora dos fragmentos também foram consideradas como borda.  

Devido ao pequeno tamanho dos fragmentos, a área de borda foi maior que a do interior 

de floresta e, conseqüentemente, a maioria dos indivíduos foi coletada nas áreas de borda. As 

coletas foram feitas semanalmente de agosto de 1997 a meados de outubro de 1998, através de 

caminhadas assistemáticas pelos fragmentos. 

Foram consideradas as seguintes síndromes de polinização: anemofilia (vento), 

cantarofilia (besouros), falenofilia (mariposas), melitofilia (abelhas), miiofilia (moscas), 

ornitofilia (pássaros), psicofilia (borboletas), quiropterofilia (morcegos) e não especializadas 

(polinizadores não especializados: pequenos insetos, como pequenas vespas, abelhas, moscas, 

borboletas, mariposas, besouros e outros insetos, que visitam flores morfologicamente pouco 

especializadas). 

Os resultados apresentados para alturas foram considerados como limites entre os 

estratos, que foram denominados inferior (entre 2 a 4,5 m), intermediário (entre 4,5 a 9 m) e 

superior (maior que 9 m de altura). Houve baixa similaridade florística entre a borda e o interior 
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dos fragmentos. A maioria das espécies que ocorriam na borda não ocorria no interior do 

fragmento e vice-versa. 

A distribuição das síndromes de dispersão mostrou- se significativamente diferente 

entre os estratos na borda do fragmento, havendo predomínio de espécies anemocóricas no 

estrato superior e de zoocóricas no intermediário e inferior. 

A distribuição das síndromes de dispersão não diferiu significativamente entre os 

estratos superiores dos dois ambientes, nem entre a borda e o interior dos fragmentos. 

Não houve diferença significativa na distribuição dos tipos de diásporo entre a borda e 

o interior. Houve diferença significativa na distribuição das síndromes de polinização no estrato 

superior entre a borda e o interior. 

Não foram encontradas espécies com síndromes de anemofilia, quiropterofilia e 

ornitofilia no interior dos fragmentos. Nos fragmentos estudados em Pedreira as espécies 

zoocóricas frutificaram por quase todo o ano, principalmente na estação chuvosa, e as espécies 

autocóricas e anemocóricas frutificaram em maior número no final da estação seca.  

O clima de Pedreira é considerado úmido, com fraca estacionalidade pluvial, portanto 

era esperado o predomínio de espécies zoocóricas.  Nos fragmentos estudados em Pedreira, 

espécies zoocóricas predominam nos estratos inferiores na borda, ao passo que, no interior, a 

zoocoria predominou em todos os estratos. 

A ausência de espécies anemocóricas e autocóricas nos estratos intermediário e inferior 

do interior dos fragmentos explica o resultado encontrado na distribuição das síndromes entre 

a borda e o interior, ficando muito próximo da diferença significativa. Isso indica que espécies 

anemocóricas e autocóricas têm maiores chances de ocupar ambientes mais abertos. 

As espécies anemocóricas têm preferência por ambientes mais abertos e se encontram 

nos estratos mais altos e na borda dos fragmentos. 

Em Pedreira, o predomínio da síndrome de melitofilia em todos os estratos, tanto na 

borda quanto no interior dos fragmentos, indica que, embora a classificação dos estratos possa 

ser artificial, as abelhas constituem importantes recursos de polinização ao longo de todo o 

espaço vertical ocupado pelos componentes arbustivo e arbóreo. 

Para os autores, a diferença detectada nos estratos superiores entre a borda e o interior 

pode ser explicada pela ausência de síndromes mais especializadas, como quiropterofilia e 

ornitofilia no interior, além da ausência de anemofilia, mostrando que espécies com essas 

síndromes têm preferência por ambientes mais abertos. 

A ocorrência dessas síndromes na borda e não no interior dos fragmentos era esperada, 

posto que morcegos e pássaros necessitam de espaços abertos para voar. 
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Em Pedreira, espécies com síndromes de ornitofilia, quiropterofilia e anemofilia 

predominaram em ambientes abertos, e espécies melitófilas predominaram nos estratos 

superiores, sendo predominantes na floresta como um todo.  

Para os autores as espécies diferem nos seus mecanismos de dispersão e de polinização 

dependendo do ambiente (borda ou interior) e da sua distribuição vertical (estrato). 

Também que a fenodinâmica de floração e frutificação e a distribuição das síndromes 

de polinização e dispersão entre os estratos e entre a borda e o interior dos fragmentos florestais 

de Pedreira seguiram o padrão descrito na literatura para florestas tropicais úmidas. 

O estudo conclui que as espécies zoocóricas predominaram nos estratos inferiores, as 

anemocóricas e autocóricas mostraram preferência por ambientes mais abertos e predominaram 

nos estratos mais altos no interior da mata.  E que diferentes síndromes de polinização e 

dispersão estão associadas a diferentes ambientes e estratos da floresta. 

O estudo de Alves et al. (2006) foi realizado em fragmentos de Floresta Ombrófila 

conhecidas como Matas do Curado, na Região Metropolitana do Recife, Pernambuco, em 

matriz ao norte com uma vila de moradores, a sul com a BR-232, a leste com o Quartel do 10° 

Esquadrão de Cavalaria Mecanizada e a oeste com a fábrica de Tintas. O trabalho avaliou o 

efeito de borda na estrutura e distribuição espacial de espécies arbóreas em 15 parcelas de 10 x 

25 m.  

Os resultados mostraram que a área de borda apresentou maior densidade de indivíduos 

nas alturas até 10m e diversidade de espécies arbóreas que o interior do fragmento. 

A medida em que houve um distanciamento da borda, deu-se o aparecimento de novas 

espécies, ou o desaparecimento de espécies pioneiras e secundárias iniciais. 

As espécies pioneiras e secundária inicial compuseram a maior parte do componente 

arbóreo, o que permite avaliar que a área se encontra em processo inicial de sucessão.  

Após 100 m para o interior do fragmento, o efeito de borda tende a minimizar seus 

impactos na estrutura da vegetação arbórea. 

Os autores comentam que, segundo Nunes et al 2003, a porcentagem elevada de 

secundárias iniciais em uma área pode ser explicada por algum processo de fragmentação, 

distúrbio ou perturbação ocorrida anteriormente. 

A hipótese do efeito de borda para insetos galhadores associados com uma espécie de 

planta hospedeira (Styrax pohlii), foi testada por Araújo et al (2011), em um fragmento 

localizado na Floresta Santo Hilário, no campus da UFG, Goiás. A área é formada por três 

fragmentos, separados por uma faixa de 20m de uma área desmatada. O estudo foi feito em um 

destes fragmentos, que apresenta menor distúrbio e formato quadrilateral e irregular. 
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Para o estudo foi considerado habitat de borda como os 50m da faixa mais externa do 

fragmento. Foram amostrados aleatoriamente 30 indivíduos da planta hospedeira, sendo 15 na 

borda e 15 no interior, com distâncias mínimas de 4m uma da outra. Em cada indivíduo arbóreo 

foram amostrados 10 ramos apicais para verificação da presença de insetos galhadores. 

Os resultados mostraram 8 morfotipos de insetos galhadores associados com a planta 

hospedeira Styrax pohlii. 

A riqueza e abundância de insetos galhadores foi maior na borda do que no interior. O 

ataque das folhas pelos insetos galhadores também foi maior na borda do que no interior. 

Os autores sugerem que a planta hospedeira localizada nas bordas são mais propensas 

ao ataque de galhadores, por possuírem maior nível de estress devido ao efeito de borda. E que 

o nível de estress do habitat, conforme discutido por outros autores, estão associados ao estress 

hídrico e nutricional; resultando no comprometimento de mecanismos de defesa das plantas 

contra os herbívoros. 

O estudo feito por Batista; Luciano; Folha (2013) foi realizado por meio de imagens 

aéreas e análise in loco, da pressão antrópica na Floresta Estadual do Palmito, localizada em 

Paranaguá – PR, para identificar alterações na cobertura vegetal na zona de amortecimento e a 

ocorrência de efeito de borda de forma qualitativa. As imagens aéreas e in loco permitiram 

observar que houve crescimento da área urbana, e ocupações irregulares e cultivo agrícola entre 

os anos de 2006 e 2013.  

As bordas da ocupação irregular e cultivo agrícola apresentam mais especies arbustivas 

e menos arbóreas e dossel aberto. 

Segundo os autores, os efeitos de borda provocado por mudanças na vegetação podem 

estar atingindo o interior da floresta, e sugerem a necessidade de proteção dos ecossistemas e 

da sua biodiversidade. 

As respostas das formigas que habitam ninhos da serapilheira à fragmentação na área 

do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais - PDBFF, Manaus, AM, foram 

estudadas por Carvalho; Vasconcelos (1999). O estudo foi realizado em 4 bordas (2 adjacentes 

a floresta contínua e 2 na borda de um fragmento de 100 ha. As bordas foram criadas após a 

abertura da floresta e ocorreram frequentes queimadas para o estabelecimento de pasto em 1983 

e 1984. As 2 bordas do fragmento são rodeadas por pasto, entretanto as bordas da floresta 

contínua são rodeadas por floresta em regeneração em composição variada. 

Foram estabelecidos transectos nas distãncias 5, 20, 40, 60, 100, 200, 300m, 400 e 500m 

da borda em cada local, sendo cada transecto com 200m de comprimento. Foram feitas medidas 

da profundidade da serapilheira, árvores, composição das espécies e abundância de formigas. 
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Os resultados mostraram que a média do DAP das árvores variou em função da distância 

da borda. Árvores nas distãncias menores de 40m da borda foram geralmente menores, 

enquanto aquelas na distância intermediária (100-200m) foram geralmente maiores do que 

aquelas no interior da floresta (maior ou igual a 300m da borda). 

A área basal foi geralmente maior nas distâncias intermediárias da borda. A 

profundidade da serapilheira aumentou próximo das bordas da floresta.  Não foi encontrada 

relação entre a distância da borda e o número ou proporção de ninhos colonizados por formigas. 

A riqueza de espécies por transecto foi maior na borda da floresta contínua do que nos 

fragmentos. E os locais na floresta contínua tiveram maior riqueza e espécies mais abundantes 

do que nos fragmentos. 

A composição de formigas foi afetada pela distância da borda, mas não pelo isolamento 

ou pelo local. 

Os resultados indicam que o aumento da serapilheira próxima das bordas poderia ajudar 

a explicar as mudanças observadas na composição de espécies de formigas.  

Próximo das bordas a profundidade da serapilheira aumentou e o tamanho médio das 

árvores declinou. O reduzido tamanho das árvores próximas das bordas são quase certamente 

resultados da elevada mortalidade e danos nas árvores causados pelas mudanças 

microclimáticas e aumento dos ventos próximo às fronteiras da floresta. 

A mudança na composição de espécies próximas às bordas possivelmente são resposta 

às mudanças na profundidade da serapilheira, entretanto outros fatores como luz, microclima e 

produtividade do sub-bosque poderiam ajudar a explicar essas mudanças. 

Segundo os autores, os resultados sugerem que a composição na comunidade de 

formigas difere dentro de 200m das bordas. Para os autores, a baixa densidade de ninhos e 

poucas espécies de formigas nos fragmentos, comparado à floresta contínua pode ser explicada 

pelo fato que as bordas da floresta contínua são rodeadas por regeneração, enquanto os 

fragmentos são circundados por pastos. 

A vulnerabilidade da ocorrência do fogo relacionado às bordas na Amazônia, foi 

estudada por Cochrane; Laurance (2002). Foram selecionados para o estudo duas áreas: 

Tailândia e Paragominas, Pará, ambas com cobertura da floresta extensivamente fragmentada. 

As áreas são florestas de terra firme com estação seca pronunciada, planas e uniformes, mas 

entremeadas por uma série de córregos e pequenos rios. 

 Tailandia sofre de um desmatamento mais recente (1990),  quando colonização 

patrocinada pelo governo foi iniciada; e desde então 97, 44% da área foi destruída. Paragominas 

teve desmatamento mais antigo, com exploração medeireira e pasto. Na década de 60, houve 
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grande abertura da floresta com a construção da rodovia Belém-Brasília, e desde então 95, 64% 

da área foi destruída. 

 Os autores utilizaram o modelo Core-Area para predizer a extensão do fogo 

relacionados às bordas em fragmentos de floresta na variação de tamanho e formas. 

Para ambas as áreas, a área total e comprimento do perímetro foi determinada através 

de imagens georreferenciadas. 

 A incidência do fogo na superfície do subdossel foi analisada para o período de 12-

14 anos, de 1984 até mais da metade doa anos 90, usando análises multi-temporal. Durante o 

período do estudo, a Amazônia oriental foi afetada por 2-3 secas ou déficits de chuva associados 

ao El Ninõ, com aumento marcado de queimadas da floresta. 

 O tempo de rotação do fogo (intervalo de retorno), foi calculado em função da 

distância da borda da floresta (e a rotação do fogo sendo a média do número de anos de queima 

na área considerada, com o entendimento que muitas áreas podem queimar enquanto outras 

podem queimar mais de uma vez durante o ciclo). 

 A categoria de distâncias da borda foram: 0-30m, 30-60m, 60-90m, etc; sendo que 

foram mapeadas usando uma classificação das imagens na escala espacial de 30m pixels. Foi 

calculada a proporção de pixels que sofreram queimadas em cada categoria de distância da 

borda. 

Os resutados mostraram 722 fragmentos de floresta nas duas áreas de estudo, com 

fragmentos de 0,1 ha – 57000 ha. Pequenos fragmentos (menores que 100 ha) foram 

abundantes, ocorrendo em 91-93% de todos os fragmentos em cada local do estudo. Os grandes 

fragmentos tenderam a ser mais irregularmente formados do que os pequenos fragmentos. 

 Fragmentos em Tailandia foram com frequência mais irregularmente formados do que 

os de Paragominas, refletindo padrões complexos da fragmentação causada por colonização 

patrocinada por projetos do governo na Amazônia. 

 Os resultados revelam que a frequência do fogo no período de 12-14 anos foi 

substancialmente elevada dentro de 2.400m das margens da floresta. 

 O modelo Core-Area sugere que o regime do fogo é substancialmente alterado até nos 

fragmentos maiores. E se o fragmento for mais irregularmente formado, seria necessário ser 

dez vezes maior para reter metade de sua área total sem ser afetada pelo fogo relacionado ás 

bordas. 

 Segundo os autores, de acordo com outros estudos, sob condições naturais, maiores 

queimadas são raras nas florestas de terra firme da Amazônia, ocorrendo principalmente de uma 

ou duas vezes por milênio na média. Entretanto, em Tailandia, em floresta intacta no interior, 
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o fogo parece ocorrer em intervalos de retorno de 100-150 anos. E que embora este padrão 

poderia ser resultado pela sazonalidade natural do clima de Tailandia, os autores acreditam que 

a explicação mais palusível seja que a ignição do fogo no interior da floresta seja causada por 

madeireiros ou caçadores. 

 As análises sugerem que as florestas dentro de 2.35 km das bordas em Tailandia e 

todos os remanescentes de floresta de Paragominas tem uma média de intervalo de retorno do 

fogo menor do que a requerida para manter as árvores da floresta tropical. 

 Devido à fragmentação drasticamente aumentar a incidência do fogo, parece provável 

que as margens de muitos fragmentos de floresta poderão recuar ao longo do tempo, levando a 

progressiva “implosão” destes fragmentos. 

 Segundo os autores, os resultados implicam que fragmentos muito maiores (de até 

centenas de milhares de hectares) poderiam também ser vulneráveis às queimadas relacionadas 

às bordas. E que grandes reservas da Amazônia, se isoladas pelo desmatamento, podem ser 

seriamente degradadas pelo fogo, especialmente em estações secas. 

 Em tais áreas, é provável que seja necessária zona de amortecimento maior que 3 km 

de largura da floresta intacta, para garantir que não sejam cronicamente degradadas pelo fogo 

e outros fenômenos relacionados às bordas. Para os autores, a futura mudança no clima sob 

modelos que sugerem aquecimento global e aumento da frequência do El Ninõ poderão fazer a 

Amazônia ser mais vulnerável ao fogo. 

A influência da formação da borda na estratificação vertical do microclima, foi estudada 

por Didham; Ewers (2014) em Hurunui District, Nova Zelândia. O estudo foi feito na face 

norte da borda de um fragmento de floresta. A área de estudo se encontra em uma região 

constituída de um mosaico de pastagens manejadas e remanescentes de florestas. 

O microclima foi medido em cinco distâncias da borda para o interior da floresta (0, 2, 

4, 8 e 16m).  Uma borda face norte foi selecionada porque os efeitos de borda microclimaticos 

são  mais graves neste aspecto no Hemisfério Sul (Young; Mitchell 1994, Norton 2002, 

Dignan;Bren 2003). Para cada distância, registros microclimáticos foram estabelecidos em 

cinco alturas verticais do dossel. Foram medidas temperatura, umidade relativa e déficit pressão 

de vapor. 

 Os resultados mostraram que medidas de variabilidade na temperatura do ar, déficit 

de pressão de vapor e luz em estratos verticais foram diferentes para as altura acima do solo e 

distâncias do limite da floresta.  
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 Houve uma interação significativa entre a altura vertical e distância da borda, com 

diferenciais de microclima aumentando em magnitude da borda ao interior ao nível do solo, 

mas diminuindo em magnitude da borda para o interior no nível do dossel. 

 Diferenças no microclima registrados ao nível do solo aumentaram significativamente 

em magnitude da borda ao interior, enquanto valores registrados ao nível do dossel diminuíram 

significativamente em magnitude da borda ao interior. 

 Para a temperatura do ar, o subosque no chão da floresta variou de 1 ° C a 4 ° C e foi 

mais frio do que o local de referência de área aberta quando a distância da borda aumentou de 

0 para 16 m. E no dossel da borda ao interior o gradiente foi invertido, com a temperatura do ar 

aumentando significativamente em direção ao interior da floresta. 

 Na borda densa e fechada, gradientes no microclima do solo foram atenuados 

logaritmicamente com aumento da distância da borda ao interior, com reduções médias de 

temperatura do ar a 4 ° C, déficit de pressão de vapor de 5 mb e incidência de 98% para luz, em 

relação a área aberta externa ao controle. 

 Segundo os autores,  as respostas do microclima são quase certamente devido à forte 

influência do índice de área foliar (LAI) na penetração da radiação solar e eólica na borda, como 

mostrado por exemplo em modelos de condução de fluxo de calor na borda da floresta.  

 Os autores sugerem que o intervalo horizontal e vertical sobre o qual as medidas são 

feitas tem uma influência crítica em conclusões sobre a estratificação vertical do microclima. 

 Os resultados iniciais suportam a hipótese de que o fechamento da borda tem 

influências  variadas sobre o microclima da floresta remanescente ao nível do solo versus nível 

do dossel e, portanto, essas respostas de estratos verticais não podem ser inferidas das medidas 

do subbosque apenas. 

 A atenuação dos efeitos de borda foi menor acima do nível do solo, sugerindo que a 

evidência passada de efeitos de borda microclimático com base nas medidas do nível do solo 

pode subestimar a extensão total da influência da borda na estratificação vertical do microclima 

em remanescentes  florestais. 

 Para os autores, a falta de informação nos perfis de microclima vertical medidos em 

todas as margens da floresta é uma grande lacuna no conhecimento e é especialmente crítico 

para entender melhor os processos da borda. 

 Os resultados do estudo mostraram que,  a oclusão lateral pareceu resultar em 

penetração de luz variável em todo o perfil vertical e respostas de borda altamente não-lineares, 

com atenuação de respostas da borda sendo mais rápido ao nível do solo e mais lento no dossel. 
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 Para os autores, os resultados encontrados sugerem que estudos anteriores dos efeitos 

de borda sobre o microclima da floresta realizados ao nível do solo subestimaram a extensão 

espacial da influência da borda para os organismos. Os autores sugerem a importância de testar 

a influência relativa dos efeitos de borda na estratificação vertical em gradientes de bordas norte 

a sul, e bordas de ambientes semi áridos. A clara implicação é que uma compreensão da 

influência do fechamento da borda e contraste de borda no microclima da floresta só pode ser 

alcançada através da quantificação de todo o perfil vertical. 

A resposta de espécies de besouros à fragmentação em um fragmento experimental na 

Amazônia Central foi analisada por Didham et al. (1998). Todos os locais do estudo eram 

florestas de terra firme, em tipos de solo semelhantes. As bordas da floresta eram adjacentes à 

pastagens bem conservadas ausentes de regeneração secundária,  e todas, exceto uma das 

bordas, estavam na  face oeste. A forma de todos os fragmentos foi semelhante, e o ano e 

distância do isolamento da floresta contínua eram bastante semelhantes em todos os locais. 

 O projeto de amostragem foi baseado em uma comparação de 2 transectos 

independentes amostrados em cada um dos três locais: A) floresta contínua não perturbada 

(maior que 10 km da borda mais próxima); B) da borda para o interior da floresta contínua; e 

C) da borda para o interior de dois fragmentos de floresta isolada de 100 ha. Os besouros foram 

coletados em sete distâncias ao longo de cada um dos seis transectos: 0, 13, 26, 52, 105, 210 e 

420m. 

 Os efeitos de borda na composição das espécies foi medido por seis importantes 

variáveis ambientais: temperatura do ar, altura do dossel, cobertura percentual de galhos, 

biomassa e umidade de serrapilheira, temperatura do ar. 

 Os resultados mostraram que as densidades populacionais de 15 das 32 espécies mais 

abundantes de besouros (47%) foram significativamente afetadas pela fragmentação da floresta. 

  As espécies foram classificadas por resposta em quatro categorias principais: (A) 

sensível às bordas, insensível à área; (B) sensível à área, insensível à borda; (C) borda e área 

sensível; e (D) borda e área insensível. Nessas categorias, tendências de densidade foram 

positivas (espécies da floresta profunda) ou negativas (espécies da área perturbada). 

 A grande maioria das espécies foram prejudicadas pela fragmentação, tendo 

densidades significativamente mais baixas perto das bordas da floresta e/ou em pequenos 

fragmentos florestais.  

 Poucas espécies de áreas perturbadas apresentaram altas densidades populacionais na 

área de estudo, que explica a ausência aparente de grandes números de espécies que são 
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positivamente afetadas pela fragmentação. A maioria das espécies de borda foram raras a 

moderadas e, além disso, eram freqüentemente localizadas em uma ou apenas algumas bordas.  

 A distância da borda da floresta  representou grande parte da variação significativa na 

densidade da população, presumivelmente como uma função composta de vários gradientes do 

microclima da borda. 

 A análise indicou que as espécies especializadas em borda eram predominantemente 

predadores, enquanto as espécies que evitam as bordas eram predominantemente fungívoras ou 

saprófagas, mas a tendência geral entre apenas as 32 espécies comuns não foram significativas. 

 Espécies que apresentaram forte preferência pelas bordas não são simplesmente 

distribuídos nas bordas aleatoriamente, mas se diferenciam entre locais com base em condições 

ambientais.  Espécies de borda são mais abundantes nos locais próximos à borda mais frias e 

úmidas. 

 Segundo os autores, as características de vida são claramente importantes na resposta 

de espécies de besouros a fragmentação, mas os dados permitem algumas generalizações. 

Outros atributos de espécies, no entanto, parecem fazer algumas espécies mais suscetíveis à 

fragmentação do que outras. 

 A raridade e variabilidade da população, teve uma influência significativa sobre a 

probabilidade de extinção local com diminuição da área de fragmento. Para os autores, as 

espécies comuns de besouros tem significativamente mais probabilidade de desaparecer de 

pequenos fragmentos florestais do que as espécies raras.  

 Os dados sugerem que as espécies que são mais abundantes em florestas  não 

perturbadas são mais suscetível à fragmentação, enquanto as espécies raras são melhores na 

persistência. Os autores concluem que a redução na área e os efeitos de borda parecem causar 

uma perda significativa de espécies em fragmentos de floresta de 1 ha, 10 ha e 100 ha.  

A pesquisa de Ewers; Thorpe; Didham (2007) testou a interação entre área e efeito de 

borda (utilizando a variação espécie-área), na riqueza e composição da comunidade de besouros 

no Hope River Forest Fragmentation Project, na Nova Zelândia. A área se encontra a altitude 

de 600 a 1700m, com cerca de 40% da área remanescente da floresta original; e sob matriz 

agrícola e pasto. Dentro da paisagem o estudo abrangeu 15 fragmentos de floresta em 9 ordens 

de magnitude no tamanho (de 0,1 a 1060408 ha). Todos os fragmentos com a mesma matriz, 

altitude e grau de contraste entre a floresta e matriz. 

Foram instaladas 233 armadilhas em 11 distâncias borda-interior da floresta e borda 

matriz; sendo 0, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024m. Para cada local foram medidas 22 

variáveis para condições microclimáticas, estrutura do habitat e composição da vegetação. 
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Os resultados mostraram que foram coletados 35.461 besouros, sendo a maioria de 

espécies nativas da Nova Zelândia. 

 Foi verificada uma interação sinérgica entre área de habitat e distância da borda como 

um determinante mais importante dos padrões na composição da comunidade de besouros do 

que os efeitos de borda diretos ou de área sozinhos. 

A relação entre abundância e área mostrou uma redução no número de besouros em 

fragmentos pequenos. A altura do dossel e cobertura da vegetação, correlacionadas com a 

distância da borda foram mais significantes para explicar a variação na composição das espécies 

de besouros. 

 O arranjo espacial do habitat foi mais importante na determinação da composição da 

comunidade do que a quantidade absoluta de habitat disponível. A comunidade de besouros em 

floresta contínua foi consideravelmente diferente do que qualquer um dos fragmentos.  

Uma variação de 13% na composição do besouro foi relacionada à interação da área 

com a distância absoluta da borda, indicando que uma parte substancial do efeito da área foi 

levado por respostas de espécies da borda que se comportaram diferentemente em fragmentos 

de diferentes áreas. 

Para pequenos fragmentos existe um forte efeito de borda na riqueza de epécies, mas 

não há mudança na composição de espécies em toda a borda. Para fragmentos grandes, não 

existe efeito de borda sobre a riqueza de espécies, mas há uma mudança significativa na 

composição das espécies ao longo da borda. 

  A riqueza de espécies raras foi maior na borda e declinou no interior da floresta 

e na matriz. Quando amostrado de 8 para 64 m para a floresta, fragmentos maiores pareceram 

suportar menos espécies do que fragmentos pequenos. Fragmentos muito pequenos 

apresentaram pouco ou nenhum efeito de borda por causa da ausência de condições de floresta 

necessárias para manter populações de besouros que preferiam o habitat florestal, e, como tal, 

eles foram dominados por uma fauna que poderia penetrar toda a área do fragmento.  

Em contraste, grandes fragmentos apresentaram mudanças abruptas nas condições 

microambientais, composição de serrapilheira e cobertura vegetal, que os invertebrados 

responderam fortemente, levando substancialmente maiores alterações relacionadas à borda na 

composição da comunidade de besouros. 

 Segundo os autores, a implicação é que a variabilidade na força ou intensidade dos 

efeitos de borda é levada pelos efeitos da área, dando origem a uma mudança muito mais 

extrema na composição da comunidade no interior do fragmento pequeno do que se poderia 

prever com qualquer um dos fatores operando sozinho. 
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Os dados indicam que a distância da borda do habitat tem consistentemente maior 

impacto sobre a composição da comunidade do besouro do que a área do habitat e essa variação 

na força dos efeitos de borda podem estar subjacentes a muitos padrões que estão 

superficialmente relacionados à área do habitat. 

Para os autores os efeitos de borda podem levar a diferenças na composição da 

comunidade entre fragmentos de diferentes áreas. 

A dinâmica da vegetação arbórea de seis remanescentes florestais de Londrina, PR, para 

compreensão do efeito de borda sobre a vegetação ao longo do tempo, foi analisada por 

Ginciene (2014). Os fragmentos possuem cerca de 60 anos e estão inseridos sob matriz agrícola 

e pastagem. 

A amostragem consistiu na revisitação dos transectos analisados anteriormente por 

Rodrigues (1998). Dos 48 transectos em 19 fragmentos de Rodrigues, foram selecionados 8 

transectos de 6 fragmentos para o trabalho atual. Os transectos possuem 100m de comprimento 

e 4m de largura, divididos em 20 parcelas de 4X5m, dispostos perpendicularmente da borda ao 

interior do fragmento, para levantamento dos indivíduos arbóreos. 

Os resultados mostraram que houve nas bordas uma redução de 15% na abundância total 

entre 1996 e 2012, decorrentes da taxa de mortalidade superiores às taxas de recrutamento. 

Ao longo do tempo houve uma redução da proporção total de espécies pioneiras/iniciais 

e anemocóricas, enquanto que espécies tardias/clímax e zoocoricas aumentaram. As espécies 

de dossel e exóticas aumentaram, enquanto espécies de sub-bosque e nativas diminuíram. 

Os resultados sugerem que as bordas influenciam os diferentes grupos de espécies de 

maneira distinta. Então o autor fez uma análise da distribuição dos diferentes parâmetros ao 

longo do gradiente de distâncias da borda, verificando que a influência das bordas sobre estes 

parâmetros (riqueza, abundância, mortalidade e recrutamento) não é linear, apresentando um 

padrão em onda. 

Para os dados de abundância, em 1996 havia uma maior quantidade de indivíduos nas 

proximidades da borda. Com o passar do tempo o número reduziu ao longo do gradiente como 

um todo, porém com maiores perdas de indivíduos a menores distâncias da borda, até os 35m. 

Em 2012, o contraste entre a abundância na borda e interior se atenuou. 

Com exceção das primeiras parcelas do gradiente, as taxas de mortalidade e 

recrutamento se distribuíram quase que uniformemente ao longo dos 100m de distância da 

borda. 

Para riqueza observou-se que o número total de espécies e morfoespécies parece não 

apresentar influencia direta das distâncias da borda em 1996 e 2012. Segundo o autor, as 
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diferentes espécies podem apresentar comportamentos distintos em relação às alterações 

ambientais nas bordas. Na medida em que algumas espécies são prejudicadas por estas 

alterações, outras espécies se beneficiam, ocorrendo uma possível compensação entre perdas e 

ganhos, resultando na distribuição quase que uniforme dos valores de riqueza total ao longo do 

gradiente de distâncias da borda. 

Para o autor, a análise da distribuição dos grupos de espécies, com distâncias médias da 

borda, sugere que, ao longo do tempo a influência das bordas tenha avançado para dentro dos 

remanescentes florestais ao mesmo tempo em que o contraste entre borda e o interior (menores 

e maiores distância da borda) tenha sido atenuado. 

Apesar de atenuada, a influência das bordas se pronunciou em direção ao interior, 

mesmo após cerca de 80 anos de fragmentação florestal. Segundo o autor, na escala dos 

fragmentos, as estratégias de conservação devem incorporar uma articulação de escalas 

espaciais, considerando o contexto da paisagem; e que estratégias poderiam incentivar a 

existência de iniciativas que visem a atenuação dos efeitos de borda, como o estabelecimento 

de algum tipo de barreira contra a penetração lateral de ventos e de luz, em direção ao interior 

dos remanescentes de vegetação. 

O estudo de Lehtinen; Ramanamanjato; Raveloarison (2003) analisou o quanto a 

proximidade da borda altera a distribuição de anfíbios e réptei, e se as mudanças na distribuição 

das espécies são correlacionadas com mudanças no ambiente abiótico próximo das bordas. O 

estudo foi realizado em Mandena e Sainte Luce, sudeste de Madagascar, que constituem uma 

série de fragmentos de floresta tropical no litoral, extremamente degradados.  

Os remanescentes florestais tem sido pressionados antropicamente e utilizados para 

corte de madeira como combustível, materiais para construção e outros produtos da floresta.  

Os fragmentos são considerados com degradação alta e moderada e isolados nos últimos 50 

anos.  Para o estudo foram selecionadas seis áreas entre 10 e 457 ha. Todas as amostras foram 

locadas em bordas com forte transição entre a floresta e o habitat matriz. As bordas foram 

classificadas como jovens, com menos de 5 anos. 

Foram estabelecidos transectos de 50m de comprimento e 6 de largura, orientados 

perpendicularmente para a borda do fragmento e locados inteiramente dentro da floresta. Os 

transectos tinham uma distância de 50m um do outro. Todos os anfíbios e répteis foram 

identificados ao longo dos transectos durante o dia e à noite, somente uma vez em cada estação. 

Também foram verificados os locais utilizados como refúgios para os animais, e 

verificados os dados de estimativa da cobertura do dossel e serapilheira, temperatura, umidade 

relativa e vento. 
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Os resultados mostraram que foram capturadas 30 espécies, sendo 50% a menos do que 

o conhecido de herpetofauna no local de estudo. 21 espécies mostraram preferência pelas 

bordas.  

Foram observados três tipos de respostas de bordas: evasores do interior (tendem a ser 

encontrados na ou próximo das bordas), evasores da borda (tendem a ser encontrados no 

interior), e espécies onipresentes (sem preferência pela borda ou interior). 

Os dados da estação seca mostraram que todas as espécies de sapos evitaram as bordas. 

Os répteis apresentaram respostas de preferência para as bordas. 

Dados da estação úmida mostram que uma espécie de sapo limitou as bordas, mas todas 

a outras não mostraram respostas significativas quanto a proximidade da borda ou evasores do 

interior. Nenhum réptil limitou a borda durante a estação úmida. 

Muitas espécies responderam aos ambientes de borda, habitando somente o interior, e 

outras espécies preferiram a proximidade da borda.  

Os resultados mostram que os anfíbios e répteis respondem ao microclima alterado 

próximo das bordas com forte resposta sazonal.  Para muitas espécies que evitaram as bordas, 

os efeitos de borda foram detectados por ao menos 30m do interior da floresta. 

O impacto da proximidade da borda diferiu grandemente entre a estação seca e úmida. 

Essa variabilidade sazonal na severidade dos efeitos de borda ocorreu devido ao aumento da 

temperatura e chuvas no calor e estação úmida. Para os autores, em outros ambientes sazonais, 

as mudanças nas respostas das bordas podem ser obscuras se os estudos forem conduzidos 

somente durante certo tempo do ano, e se os dados de diferentes estações são reunidos juntos. 

Segundo os autores, as respostas dos anfíbios e répteis no estudo foi em resposta às 

condições microclimáticas próximo das bordas, pois as condições abióticas próximo das bordas 

influenciam a distribuição espacial dos anfíbios e répteis na área do estudo. As espécies 

associadas com a matriz foram raramente encontradas em evitar as bordas. E as espécies 

associadas à matriz são frequentemente mais resistentes à extinção em paisagens fragmentadas.  

Malcolm (1994) testou modelo para mensurar a estratificação foliar vertical perto das 

bordas. O estudo foi realizado na Amazônia Central, à cerca de 80km de Manaus, em uma área 

de floresta de terra firme, com vegetação primária e longe de grandes rios. Para o estudo foram 

selecionados 4 locais, e em 3 deles foram feitas medidas de espessura foliar (densidade das 

folhas em diferentes alturas) em habitas de floresta primária; sendo: área 1 – floresta contínua 

perto de bordas lineares, sendo que parte da floresta foi cortada e queimada/ área 2- fragmentos 

florestais de 10 ha, cortada mas nunca queimada ou cortada novamente/ área 3- fragmentos de 
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1 ha, cortada mas nunca queimada ou cortada novamente / área 4, cortada e queimada, mas 

mantida como pasto. 

A espessura foliar foi medida em unidades de parcelas de 1 ha. Em cada um dos 4 locais 

foram amostradas as bordas da floresta contínua. A espessura foliar foi marcada em seis 

intervalos de altura: 0-2, 2-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-40m. 

Os resultados mostraram que nas distâncias menores da borda, a espessura foliar do 

subbosque (0-5m) aumentou; e nas alturas entre 10-30m a espessura foliar diminuiu quando 

mais próxima das bordas.  

O efeito das bordas sobre a densidade foliar em diferentes alturas é provavelmente 

determinado em grande parte pelo aumento da penetração de luz e exposição aos ventos. O 

dano dos ventos, por sua vez, podem resultar em mais aumento dos níveis de luz e diminuição 

da competição de sementes por espécies de árvores do dossel. 

Houve grande variabilidade da espessuara foliar entre os fragmentos, que pode ser 

devido à fatores não avaliados no estudo, como tipo de solo, idade das bordas, topografia, e 

vegetação. 

Segundo o autor os efeitos de borda determinados por interações biológicas 

provavelmente poderão ser mais difíceis de prever pelo modelo do que aqueles resultados de 

mudanças físicas na bordas, como os níveis alterados de luz. E que o modelo pode prover um 

método útil para distinguir as mudanças na comunidade, resultados de processos levados 

exclusivamente pelas bordas, do que aqueles levados apenas por processos dependentes da 

insularização dos fragmentos. 

A pesquisa realizada por Marchand; Houle (2006) teve como objetivo determinar 

como as bordas afetam as espécies de plantas do sub-bosque. O estudo foi realizado em 

Becáncour, Quebec. Canadá. A área é dominada pela espécie Acer saccharum, e altamente 

manejada para extração da seiva. A borda estudada é do tipo fechada, exposta ao sul e 

relativamente linear. 

Foram estabelecidos 5 transectos de 40m, com 5 parcelas de 1x2m posicionados nas 

distâncias 0, 5, 10, 20 e 40m das bordas. Foram inventariadas todas as plantas herbáceas durante 

a primavera, e também verificada a porcentagem de cobertura de duas espécies (Erythronium 

americanum e Acer saccharum), pois ambas ocorrem em abundância na área de estudo. 

Também foram realizadas medidas de solo (ph, matéria orgânica e umidade), fluxo 

fotossintético, temperatura e abertura do dossel. 

Os resultados mostraram que na borda a luz foi baixa e a umidade do solo e matéria 

orgânica foram altas comparadas ao interior. Segundo os autores, a provável causa desses 
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resultados é a grande estratificação do dossel na borda, e as lacunas do dossel no interior da 

floresta.  

Para os autores, as bordas que são mantidas por atividades agrícolas por um período 

prolongado, desenvolvem um dossel complexo e em múltiplas camadas, tornando-se 

“fechadas”. 

A riqueza de espécies tendeu a diminuir com a distância da borda.  Houve poucas 

mudanças na estrutura espacial da borda para as variáveis, exceto para E. americanum, cuja 

cobertura foi mais alta na borda do que no interior; e para luz que foi mais alta no interior. As 

plântulas de Acer saccharum diminuíram com a distância da borda, em associação com umidade 

do solo e ph. 

Para os autores, a disponibilidade de recursos e a heterogeneidade foram determinantes 

para a riqueza de espécies. 

O estudo realizado por Moen; Jonsson (2002) comparou os efeitos da borda e do 

tamanho das manchas da floresta na ocorrência de líquens e musgos nas árvores. O estudo foi 

realizado em Granlandet, Norrbotten, Suécia. O local é uma das maiores áreas de floresta 

natural da Suécia, e fica dentro de uma reserva natural de 20.300 ha, formada por um mosaico 

de floresta madura de Picea abiens e áreas úmidas, com árvores de 150-200 anos, formadas por 

colinas (chamadas de ilhas). É provável que o fogo foi raro ou ausente em muitas áreas, com 

influência humana restrita. Para os autores, a floresta pode ser considerada um exemplo de 

floresta boreal virgem. 

Para o estudo foram selecionadas 42 ilhas em duas classes de tamanhos: 0,7-1,0 ha e 

3.8-5,6 ha. Também foram consideradas as formas das ilhas para a amostragem. Em cada ilha 

foi instalada uma parcela circular no centro de 0,1 há, e verificada a correlação entre espécies e 

área, forma e distância da borda próxima.  

O efeito da forma nas condições do interior da floresta foi analisado com o modelo Core-

Área. Foram coletados dados das árvores vivas e mortas, área basal das árvores, altura e 

cobertura do dossel. Em cada parcela foram verificados os troncos caídos para determinar a 

presença de briófitas, e todas as árvores em pé para verificar a presença de líquens. 

Foram estudados os grupos de líquens e musgos devido a sensibilidade às variações no 

microclima. 

Os resultados mostraram que a maioria dos musgos e líquens ocorreram mais 

frequentemente nas ilhas maiores, e a cobertura de briófitas tendeu a ser mais alta em ilhas 

maiores. 
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Os líquens foram afetados em número de espécies por árvore pela forma de ilhas 

pequenas. Os resultados sugerem que o interior de ilhas pequenas e circulares podem promover 

condições do interior das florestas; enquanto ilhas pequenas irregularmente formadas são mais 

fortemente influenciadas pela borda. 

A profundidade de influência da borda foi verificada até os 50m para os líquens. A 

cobertura de briófitas foi maior em grandes ilhas, e responderam às pequenas ilhas como 

ambientes de borda.  A cobertura de musgos foi altamente variável nas distâncias menores que 

50m das bordas; enquanto houve um aumento na cobertura em grandes ilhas quando as parcelas 

estavam locadas nas distâncias maiores que 50m das bordas. A profundidade de influência da 

borda se estende além dos 50m das bordas para as briófitas. 

Segundo os autores, os efeitos de borda foram relacionados às mudanças na estrutura da 

floresta e às especificidades das espécies. 

O efeito de borda foi avaliado por Sampaio (2011) em um fragmento de floresta 

estacional semidecidual, em função de características do meio físico e estrutura da vegetação.  

Objetivou-se com este estudo, conhecer a magnitude do efeito de borda em um 

remanescente florestal circundado por reflorestamentos e cujo processo de fragmentação é 

antigo, a fim de contribuir para sua conservação e manejo. O estudo foi realizado em um 

remanescente  florestal, no município de Lençóis Paulista, SP, a RPPN “Olavo Egydio Setúbal”. 

O fragmento é circundado por plantio comercial de eucalipto, sendo parte do mesmo vizinha a 

um talhão de Pinus sp., recentemente cortado e substituído por Eucalyptus sp, que se encontrava 

ainda bastante jovem no início do estudo.  

Foram amostradas quatro transeções de 200m, alocadas perpendicularmente à borda 

deste talhão jovem, até o interior do fragmento, onde se coletaram trimestralmente variáveis 

microclimáticas (temperatura e umidade do ar, umidade do solo, intensidade luminosa e 

temperatura do solo). Foram amostrados também todos os indivíduos regenerantes (≥50 cm e 

< 1,30m de altura) das transecções, em subparcelas de 1x10 m; e os indivíduos com altura 

≥1,30m em parcelas contíguas de 10x10 m. 

Os resultados obtidos indicaram haver um gradiente microclimático não linear no 

sentido borda-centro, sendo o efeito de borda atenuado à medida em que se adentra na mata, 

estabilizando-se a partir de 50 m para parâmetros microclimáticos e para parâmetros de 

estrutura de vegetação. 

Observou-se que a temperatura máxima do ar diminuiu quase linearmente até cerca de 

50 m da borda, depois se estabilizando, o que aconteceu também com a intensidade relativa de 
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luz, ao passo que a umidade relativa do ar mínima aumentou até os 50 m e depois se estabilizou, 

indicando ser essa a distância de penetração do efeito de borda. 

Houve diferenças significativas entre as épocas do ano no gradiente borda-centro. A 

intensidade relativa de luz máxima ocorreu nos meses mais secos (maio e agosto). As variáveis 

edáficas também mostraram um forte gradiente a até uma distância muito maior da borda do 

que as microclimáticas. As análises de fertilidade do solo apontaram um aumento significativo 

com a distância apenas para os macronutrinetes K, Mg e Ca. Para os demais nutrientes, as 

diferenças não foram estatisticamente significativas. Para Ca, os teores se estabilizaram a partir 

de 120 m de distância. 

Segundo a autora, embora estudos mais detalhados sejam necessários para explicar esses 

resultados, é possível que o gradiente de fertilidade seja efetivamente resultado de solos mais 

degradados nas bordas, em função da história de uso anterior, não só com o plantio de eucalipto, 

mas também o uso agrícola pretérito. 

  A autora ainda discute que os resultados dos estudos de efeito de borda são 

decorrentes de fatores delineadores que tem recebido atenção ultimamente; como a orientação 

da borda, efeitos temporais, fragmentação do habitat e contraste de borda. E que sabe-se que a 

magnitude do efeito de borda pode ser alterada, tanto pela deciduidade do dossel como pela 

mudança e ângulo de incidência solar. 

Essa porcentagem de luz que atinge o remanescente afeta a estrutura florestal, refletindo 

tanto na comunidade vegetal como no meio físico. 

Para a autora, possivelmente, o efeito de borda encontrado neste estudo pode ser 

tamponado com o crescimento do talhão de Eucalyptus sp. Mas, como o remanescente florestal 

está inserido numa matriz composta por diversos talhões que são colhidos em épocas distintas, 

o fragmento está sempre suscetível a contrastes nas bordas florestais assim, possivelmente, 

diferentes graus de influências do efeito de borda poderão ser encontrados no mesmo 

fragmento. 

No presente estudo, identificam-se as variáveis microclimáticas como tendo uma 

resposta positiva ou neutra em relação ao efeito de borda. A umidade relativa do ar mínima foi 

o único parâmetro que apresentou resposta negativa, nos critérios desta classificação, entretanto 

a umidade relativa do ar é uma variável que se apresenta inversamente proporcional à variável 

temperatura ambiental. 

O tamanho e forma do remanescente foram de extrema relevância para os resultados, 

pois apesar da forma alongada e estreita, ele possui uma região central mais larga, onde o estudo 

foi conduzido e onde existe uma maior proporção de área de miolo (Core-Área).  
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Os dados obtidos indicam que algumas áreas mais estreitas possuem um efeito de 

bordadura em toda sua extensão, o que pode comprometer sua sustentabilidade a longo prazo. 

Por conta dessas zonas abertas (clareiras) no interior do remanescente houve aumento 

da luminosidade e temperatura gerando condições de borda no interior do fragmento. 

Segundo a autora, embora o fragmento seja antigo, e a matriz seja menos contrastante 

do que em outros tipos de uso da terra, há um efeito de borda evidente em até pelo menos 50 m 

de distância média da margem do remanescente. Esta distância pode ser ainda maior, se forem 

consideradas apenas as épocas mais contrastantes. Entretanto, os fatores que modulam o efeito 

de borda são complexos e se manifestam de diversas formas nos parâmetros analisados. A 

autora conclui que as variáveis microclimáticas estudadas no gradiente borda-interior 

apresentaram uma diminuição ao longo da distância, indicando uma atenuação gradual do efeito 

de borda à medida que se avança para o interior. 

O estudo de Santiago; Rezende; Ferreira (2007) teve como um dos objetivos realizar 

um estudo preliminar do processo de fragmentação de habitat e do efeito de borda do fragmento 

na Reserva Biológica de Poço D’Anta, Juiz de Fora/MG. É um fragmento de Mata Atlântica, 

sendo classificada dentro das fisionomias vegetais de Floresta Subcaducifólia ou Mata 

Estacional Semidecidual. Originalmente, a área que hoje é da Reserva Biológica Municipal do 

Poço D’Anta, teve cobertura vegetal nativa, até o momento em que a principal atividade 

econômica de Juiz de Fora passou a ser a cafeicultura, momento esse que se deu a partir da 

segunda metade do século XIX até meados do século XX. Com a atividade cafeeira, grande 

parte da mata original da área em questão foi devastada para o plantio, já que ela pertencia a 

uma fazenda produtora de café, da qual a reserva herdou o nome. 

A Mata do Poço D’Anta tornou-se a Reserva Biológica Municipal de Poço D’Anta em 

1982. A Reserva está sob matriz antrópica, incluindo estrada, que possui uma fábrica de 

artefatos de concreto que pertence à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, que está instalada 

dentro da Reserva. 

O estudo teve como objetivo a realização do estudo preliminar do efeito de borda, o 

diagnostico e mapeamento das diferentes fisionomias. A partir de ortofotos, foram traçados 

transectos seguindo as bordas do fragmento, bem como seguindo o aceiro e as clareiras 

existentes no interior da mata. Tendo como referência o mapa e a ortofotocarta, com os 

transectos já traçados, foram feitas vistorias de campo, possibilitando demarcar as áreas em que 

a fisionomia da vegetação é distinta. 

Para o estudo, as autoras utilizaram para detecção dos efeitos de borda, a função ‘tudo 

ou nada’, que tem somente o propósito de refutar ou confirmar a existência do efeito de borda. 
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Nessa função, pontos são observados no interior da mata e na borda, e suas diferenças levam à 

constatação da existência ou não do efeito de borda. 

Foi utilizado o Sistema de Informação Geográfica, como técnica de apoio, para 

visualizar os prováveis efeitos advindos da extensão da borda da mata e sua maior 

suscetibilidade antrópica. Principalmente no que tange à proximidade do urbano e sua 

facilidade de acesso pela população. 

A análise permitiu verificar que a ação do efeito de borda no fragmento foi constatada 

de duas formas distintas, dando características de linhas borda- interior bem diferentes. 

A primeira forma poderia ser considerada a borda clássica, com espécies nativas de 

pioneiras e trepadeiras que se aproveitam do microclima estabelecido pelo ambiente de borda, 

gerando uma visualização de uma linha de diminuição de espécies no sentido borda-interior. 

A reserva apresenta um perfil alongado no sentido norte-sul e um recorte sinuoso.  Foi 

possível considerar que a reserva é constituída por dois fragmentos de mata, devido ao processo 

de fragmentação que sofreu pela criação da rodovia Athos Branco Rosa.  

O fragmento à oeste da estrada é bem reduzido e há nele uma considerável área com 

presença de eucaliptos e também uma visível degradação da mata principalmente em seus 

aspectos estruturais, podendo este fragmento ser considerado uma borda, já que fragmentos 

com o diâmetro menor que o dobro da largura da borda, não têm interior.  

De acordo com as autoras, é possível que o fragmento em questão não chegue a ter nem 

o dobro da largura da borda, já que seu perfil é longitudinal, favorecendo a existência do 

ambiente de borda em todo o fragmento.  

Já o fragmento à leste da estrada é maior, porém é nele que se apresentam a maioria das 

perturbações relatadas no histórico da reserva, devendo tal fragmento ser estudado com maior 

detalhe a extensão da borda e de seus efeitos. 

As autoras concluem que a constatação de uma borda irregular a torna mais suscetível 

aos efeitos advindos do meio externo, e que este fator não é compensado pelo tamanho do 

fragmento, pois este a torna ainda mais vulnerável às pressões antrópicas. 

A pesquisa realizada por Saunders et al (1999) avaliou a temperatura entre a borda e a 

área de plantio de pinus, com cerca de 50 anos de idade. O estudo foi realizado no distrito de 

Washburn, na Floresta Nacional Chequamegon, Wisconsin, Estados Unidos. A área consiste de 

plantio de pinus plantados durante os anos 1940, 70 e 80, que foi fragmentada por fogo natural 

e queimada por nativos americanos e colonos europeus. O manejo formou manchas de cerca de 

16 ha. Foram realizadas medidas da temperatura do ar na superfície do solo, a cada 5m da borda 

entre o plantio de pinus de 6 anos e de 50 anos, para investigar as mudanças na temperatura. 
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Foram usadas duas estações móveis para medidas microclimáticas, a cada 5m, e para 60m do 

interior do plantio dos pinus. As medidas foram feitas nas alturas 0, 0,5, 1,0 e 2,0m da superfície 

do solo. 

Os resultados mostraram que a zona termal entre a borda e a floresta pode variar em 

largura até 45m ao longo do dia. A profundidade de influência da borda variou 5% entre 0 e 

40m no plantio de pinus de 6 anos; e aos 5 e 35m no plantio de pinus de 50 anos. No geral, o 

plantio de pinus de 6 anos foi mais influenciado pelas bordas de manhã e à tarde, enquanto no 

plantio de pinus de 50 anos houve mais influência da borda à tarde. 

A zona de influência da borda varia de 10-60m em largura, e houve variação conforme 

as condições do tempo e o local. A profundidade de influência da borda na temperatura variou 

de 0 a 40m, dependendo do tipo de mancha e tempo do dia. A temperatura na superfície da 

borda foi intermediária para a temperatura nas duas manchas durante a noite e o início da 

manhã. O pico da temperatura na borda foi maior do que a média na  clareira (pinus de 6 anos) 

ou na floresta (pinus de 50 anos) durante o dia. 

Segundo os autores, a abordagem deve caracterizar a dinâmica da borda se uma ampla 

taxa de condições climáticas local puder ser monitorada durante a coleta de dados inicial. A 

evidência empírica para a mudança temporal na posição e intensidade dos efeitos de borda 

abióticos enfatiza a necessidade de quantificar essas dinâmicas ao redor do tempo e espaço para 

o bom planejamento na escala da paisagem. 

O padrão de predação de sementes ao longo do gradiente de borda, foi avaliado por 

Baldissera; Ganade (2005), em estudo realizado na Floresta Nacional de São Francisco de 

Paula- RS para três espécies de árvores nativas do RS, em uma zona de interface entre a floresta 

e uma pastagem abandonada (inserida à reserva há cinco anos). 

Grupos de sementes das três espécies foram colocados ao longo de transectos de 100m 

de comprimento paralelos a borda da floresta nas seguintes distâncias: 5m e 50m para dentro 

da pastagem e 0m, 25m, 50m, 100m e 250m para dentro da floresta. 

  Os resultados mostraram que a distância da borda florestal influenciou as taxas 

de predação de sementes das três espécies, sendo que todas apresentaram menores taxas de 

predação (maior persistência) na região de 0m na borda até 50m para dentro da floresta 

A análise do número médio de dias que as sementes resistiram à predação demonstrou 

que a persistência das sementes foi, em média, 27% maior da borda até 50m para dentro da 

floresta, enquanto na pastagem e no interior da floresta, as sementes persistiram por menor 

tempo. A predação de sementes na pastagem foi alta, ou seja, este processo é um fator limitante 

para a regeneração da cobertura vegetal nessa área degradada. 
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Os resultados indicam que houve decréscimo na atividade de predadores de sementes 

nas proximidades da borda. Os autores concluem que a matriz de pastagem é capaz de 

influenciar a dinâmica e composição de espécies de predadores de sementes da floresta, bem 

como a proximidade com a floresta pode alterar processos de predação de sementes na 

pastagem. 

Os padrões da invasão de espécies exóticas da vegetação na borda e interior em uma 

área rural da Central Till Plain, Indiana, foram estudados por Brothers; Spingnan (1992). A 

área foi originalmente de florestas, que foram substituídas por pequenos bosques cercados por 

campos de agricultura. O estudo analisou mapas fotográficos que indicam que nenhuma das 

bordas foi criada recentemente. Foram selecionados para o estudo 7 florestas entre 8 e 23 ha, e 

em cada local foram amostradas bordas frias (norte e leste) e bordas quentes (sul e oeste). 

Todas as espécies exóticas foram verificadas, além de medidas de densidade e área basal 

das árvores. Também foram feitas medidas da luz, temperatura do ar, umidade relativa, e 

temperatura do solo. 

Os resultados mostraram a presença de 58 espécies de plantas exóticas nos transectos. 

O microambiente mudou para o campo e floresta, sendo a maior mudança para a intensidade de 

luz.  Aos 2m para dentro da floresta, a temperatura do ar e do solo foram menores do que no 

campo, e a umidade foi maior na floresta.  Todas as mudanças microambientais ocorreram a 

poucos metros da borda da floresta, e não houve tendências consistentes no ambiente de sub-

bosque além do transecto de 8 m. 

 A densidade foi significativamente maior nas bordas da floresta do que nos interiores 

das florestas. Essas respostas do dossel criaram uma parede visível de vegetação na maioria das 

bordas. 

Das 58 espécies exóticas encontradas durante este estudo, 37 foram encontradas apenas 

em transectos exteriores; outras seis não conseguiram se estender além dos 2 m.  

A freqüência de exóticas caiu de 86% em transectos exteriores para 22% a 8 m. Aos 

50m para a floresta, somente uma das dez parcelas apresentou espécies exóticas. A riqueza e 

frequência de espécies exóticas foi maior nas bordas sul e oeste do que nas bordas norte e leste.  

Segundo os autores, os resultados sugerem que na ausência de alteração humana 

importante, os remanescentes da floresta podem excluir a maioria das plantas exóticas 

atualmente disponíveis do interior florestal. E que o mais óbvio limite potencial ao 

estabelecimento de exóticas nessa floresta de Indiana é a baixa disponibilidade de luz.  

 A baixa abundância de exóticas nas bordas norte e leste é consistente com essa 

hipótese, na medida em que os níveis de luz devem ser mais baixos nas bordas norte. Embora 
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os padrões de exóticas tenham sido pouco correlacionados com as medições de luz, os autores 

sugerem que as correlações melhorariam se a disponibilidade de luz fosse monitorada durante 

toda a primavera. 

A resistência à invasão dessas florestas provavelmente é reforçada pelo baixo nível de 

perturbação. E a dispersão nas florestas estudadas pode ser ainda mais limitada, pelo menos 

para as espécies dispersas pelo vento, devido à baixa velocidade do vento. 

 Segundo os autores, parece provável que a maioria das espécies exóticas seja 

impedida de invadir essas florestas por alguma combinação de baixa disponibilidade de luz, 

falta de substrato e dispersão fraca. A avaliação desses fatores para as espécies individuais 

exigirá um estudo mais detalhado. 

Os autores sugerem que a fragmentação da floresta produz outra resposta protetora: o 

desenvolvimento de uma parede densa de vegetação marginal que protege a floresta contra a 

invasão, reduzindo os níveis de luz interior e a velocidade do vento. E concluem que o principal 

fator que limita a invasão é provavelmente a baixa disponibilidade de luz em interiores 

florestais, embora uma dispersão limitada e baixos níveis de perturbação também possam ser 

importantes. 

A pesquisa feita por Burkey (1993) investigou o efeito de borda na predação de ovos e 

sementes em Rio Bravo, Belize; e a predação de sementes em Los Tuxtlas Biological Station, 

Veracruz. Em Belize, a floresta está paralela a uma estrada de cascalho, e uma faixa de 10m de 

vegetação herbácea separa a estrada da borda da floresta. 

Foram estabelecidos 3 transectos paralelos a estrada, com 30, 100 e 500m da borda. Em 

cada um desses transectos foram alocadas 25 parcelas de 10X 10 cm., separadas em distâncias 

de 10m. Foram colocados cinco amendoins sem casca em cada parcela. 15 ovos de galinha 

também foram colocados em intervalos regulares em cada transecto. E os ovos e sementes 

foram checados depois de dois dias. 

Houve alta proporção de formigas nas parcelas. A predação de amendoim variou 

significativamente com a distância da borda. A predação de sementes foi mais alta nos 500m 

da borda do que nas outras duas distâncias. 

As parcelas alocadas a 30 e 100m da borda tiveram baixa taxa de predação. A predação 

de ovos foi mais baixa na faixa de 500m da borda, do que nas de 30 e 100m. 

Em Veracruz, o estudo foi feito em uma área de borda com estrada de terra e uma borda 

de área desmatada para pasto. 

 Quatorze espécies frutíferas de Brosimum alicastrum foram selecionadas, e a 

distância de cada árvore à borda da floresta, variou de 30 a 240 m. As sementes foram 
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perfuradas e feito um nó com linha e agulha. Em torno de cada árvore duas sementes foram 

colocadas aproximadamente 1 m de lados opostos do tronco. Cinco sementes foram colocadas 

em cada um dos cinco arcos a 5, 10, 15, 20 e 25 m do tronco, para um total de 27 sementes por 

árvore. 

 Depois de 3 semanas foi verificado o status das sementes. Houve diferenças 

substanciais na predação de sementes entre as árvores, variando de 4 – 50%. Essas diferenças 

foram relacionadas a densidade local de sementes, produção total de sementes, a distância até 

a vizinho e a distância da árvore até a borda da floresta. Na abundância de sementes, houve um 

efeito significativo da distância da borda da floresta. 

 Os resultados dos estudos mostraram que as formigas parecem ser mais abundantes 

em bordas fechadas. 

 A predação de ovos foi mais intensa nos 100m da borda, e parece ser provável que os 

predadores são espécies generalistas, como os quatis. 

 A zona da borda parece ser usada por muitos predadores de ovos. A predação de 

sementes parece ser baixa na borda do que nos habitats de interior da floresta, porque os 

predadores de sementes são aversos a borda  ou são mantidos em baixas densidades por 

predadores. 

 Segundo o autor, se os predadores de sementes são mais escassos na zona da 

borda,  então a fragmentação do habitat afetaria adversamente suas populações. 

As variações sob o microclima e orientação da borda em 3 áreas (vegetação cortada, 

borda e interior da floresta), foram avaliadas por Chen; Franklin; Spies (1993). O estudo foi 

realizado em Trout Creek Hill, Washington, EUA. A área é formada entre vegetação dominante 

de duas espécies, sendo que porções da floresta foram cortadas de 10-15 anos antes do estudo, 

e replantadas com espécies de coníferas. 

Foram selecionados 13 locais para o estudo, incluindo áreas que foram cortadas, bordas 

e interior da floresta. Foram instaladas estações climáticas em cada local, até 250m da borda, e 

realizadas medidas para temperatura do ar, umidade relativa, velocidade do vento, radiação e 

temperatura do solo. As estações também foram movidas para bordas com diferentes 

orientações. O trabalho de campo foi realizado durante duas primaveras (1989 e 1990) em um 

total de 35 dias de amostragem. 

Os resultados mostraram que a temperatura do ar foi maior na borda do que no interior, 

e que foi maior nas áreas cortadas e bordas do que na floresta. 
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A temperatura média do solo foi alta nas áreas cortadas, moderada na borda e baixa na 

floresta. As médias diárias de temperatura do ar, do solo, velocidade do vento e radiação são 

consistentemente mais baixas no interior da floresta do que nas áreas cortadas e bordas. E que 

a umidade do solo e do ar são mais altas no interior do que nas áreas cortadas e bordas. 

A orientação da borda é crítica para radiação solar, umidade do solo e umidade relativa 

do ar. A umidade do solo foi menor nas bordas face sul e leste, e alta nas bordas face norte. A 

velocidade do vento foi alta na floresta cortada, intermediária na borda, e baixa dentro da 

floresta. As variáveis foram alteradas para o período do dia, condições do céu (aberto e fechado) 

e orientação. 

Segundo os autores, os resultados mostraram que como a radiação solar é uma fonte de 

calor, as mudanças no fluxo da radiação associados com a orientação da borda, poderão alterar 

os padrões diurnos da temperatura do ar, temperatura do solo e umidade relativa. À noite, a 

influência da orientação foi enfraquecida e houve pouca diferença entre as quatro faces (leste, 

oeste, norte e sul). 

O grau de penetração dos efeitos de borda sobre as plantas, foi estudada por Fraver 

(1994) em uma floresta mista de pinus, sob matriz florestal de Roanoke River Basin, Carolina 

do Norte, EUA. Para o estudo o autor considerou que os efeitos de borda não penetram além 

dos 100m da borda, comprimento duas vezes maior do que a estimativa para os efeitos de borda 

em estudos prévios de vegetação no centro e leste dos EUA. Foram selecionados 4 locais para 

o estudo: 2 (Camassia Slopes e Hamilton Flats) com bordas face norte, e 2 (Poverty hill e 

Deerfield Farm) com bordas face sul. 

Os locais tem históricos similares, e apresentam amplo tamanho do dossel das árvores 

dominantes, ausência de evidências de fogo e ausência de qualquer evidência de pasto. Foram 

estabelecidos 23 transectos nos 4 locais do estudo (8 em Poverty hill e 5 em cada um dos demais 

locais); com distância de 15m entre os transectos, perpendicularmente das bordas ao interior ao 

norte e sul. 

Os resultados mostraram que as parcelas da borda consistiram de ervas daninhas e 

espécies exóticas. Muitas espécies foram restritas às bordas, e 11 espécies diminuíram em 

abundância fora das bordas.  

Nenhuma espécie esteve restrita ao interior da floresta. As bordas nos locais do estudo 

sofrem mais do aumento de ervas daninhas e espécies exóticas do que da redução na abundância 

de espécies nativas no interior da floresta. 
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O número para cobertura vegetal e penetração das espécies exóticas foi menor na face 

norte, do que na face sul; provavelmente pelo aumento da luz que a face sul recebe durante a 

primavera (época do estudo). 

Os resultados indicam que os efeitos de borda na composição da floresta podem ser 

detectados de 10-30m para dentro da floresta nas bordas face norte e de 50m nas bordas face 

sul. Segundo os autores, o grau de penetração dos efeitos de borda no estudo é maior do que 

apresentado nos estudos prévios. E que neste estudo, os efeitos de borda penetram 

aproximadamente duas vezes mais nas bordas face sul do que na face norte. 

O autor comenta a partir de outros estudos que a face da orientação da borda pode, sobre 

o tempo, levar a mudanças na composição regional das espécies de plantas.  

O estudo de Gehlhausen; Schwartz; Augspurger (2000) foi realizado para determinar 

como as variáveis microclimáticas mudam com relação ao aumento da distância da borda da 

floresta, e quais variáveis microclimáticas estão relacionadas a mudanças na distribuição das 

plantas. O estudo foi realizado em TreleaseWoods and Brownfield Woods, Ilinois, EUA. Os 

locais estão a aproximadamente 2,5 km de distância e são separados por campos de agricultura. 

Ambos os bosques tem tamanhos de 24 ha, e orientados nas direções cardinais, mas diferem em 

seus habitats adjacentes. Brownfield é limitado ao sul e no sudeste por estradas com grandes 

árvores, e ao norte por uma cerca forrada de grama e pequenas árvores, e a oeste e nordeste por 

agricultura. Trelease é limitado ao norte e ao leste por campos agrícolas, no sul por uma pradaria 

em regeneração, e a oeste por uma estrada de um antigo campo em sucessão. Assim, o grau de 

exposição a borda varia em cada local. 

 Brownfield e Trelease são classificados como  Floresta Mesofítica Mista, com 

composição da vegetação diferente da original.   Esses fragmentos florestais, isolados desde o 

final do século 19, foram administrados pela Universidade de Illinois como locais de pesquisa 

desde 1917 (Trelease) e 1939 (Brownfield). Antes da aquisição pela Universidade, ambos 

tinham sido seletivamente explorados, moderadamente pastoreado pelo gado, e, além disso, 

Brownfield teve muitas atividades recreativas. Desde a sua aquisição as árvores foram cercadas 

e protegidas. 

 Segundo os autores, esses fragmentos, devidos ao seu isolamento, borda 

artificialmente mantida, e falta de perturbações humanas recentes, fornece bons locais para 

determinar o efeito que a borda imposta por humanos exerce no microclima florestal e em 

distribuição das espécies herbáceas e arbóreas. 

 Em cada fragmento foram estabelecidos 3 transectos de 175m perpendiculares às 

bordas em cada uma das quatro orientações (norte, sul, leste, oeste). Medidas da vegetação e 
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variáveis ambientais foram coletadas nas distâncias: 0 (borda), 2, 5, 10, 15, 25, 40, 60, 80, 100 

e 175 m (interior) ao longo de cada transecto para um total de 12 transectos e 132 pontos de 

amostragem em cada floresta. As variáveis ambientais medidas estão divididas em três 

categorias: componentes do ar (umidade relativa, concentração de CO2 e temperatura do ar), 

atributos do ambiente do solo (temperatura do solo e umidade), e uma estimativa da quantidade 

de luz atingindo o chão da floresta (porcentagem de abertura do dossel).  

 Variáveis para vegetação herbácea foram: riqueza de espécies e frequência de 

exóticas.  As plantas foram classificadas em uma das quatro categorias de acordo com a sua 

origem ecológica: (1) espécies que são nativas da região e são características da vegetação da 

floresta, (2) espécies nativas da região e característica da pradaria ou savana, (3) espécies que 

são nativas, mas são características de perturbações frequentes em bosques como florestas de 

planalto, e (4) espécies exóticas. Também foram feitas medidas do DAP das plantas. 

 Os resultados mostraram que as influências do aspecto são evidenciadas pela 

existência de um efeito de borda mais pronunciado nas bordas sul e oeste, exceto quando essas 

bordas são protegidas por habitat adjacente.  

 Bordas circundadas por campos agrícolas têm mudanças mais extremas no 

microclima do que aquelas que são cercadas por árvores. 

 O estudo mostrou vários padrões de distribuição com relação à borda da floresta para 

diferentes grupos de plantas.  Esses padrões incluem espécies que aumentam, e aquelas que 

diminuem em número com o aumento da distância da borda, bem como espécies que são apenas 

encontradas na borda ou no interior.  

 Padrões de distribuição das diferentes categorias de plantas sugerem que existe uma 

dinâmica pela qual as espécies nativas  intolerante à sombra (categoria de origem ecológica 2) 

e exóticas (categoria 4) superam as demais nas parcelas de 0 a 25 m, onde a luz é  mais alta. 

 As espécie de floresta nativa tolerância à sombra  (categoria 1) parecem substituir 

espécies de borda (categorias 2 e 4) sobre baixas condições de luz nas parcelas de 40-80 m.   

 Aos 40-60 m a cobertura de espécies tolerantes a perturbações (categoria 3) começam 

a diminuir, com o aumento da cobertura de espécies da floresta nativa (categoria 1). 

 As análises univariadas neste estudo indicam que a maioria dos efeitos de borda no 

microclima desaparecem dentro de 40- 80m. No entanto, as análises multivariadas indicam que 

os efeitos de borda podem penetrar até 100-175 m; caracterizando uma borda mais ampla do 

que geralmente foi encontrada.  
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 Os resultados deste estudo também indicam que os efeitos de borda são reduzidos pela 

presença de uma borda protetora. Os resultados mostram que a riqueza de espécies se 

correlaciona com a variação microclimática, especialmente a luz e umidade do solo.  

Os autores concluem que, a partir dos resultados é possível inferir como o microclima 

afeta os fatores bióticos de maneira diferente em todo o fragmento da floresta. No entanto, são 

necessários mais estudos de amostragem do microclima e vegetação além de 175 m e que 

analisam as interações das espécies como forças motrizes nas mudanças na composição da 

comunidade ao longo do gradiente borda-interior. 

A escala espacial dos efeitos de borda e seus impactos para as formigas nativas, foi 

estudada por Holway (2005) no sudoeste da San Diego County, Califórnia. O estudo foi 

realizado com cinco pares de réplicas ao longo de um mesmo rio que inclui locais invadidos 

por formigas argentinas (Linepithema humile) e outros similares que ainda possuem formigas 

nativas. Todos os locais estavam fora da área urbana, e situados dentro de áreas protegidas e 

conectadas a ecossistemas não fragmentados. 

Em cada um dos 10 pontos de amostras foram instaladas armadilhas ao longo de 

transectos em bordas ripárias. Foi estabelecido um transecto linear de 200m, perpendicular ao 

corredor ripário. E em cada transecto   os dados foram coletados nas distâncias 25, 50, 100 e 

200m das bordas do corredor ripário. 

Os resultados mostram que as formigas argentinas foram extremamente comuns em 

cinco corredores ripários, mas diminuíram abruptamente com o aumento da distância do habitat 

adjacente. O número de formigas argentinas diminuiu com o aumento de formigas nativas 

capturadas nas armadilhas. 

As formigas argentinas parecem eliminar ou reduzir as formigas nativas dentro de 50m 

dos corredores, mas este efeito diminui a níveis indetectáveis aos 200m. 

Os resultados implicam que reservas ripárias podem ser suscetíveis a perda de espécies 

dentro e fora de corredores ripários; ao menos que tenha zona de amortecimento suficiente no 

habitat. O autor discute a partir de outros estudos que a invasão de formigas argentinas pode 

ser limitada devido aos fatores bióticos e abióticos, como umidade do solo e estress térmico; e 

as argentinas são facilmente afetadas em locais áridos. Por essa razão, as áreas ripárias da 

Califórnia representam um habitat excelente para essa espécie.  

A pesquisa realizada por Hylander (2005) estudou as diferenças entre bordas face 

sul/sudoeste e bordas face norte/nordeste, usando musgos como bioindicador. O estudo foi 

realizado na zona boreal norte, em Umea e Vannas, Vasterbotten, Suécia. 
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A floresta madura é dominada por Pinus sylvestris e Picea abies. A paisagem é 

intensamente manejada para a produção de madeira nos últimos 150 anos, com maior 

exploração nos últimos 50 anos. Foram verificados o crescimento de 2 espécies (Hylocomium 

splendens e Hylocomiastrum umbratum) durante uma primavera. Também foram plantadas 

amostras de cada espécie em vasos em 8 bordas norte e 8 bordas sul. Foram verificadas variáveis 

para a cobertura da vegetação nas estações de amostragem. 

Em cada local, a borda foi definida como a linha formada pelas árvores remanescentes 

da floresta madura. Foram estabelecidos 4 transectos, com distância de 10m entre eles.  Ao 

longo de cada transecto foram estabelecidas estações de amostragem em diferentes distâncias, 

entre 0-80m da borda ao interior. 

Os resultados mostraram que a orientação da borda apresentou ter grande influência nos 

processos ecológicos. Houve significante redução no crescimento das espécies de musgos na 

borda face norte e sul. Entretanto a magnitude das respostas foi significativamente pequena nas 

bordas face norte para ambas as espécies. 

A redução no crescimento nas bordas foi provavelmente resultado das mudanças no 

microclima. 

Os resultados indicam que a extensão da influência da borda foi similar entre as 

exposições; e segundo os autores, isso enfatiza a importância de separar a magnitude dos efeitos 

de borda (respostas na borda comparadas com o interior) e sua extensão espacial (até onde o 

efeito de borda é detectado na floresta). Os resultados mostraram que a intensidade da luz do 

sol na face sul tem fortes efeitos no microclima, do que a baixa luz do sol no aspecto norte. 

O crescimento de H. umbratum foi mais reduzido na borda, e a espécie foi mais afetada 

no interir da floresta do que H. splendens; refletindo seu requerimento para o microclima úmido, 

como as florestas ripárias. 

Os resultados mostraram que a magnitude dos efeitos foi fortemente dependente da 

orientação da borda e não da extensão espacial.  E que a orientação da borda é o maior fator 

que poderia ser considerado nas práticas florestais voltadas para a biodiversidade. 

O autor sugere que o manejo no hemisfério norte poderia incorporar zonas de 

amortecimento mais largas na face sul do que na face norte em remanescentes florestais. E as 

espécies do interior da floresta são mais sensíveis àalteração no microclima, e poderiam 

necessitar de proteção igual para os efeitos de borda em todos os aspectos. 

As perturbações antrópicas no Cerrado, mais especificamente os efeitos de borda, agem 

sobre as interações ecológicas entre formigas e uma comunidade de Miconia albicans foi a 

questão estudada por Leite; Araujo; Oliveira (2013) na região central de Minas Gerais; sob 
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matriz de pasto e estrada. Foram consideradas as margens da estrada e as áreas de pastagens 

como hábitat de borda e locais com mais de 35 m da estrada ou do pasto como hábitat de 

interior. 

Para quantificação das taxas de remoção de frutos, foram estabelecidas 10 estações 

experimentais na borda e outras 10 no interior do fragmento, com a distância entre as estações 

de um mesmo ambiente sempre superior a 15 m. Na borda do fragmento, as estações 

experimentais faziam margem com uma estrada de terra e uma área de pastagem, e as estações 

do interior estavam a uma distância mínima de 230 m da borda do fragmento. 

Em cada estação, sob a copa de um indivíduo adulto de M. albicans, foram colocados 

20 frutos maduros marcados com tinta permanente não tóxica (Testors®), sendo 10 deles 

protegidos por uma gaiola para exclusão de vertebrados (tratamento 1) e 10 do lado de fora 

próximo à gaiola controle aberto. 

Para análise das interações entre formigas e frutos de M. albicans, foram realizadas 

observações com duração de 3 h por dia (no período da manha e à tarde), durante oito dias 

consecutivos num total de 24 h de observação, configurando 12 h de observação nas estações 

da borda e 12 h de observação nas do interior. 

Foram registradas a temperatura, a umidade relativa do ar e a velocidade do vento, em 

dois pontos ao longo da borda e em dois pontos no interior do fragmento. Para a contagem dos 

indivíduos (plantas adultas e jovens) foram estabelecidos dois transectos, sendo um abrangendo 

toda a faixa mais externa (estrada e, ou, pasto) do fragmento até 10 m para o interior do 

fragmento (ambiente de borda), e o outro a 200 m distante da borda (ambiente de interior). Os 

dois transectos (interior e borda) de 1.000 m de comprimento e 10 m de largura foram 

percorridos duas vezes, verificando e registrando as plantas de M. albicans. 

Os resultados mostraram que a proporção média de frutos de M. albicans removidos por 

estação não diferiu entre borda e interior. O número médio de frutos removidos após 48 h entre 

os dois tratamentos não mostrou diferença significativa, tanto na borda quanto no interior do 

fragmento.  

A remoção de frutos por distâncias maiores que 5 cm ocorreu mais frequentemente na 

borda do fragmento. Contudo, não houve diferença significativa na distância de dispersão entre 

os ambientes. 

As temperaturas médias durante a realização desta pesquisa foram de 31,9 ºC na borda 

e 31,5 ºC no interior do fragmento. A umidade relativa média foi de 50,06% na borda e 53,8% 

no interior. A velocidade média do vento foi de 1,0 m s-1 na borda e 1,03 m s-1 no interior; 

inferindo-se, assim, que os fatores abióticos não influenciaram na quantidade de frutos 
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removidos, uma vez que essas condições interferem na atividade de forrageamento das 

formigas. 

Não foi constatada diferença significativa entre a produção de frutos de M. albicans na 

borda e no interior do fragmento. Houve maior quantidade de indivíduos de M. albicans no 

ambiente de borda que no ambiente de interior. Observou-se que, embora no ambiente do 

interior do fragmento tenha ocorrido menor quantidade de indivíduos, estes apresentaram maior 

altura e maior diâmetro a 30 cm do solo. 

Não foi detectada também diferença significativa na taxa de remoção de frutos de 

Miconia entre a borda versus o interior do fragmento de cerrado, sugerindo que a borda deste 

estudo não apresentava intenso grau de perturbação antrópica, e as características físicas na 

borda e no interior do fragmento eram muito similares. Isto pode, pelo menos em parte explicar 

porque as taxas de remoção de frutos não diferiram entre estes dois ambientes. 

Segundo os autores, os resultados do estudo mostrando maior número de arbustos de M. 

albicans em áreas de borda, bem como a presença de indivíduos de menor altura, podem estar 

relacionados à ação das formigas-cortadeiras. A opção das formigas pelas bordas ou estradas 

de terra pode ser devido à maior incidência de luz e maior exposição do solo, se comparadas às 

áreas adjacentes com maior cobertura vegetal. 

Foi observado que o número de ninhos de formigas do gênero Atta na borda foi 

relativamente superior ao da área do interior do fragmento. Esta observação reforça a ideia de 

que o maior número e o menor porte de plantas M. albicans na borda que no interior é 

consequência da ação das formigas. Ou seja, ao mesmo tempo em que as formigas atuam como 

dispersoras de sementes, elas também cortam mais as plantas de borda, impossibilitando que 

elas cresçam tanto quanto as do interior do fragmento de Cerrado. 

Os autores concluem que os resultados sugerem que o efeito de borda não causa 

alterações significativas na remoção de frutos de M. albicans por formigas. Contudo, a aparente 

maior abundância de formigas na borda parece impedir que estas plantas alcancem grande porte. 

Os efeitos da proximidade das bordas na interação planta-animal foram verificados por 

Ness; Morin (2008). O estudo foi realizado em uma floresta decídua temperada de 60 ha, em 

Saratoga Springs, Nova Iorque, em uma área privada de floresta em diferentes idades com 

trilhas de caminhadas nos remanescentes. Amostras foram locadas em florestas maduras e 

jovens, em diferentes distâncias das bordas. Estão presentes nas bordas linhas de transmissão 

elétrica, ferrovias e estradas automóveis. Foi determinado a distribuição de cinco espécies de 

plantas dispersas por formigas e vertebrados.  
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Os resultados mostraram que as plantas dispersas por formigas foram raras em florestas 

jovens quando comparadas com florestas mistas ou antigas.  

A diversidade de plantas também foi menor em florestas jovens. As cinco espécies de 

plantas foram raras nas parcelas próximas das bordas, embora a diversidade tenha sido mais 

fortemente influenciada pelo histórico da paisagem. 

A espécie de herbácea estudada dispersa por vertebrados não foi influenciada pelas 

bordas da floresta. A espécies de formiga que foi mais efetiva na coleta de sementes foi menos 

comum da borda do que no interior.  

A predação de sementes por pequenos mamíferos foi duas vezes maior nas parcelas 

dentro de 50m das bordas da floresta, e que de acordo com o estudo, isso pode ser devido a 

diminuição da coleta de sementes por formigas nas bordas. 

O estudo conclui que a grande pressão de predação e a escassez de formigas mutualistas 

pode contribuir para a raridade das plantas dispersas por formigas nas bordas das florestas. 

Dados da temperatura do ar, déficit de vapor de pressão, e intensidade da luz ao longo 

de quatro transectos nas bordas e interior foram analisados por Newmark (2001). Estes 

gradientes microclimáticos foram analisados pois influenciam a fecundidade, fisiologia e 

comportamento de aves no local do estudo. O estudo foi realizado na Reserva Natural Amani, 

ao leste da Montanha Usambara e Ambangulu, nordeste da Tanzânia; uma floresta submontana. 

As bordas da floresta têm entre 40 e 100 de idade, com estrutura da vegetação similar e 

árvores com altura de 20-30m. O entorno é formado por estradas e terras agrícolas. Foram 

instalados 4 transectos na mesma orientação, das bordas até 247m no interior das florestas. 

Os resultados mostraram que os gradientes de luz, temperatura e déficit de pressão de 

vapor foram influenciados pelos efeitos de borda. E parte dos gradientes microclimáticos que 

não foram atribuídos aos efeitos de borda, foram provavelmente atribuídos ao tempo do dia 

com que foram feitas as medidas do estudo.  

No estudo as variáveis foram medidas em um período de 11 horas, tendo valores 

diferentes caso as medidas tivessem sido feitas em um período de 24h. Pois as medidas para 

temperatura durante a noite são diferentes dentro e fora da floresta. A mudanças relacionadas 

ao microclima entre a borda e o interior foram verificadas nas distâncias de 94, 1m para 

temperatura, 82,6m para déficit de pressão de vapor, e 60,5m para luz. 

Entretanto, parte dos gradientes de luz, temperatura e pressão foram estruturados por 

fatores independentes dos efeitos de borda. Para a temperatura e déficit de pressão de vapor, o 

vento, e orientação influenciaram nos resultados. Para a luz, a orientação e o movimento das 

nuvens também podem influenciar na variação dos gradientes. Segundo o autor, os resultados 
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sugerem que os gradientes microclimáticos nas bordas das florestas em geral podem ser 

dinâmicos e não constantes.  

O efeito de borda sobre o componente arbóreo em dois fragmentos florestais, foi 

estudado por Oliveira, L. et al (2014), na Bacia do Rio Tapacurá-PE; a Mata da Onça e Mata 

da Buchada, sob matriz agrícola e barragem respectivamente. As parcelas foram alocadas, 

sistematicamente, em três ambientes, cada um com cinco parcelas equidistantes 25 m entre si, 

sendo o primeiro ambiente locado à margem do fragmento e os demais com 50 m de intervalo, 

dividindo a área em três ambientes, conforme a distância da borda (0, 50, 100m). 

Os resultados mostraram que foi observada maior riqueza de espécies na área mais 

distante da borda, nos dois fragmentos estudados. Observou-se, ainda, que a área de borda, 

apresentou as maiores médias de número de indivíduos que os demais ambientes. Esse resultado 

é composto, principalmente, pelo maior número de indivíduos regenerantes inventariados nesse 

ambiente.  

Segundo os autores, pressupondo-se que áreas de borda tem uma alta taxa de 

regeneração, somada com à diminuição da competitividade entre as espécies, ocorrerá um 

favorecimento no estabelecimento de um maior número de indivíduos. O efeito de borda tende 

a diminuir nos 50 a 100 metros para o interior do fragmento. 

De acordo com os resultados obtidos os autores concluem que, a interação entre o 

ambiente antrópico e o fragmento causou efeitos sobre a comunidade arbórea nos dois 

remanescentes de Floresta Atlântica. Também mostram que entre 50 e 100 metros em direção 

ao interior do fragmento, o efeito de borda sobre o componente arbóreo tende a minimizar; e o 

efeito de borda causa perdas a níveis de riqueza e estrutura da comunidade localizada nas áreas 

mais limítrofes do fragmento. 

O efeito de borda sobre a composição, diversidade e riqueza em espécies de aranhas foi 

verificado por Oliveira-Alves et al (2005), no Parque Metropolitano de Pituaçu, BA, visando 

avaliar como e em que nível o efeito de borda interfere direta e indiretamente sobre a 

comunidade de aranhas; sob matriz urbana. O Parque sofre diversas ações antrópicas, como por 

exemplo, atividade de pesca clandestina, lançamento de esgotos na lagoa, destruição da mata 

ciliar, tráfego intenso de moradores e introdução de animais silvestres. 

Foram estabelecidos 12 pontos amostrais escolhidos de forma arbitrária, e divididos em 

seis pontos da borda e seis pontos do centro. Foram utilizados dois métodos de coletas: guarda 

chuva entomológico (GE) e coleta manual noturna (CMN).  

Em cada parcela foram atribuídos valores para cobertura de herbácea e cobertura de 

serrapilheira (0-33%, pouco; 34-66%, médio; 67-100%, muito); quantificada a profundidade 
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média da serrapilheira; número de troncos caídos e o estado de conservação dos troncos 

(recente, intermediário e avançado), mensurados CAP a cerca de 1,5m do solo de todas as 

árvores e arbustos com diâmetro mínimo de 4 cm. Não foram mensurados CAP de palmeiras. 

Os resultados mostraram que foram amostradas 56 espécies de aranhas na borda e 49 no 

centro. Dentre os indivíduos adultos 133 (48,90%) foram coletados na borda. Para diversidade, 

observou-se em ambos os métodos de coleta que foi maior na borda que no centro. 

Ao comparar as comunidades de aranhas presentes no local do estudo, verificou-se que 

as famílias estão distribuídas de forma distinta entre borda e centro; (aranhas caçadoras, 

predominantes na borda; e aranhas construtoras de teias predominantes no centro). A 

araneofauna está distribuída conforme os recursos encontrados.  

Os pontos de centro são menos afetadas por ações antrópicas, como desmatamento e 

formação de trilhas, visitação para prática de esportes e lazer, consequentemente mais recursos 

alimentares, hastes para fixação de teia ou abrigo para aranhas construtoras de teia.  Em 

contrapartida, ao observar os pontos de borda, verifica-se uma estrutura física diferente, 

caracterizando o Parque como um ambiente heterogêneo. 

Os resultados demonstram que a diferença na diversidade de espécies encontradas entre 

os ambientes de borda e do centro do fragmento, varia de acordo com a estruturação física do 

ambiente. 

A presença de uma maior diversidade de espécies de aranhas na borda do fragmento, 

apresenta-se como um resultado inusitado, visto que a maioria dos trabalhos aponta maior 

diversidade na região de centro. 

Estes resultados permitem sugerir que as diferenças encontradas na diversidade de 

espécies entre os dois ambientes estão diretamente relacionadas à caracterização física do 

Parque, gerando uma dicotomia da distribuição das aranhas de acordo com a disponibilidade de 

recursos, associado à estrutura física do Parque, onde foi possível verificar que as aranhas de 

teia predominam nas áreas de centro, enquanto as aranhas errantes nas áreas de borda.  

Para os autores, desta forma evidencia-se a atuação do efeito de borda como uma 

barreira natural, impedindo assim o fluxo de espécies entre os ambientes. Os autores comentam 

que Uetz (1991) afirma que a estrutura da vegetação juntamente com a heterogeneidade de 

hábitats são um dos fatores que exercem maior influência sobre a araneofauna, sendo 

determinante tanto para as aranhas construtoras de teia como para aquelas que forrageiam 

ativamente, pois são extremamente sensíveis a pequenas variações no habitat, incluindo a 

complexidade, profundidade do folhiço e microclima. (Uetz 1991, Hurd & Fagon 1992). 
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A variação estrutural e da composição da vegetação ao longo do gradiente borda-interior 

foi estudada por Palik; Murphy (1990) em fragmentos no sudeste de Michigan, Estados 

Unidos. 

O estudo foi realizado em dois locais: 1- Floresta Toumey, um fragmento protegido de 

4,7 ha com vegetação de crescimento inicial, com menor distúrbio; e 2- Elsesser, um fragmento 

de 2,7 ha, com vegetação de crescimento secundário, pastoreado pelo gado antes de 1968. Em 

cada local foram estabelecidos 10 transectos, 5 na face norte e 5 face sul, perpendicular às 

bordas. Transectos de 10m de largura foram locados a 40m das fronteiras leste e oeste da 

floresta, e a 50m para o interior da floresta na direção norte-sul. 

Foram feitas medidas do crescimento das árvores de Fagus grandifolia e Acer 

saccharum, e estratos do dossel. 

Os resultados mostraram que a densidade do dossel na Floresta Toumey diminuiu da 

borda para o interior, em ambos os aspectos. A alta densidade do dossel perto das bordas, 

possivelmente foi em resposta ao aumento da disponibilidade de luz. 

Em Elsesser a densidade do dossel foi maior na borda em ambos os aspectos. As 

diferenças de composição e estrutura entre a borda e a floresta interior não ocorreram como um 

gradiente.  

Houve queda de árvores no aspecto norte de Elsesser Woodland, que  aparentemente 

alterou a estrutura do gradiente de vegetação no dossel de modo que as duas espécies tenham 

pouca diferença dentro dos primeiros 35 m de floresta no aspecto norte, também como na borda 

sul. 

A falta de um gradiente de vegetação sugere que os efeitos de borda não tiveram a 

mesma extensão como na floresta Toumey. A influência de um gradiente microclimático pode 

explicar o padrão de vegetação na Floresta Toumey. O atraso no desenvolvimento da borda da 

floresta foi atribuído ao histórico de perturbação deste fragmento. Elsesser Woodland 

apresentou espécies menos tolerantes na borda sul da camada terrestre, semelhante ao padrão 

encontrado em Tourney Forest. 

 Segundo os autores, o desenvolvimento de um gradiente de vegetação da borda para 

o  interior é dependente do histórico de perturbações de um fragmento, bem como influência 

microclimática.  

 O estudo apresenta a hipótese de que o pasto tem pelo menos temporariamente, 

mascarado os efeitos da borda, reduzindo a abundância de "espécies de borda" e permitindo que 

as espécies "interiores" aumentem temporariamente em abundância no habitat de borda. Isto 

sugere que as espécies do interior da floresta podem não ser tão limitadas pelo microclima de 
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borda como são pela competição de espécies de borda, que por sua vez são controlados por 

condições microclimáticas. 

 Em Toumey Forest, a extensão máxima de penetração da borda foi de 5 m e 45 m, 

nos aspectos norte e sul, respectivamente, na camada do solo. Isso pressupõe que a extensão da 

penetração da borda da floresta nos aspectos oriental e ocidental foi intermediária para os dois 

extremos; e que então, aproximadamente 41% desse fragmento é borda de floresta.  

 Para os autores, a consideração da influência histórica de perturbação de um 

fragmento no desenvolvimento das bordas da floresta são importantes ao avaliar a extensão 

atual e potencial da borda e do interior da floresta em uma paisagem fragmentada. 

Um estudo para identificar se o manejo intensivo da floresta seguido por plantio de 

pinheiros poderia causar efeitos de borda negativos no sucesso reprodutivo de espécies de aves, 

foi realizado por Poulin; Villard (2011). O estudo foi realizado em New Brunswich, Canadá, 

em área de 5000 km², sendo que parte dela apresenta manejo de sistema silvicultural enquanto 

que as coníferas são manejadas permanentemente.  

Muitos ninhos foram locados em manchas que não tem sido tratatdas pelos últimos 30 

anos ou em seleção de cortes antigos de 1-5 anos. O manejo da floresta criou uma paisagem 

com bordas abruptas. Para o estudo foram comparados a configuração e composição do habitat 

em 4 escalas espaciais:141m, 500m, 1 km, 2km. O raio de 141m representa o tamanho 

aproximado do território do Brown Creeper, espécie de ave estudada. 

Foram verificados cerca de 54 ninhos e a taxa de sobrevivência diária relacionada até o 

limite da  borda mais próxima.  Foram diferenciados 4 tipos de habitat: não tratados, áreas de 

colheita, plantação de pinheiros, e áreas sem floresta. As áreas sem tratamento possuem árvores 

de todos os tipos (coníferas, decíduas, mistas; imaturas de menos que 69 anos de idade, até 

árvores maduras com mais de 70 anos). As áreas de colheita e plantação foram parcialmente 

cortadas ou colhidas. E as áreas não florestadas correspondem às áreas de estradas. 

Os resultados mostraram que o manejo intensivo da floresta influenciou na 

sobrevivência dos ninhos nas diferentes escalas espaciais, com aumento do risco de predação. 

Os fatores que mais influenciaram no risco de predação dos ninhos foram a distância da 

proximidade da borda, e a proporção de plantação de pinheiros dentro de um raio de 2km. O 

risco de predação foi baixo para os ninhos localizado a pelo menos 100 m de distância da borda 

da floresta mais próxima. Por outro lado, o sucesso reprodutivo da espécie de ave foi altamente 

variável entre os anos, sugerindo que os efeito de borda e da paisagem podem variam em função 

da abundância de predadores de ninhos, em resposta aos efeitos de semeadura. 
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Os ninhos locados mais distantes das bordas foram mais prováveis de ter sucesso, 

embora os efeitos de borda tendem a variar com a espécie focal e tipos de borda. O estudo 

também mostrou que a taxa de sobrevivência diária dos ninhos aumentou com o tamanho da 

mancha da floresta madura. 

Segundo os autores, surpreendentemente, a distância entre os ninhos e o pinheiro mais 

próximo, não foi um bom preditor de sucesso, sugerindo que a relação entre culturas de pinheiro 

e a predação de ninhos se manifesta em escalas espaciais mais amplas. O maior aumento do 

risco de predação teve influência direta no sucesso dos ninhos. Entretanto, efeitos indiretos, 

como por exemplo respostas de comportamento, são mais difíceis de serem estudadas, mas 

podem também ter influência significativa na demografia dos pássaros. Os resultados do estudo 

sugerem que mesmo em paisagens de floresta manejada, os efeitos da matriz podem ser 

importantes, e muitos pássaros podem exibir efeitos negativos por conta dos efeitos de borda. 

A cobertura do estrato herbáceo na borda e interior foi comparada por Silva (2009), para 

avaliar a interferência das bordas na vegetação, em uma Unidade de Conservação - ARIE do 

Cerradão, na Lago Sul, DF. Foram instaladas 40 parcelas de 1x1m no interior do fragmento a 

175m de distância dos seus limites, e 40 parcelas de 1x1m na borda, cujo comprimento é de 

400m. 

Os resultados mostraram que houve maior cobertura de espécies herbáceas nas parcelas 

da borda do que no interior. Na borda, mais de 30% das espécies são exóticas. No interior não 

foram encontradas espécies exóticas; somente nativas. 

As espécies nativas que ocorrem na borda são no geral, espécies que tendem a aparecer 

em áreas antropizadas ou bordas de mata. 

De acordo com a autora, uma das exóticas mais frequentes, o capim-gordura, ocorreu 

na porção da borda onde a vegetação apresenta-se mais baixa e a luz incide mais diretamente. 

O efeito da fragmentação e a invasão de espécies exóticas de formigas foi descrita por 

Suarez; Bolger; Case (1998), em San Diego, Califórnia. Os fragmentos existentes na área de 

estudo foram criados ao longo dos últimos 100 anos pelo desenvolvimento urbano, em porções 

isoladas da vegetação contínua do entorno. Foram selecionados para o estudo 40 fragmentos. 

A área e o comprimento da borda urbana, e a porcentagem de cobertura total da vegetação 

nativa remanescente foram medidas através de imagens aéreas. Também foram estimadas a 

porcentagem de cobertura da vegetação exótica. 

Foi selecionada uma área controle não fragmentada, locada dentro da Reserva Natural 

da Universidade da Califórnia. Todas as parcelas  foram localizadas a pelo menos 400 m da 

borda mais próxima e a 50 metros de distância uma da outra. Totalizando um total de 6 parcelas, 
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representando áreas de 1, 4, 10, 20, 3 e 50 ha. Foram instaladas 5 armadilhas ao longo de 100m 

dos transectos, para identificação das espécies de formigas. 

Os resultados mostraram que a comunidade de formigas nativas foi severamente 

reduzida em áreas ocupadas por formigas Argentine exóticas.  O padrão espacial de invasão das 

formigas Argentine sugere que elas estão invadindo os habitats das nativas.  

Dentro dos fragmentos, as formigas Argentine foram mais abundantes ao longo das 

bordas e sua densidade  diminuiu com a distância das bordas. Áreas com mais de 200m das 

bordas urbanas tiveram poucas  ou nenhuma formiga Argentine, e as formigas nativas foram 

mais abundantes longe das bordas e em áreas com vegetação predominantemente nativa. Estes 

padrões sugerem que os efeitos de borda após a fragmentação reduzem a habilidade dos 

fragmentos em reter espécies nativas. 

Os resultados mostraram que a presença de formigas Argentine pode ser dependente de 

distúrbios humanos, e que a combinação desses distúrbios e a presença das formigas exóticas 

resulta em um declínio no número de espécies nativas de formigas, mesmo antes da invasão de 

espécies exóticas de plantas. A degradação do habitat associado com a fragmentação pode 

causar um declínio no número de espécies nativas de formigas, que são dependentes da 

vegetação nativa para sua existência. A porcentagem de vegetação nativa remanescente é 

altamente correlacionada com a idade do fragmento e a distância da borda mais próxima, 

sugerindo que a mudança na vegetação pode ser o fator causal responsável pelos efeitos de 

borda e o efeito negativo no número de espécies nativas. 

A penetração da formiga Argentine dentro de áreas naturais foi dependente do acesso 

de rodovias, e a presençã das formigas exóticas não foi correlacionada com a presença de 

plantas invasoras. Essa evidência sugere que as formigas Argentine são capazes de penetrar 

áreas independente da presença de vegetação exótica.  

Os resultados mostraram que a baixa riqueza de espécies em pequenos fragmentos não 

foi inteiramente devido aos efeitos de amostragem, mas em vez disso devido à perda de espécies 

após a fragmentação. A relação negativa entre o número de formigas nativas e o tempo desde 

o isolamento do fragmento implica que tem ocorrido extinção local nos fragmentos e a 

recolonização tem sido rara ou ausente. 

A abundância de formigas Argentine diminui com o aumento do tamanho do fragmento. 

Isso pode ser um resultado direto da alta abundância de formigas Argentine em bordas urbanas. 

Pequenos fragmentos não tem áreas maiores do que 100-200m das bordas, então mesmo no 

interior de pequenos fragmentos as formigas exóticas poderão ser abundantes.  Em grandes 

fragmentos as Argentine foram baixas ou ausentes.  
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Segundo os autores, as formigas Argentine parecem ter mais sucesso próximo de bordas 

urbanas, e que pode ser facilitado pelos distúrbios humanos como a presença de vegetação 

exótica, mudanças nas condições do solo, associados com áreas desenvolvidas.  

As formigas Argentine foram encontradas em todos os 40 fragmentos, como também 

nas bordas dos grandes habitas não fragmentados. E que essas formigas podem se espalhar 

imdiatamente após o isolamento em bordas urbanas, onde são mais abundantes.  

Para os autores, a associação entre a atividade de formigas Argerntine e a distância de 

bordas urbanas sugere que reservas na costa da Califórnia poderão ser efetivas para manter a 

população natural de espécies nativas nas distâncias maiores que 200m das bordas. 

Os efeitos de borda sobre o recrutamento de T. camschatcense, uma herbácea perene 

comum no subosque da floresta decídua temperada, foram estudados por Tomimatsu; Ohara 

(2004) em Hokkaido, no Japão. É preciso mais de 10 anos para que uma semente se torne uma 

planta florindo com aumento gradual no tamanho da folha, e após a florescência as plantas 

podem viver por no mínimo 20 anos. As flores são visitadas por uma ampla quantidade de 

insetos. 

O estudo foi feito em Tokachi, no plano oriental da Hokkaido, Japão, em pequenos 

fragmentos. O local é circundado ao lado noroeste por uma estrada pavimentada de 10 m de 

largura seguida de pastagens e nas outras direções por campos agrícolas. Na região, o 

desenvolvimento intensivo da agricultura teve início em 1880 e resultou em um grande número 

de remanescentes de floresta, muitos deles menores do que 1 ha. Um série de imagens aéreas 

revelou que a parte sudoeste da floresta estudada foi explorada entre 20-30 anos atrás. As outras 

bordas foram provavelmente criadas 60-100 anos atrás, de acordo com o desenvolvimento 

histórico da região. As bordas podem ser definidas como o local onde o ambiente muda 

abruptamente devido a criação das estradas ou campos. 

Para o estudo foram estabelecidos 6 transectos distantes 10m um do outro; distantes até 

120m para o interior da floresta, e entre o pasto e o campo agrícola, e instaladas 6 parcelas de 

1X1m em cada ponto de amostra. Todos os indivíduos de T. camschatcense, foram classificados 

em uma de quatro classes, sendo: plântulas, uma folha, três folhas e florescendo. No total foram 

amostrados 55 pontos, em 330 parcelas. Foram verificadas três variáveis  em todos os 

transectos: temperatura do ar, temperatura do solo, e umidade do solo. E todas as medidas foram 

feitas antes do período de florescência e depois do período de frutificação das árvores do dossel. 

Os resultados mostraram que as plântulas foram mais afetadas pelos efeitos de borda. A 

densidade de plântulas foi consideravelmente menor nas bordas da floresta do que no interior, 

e foi maior na porção norte da floresta. 
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Os efeitos de borda sobre as  plantas em floração foram muito mais moderados. O que 

sugere que o recrutamento de plântulas é fortemente limitado nas bordas da floresta. A produção 

de sementes não diferiu entre a borda e o interior. Também não houve predação de sementes 

significativa. A predação de sementes intensa foi improvável de ocorrer pois grandes 

mamíferos, como o cervo, provavelmente não tem acesso aos pequenos fragmentos isolados 

pelos campos. Então isso sugere que a germinação de sementes e o estabelecimento são 

fortemente limitados pelos efeitos de borda. 

A temperatura do ar e do solo foram maiores nas bordas da floresta, e diminuíram 

significativamente com a distância das bordas. No geral a temperatura do ar foi mais afetada 

pelos efeitos de borda, e a extensão dos efeitos foi maior em Julho quando o dossel estava 

totalmente desenvolvido. A temperatura do ar foi menor na face norte da floresta. A umidade 

do solo foi menos afetada. 

A população das plantas mostrou efeitos para a orientação das bordas. O recrutamento 

dos estágios iniciais das plantas foi claramente associado com a orientação e foi maior na face 

norte da floresta. O estudo mostrou evidência de que o recrutamento das plântulas é afetado 

pela orientação da borda. Como as bordas face sul foram formadas mais recentemente do que 

as outras bordas, as diferenças nas idades da formação das bordas poderia afetar os resultados. 

Os resultados mostraram que os efeitos de borda se extendem a mais de 70m das bordas 

face sudoeste e sudeste, e que o tamanho do fragmento é insuficiente para evitar os efeitos de 

borda. Os resultados sugerem que os efeitos de borda no recrutamento podem ser amenizado se 

a forma e a orientação dos remanescentes de floresta forem considerados 

A manifestação dos efeitos de borda em árvores de Pinus sylvestris em floresta natural 

em uma cidade industrial, foi identificada por Veselkin, et al. (2017). O estudo foi realizado na 

região de Yekaterinburg, na Rússia, um grande centro industrial de Middle Urals, que apresenta 

alto nível de poluição devido a concentração de indústrias e tráfego pesado. O estudo foi feito 

em Yugo-Zapadnyi, floresta parque locada à 5-7km do centro da cidade, onde o 

desenvolvimento urbano teve início entre 40-50 anos atrás. A floresta parque é formada por 4 

áreas entre 40-150 ha de tamanho, que são espacialmente separadas uma da outra por estradas 

ou áreas vazias por distâncias de 100-200m. 

Para analisar os efeitos de borda as parcelas foram estabelecidas em transectos que se 

estenderam ao interior da floresta e perpendicularmente às fronteiras; em que a fronteira se 

refere a linha que separa o maciço de floresta contínua com as áreas adjacentes (estradas e áreas 

vazias). O transecto consistiu de 10 parcelas circulares com raio de 11,28m, com exemplares 

de pinus no centro, locados em intervalos de 23-30m. Os transectos foram divididos em grupo 
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dependendo do tempo de formação e tipo da borda. As fronteiras formadas não mais que 8 anos 

atrás foram classificadas como novas, e aquelas formadas não menos do que 20 anos atrás foram 

consideradas antigas. 

A primeira parcela do transecto foi locada entre 5,2 -6,7km do centro da cidade e entre 

0,2-1,2 km da área residencial próxima. No total foram estabelecidos 14 transectos e 128 

parcelas. Todas as árvores de pinus em cada parcela foram contadas e medidas, e verificado o 

nível de perda de folhas e a idade média. 

Os resultados mostraram que a altura média das árvores, densidade e estoque de madeira 

aumentam da periferia em direção ao centro da floresta.  O efeito de borda foi evidente pois 

houve degradação das árvores nas fronteiras da floresta natural. Não houve evidência dos 

efeitos de borda nas distâncias entre 200-250m.  

Os efeitos de borda se manifestaram somente próximo de bordas antigas, e somente para 

a altura das árvores (as árvores foram em média 5m mais baixas nas bordas do que no interior 

da floresta). 

Segundo os autores, o principal fator para a manifestação dos efeitos de borda é a idade 

da fronteira (o tempo decorrido desde a fragmentação), e os efeitos se manifestam somente 

próximo de fronteiras antigas (20-40 anos) e são provavelmente melhorados com o tempo. 

A influência do efeito de borda na comunidade de insetos galhadores foi estudada por 

Araújo; Espírito-Santo Filho (2012), na  Floresta Nacional de Saracá Taquera, Amazônia, 

Pará. O estudo foi realizado em 2 áreas, uma explorada pela extração de minérios (bauxita) e 

outra sem exploração. 

Foram estabelecidos transectos de 500m, 2 na área explorada e 4 na área sem 

exploração; subdivididos em linhas perpendiculares de 200m nas distâncias de 50, 100, 250 e 

500m da borda-interior. Dentro de cada amostra foram identificadas a presença de galhas em 

indíduos de plantas. 

Os resultados registraram 194 morfotipos de insetos galhadores em 116 espécies de 

plantas hospedeiras. A riqueza de espécies de plantas hospedeiras não variou entre as áreas de 

mineração e sem mineração. Já a riqueza de insetos galhadores foi maior na área de mineração. 

A distância da borda influenciou a riqueza de galhadores, sendo que nas amostras aos 

50m foram registrados maior número de espécies de galhas. 

As comunidades de insetos foram mais similares próximas às bordas, aos 50 e 100m. 

Os autores apresentaram a existência de uma relação positiva entre a riqueza de insetos 

galhadores e habitats sob estress, ao comentarem outros estudos que mostram que plantas 

hospedeiras localizadas nas bordas são mais propensas ao ataque de insetos galhadores devido 
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ao nível de estress sob o efeito de borda; e que segundo Murcia (1995),  este estress pode ser 

induzido por mudanças microclimáticas como a diminuição da disponibilidade de água, 

aumento da temperatura e evapotranspiração.  

Um estudo para avaliar a riqueza e a abundância de polinizadores (abelhas e borboletas) 

em gradiente de borda foi desenvolvido por Bastos; Silva Neto; Carneiro (2012), no Parque 

Estadual da Serra de Caldas Novas, GO; sob matriz de pastagem. Foram montados 5 transectos, 

com distância de 10m entre eles. E em cada transecto, foram instaladas cinco armadilhas, 

também com 10m de distância entre elas.  

Os resultados mostraram que a riqueza e abundância de espécies de visitantes florais é 

maior na borda, e diminui à medida que se entra no fragmento. Segundo os autores, o resultado 

pode indicar que as espécies utilizem as duas áreas adjacentes (interior e pasto), e que a borda 

seja utilizada como uma área que concentre espécies de ambas as áreas. 

Tendo como objetivo de estudo, caracterizar o efeito de borda do componente abiótico 

sobre os epífitos vasculares, Bataghin; Fiori; Toppa (2008) estudaram uma área natural 

fragmentada de Floresta Ombrófila Mista, localizada no estado do Rio Grande do Sul; sob 

matriz agrícola e urbana. Foram coletados dados relativos à temperatura e umidade relativa do 

ar, incidência de luz e velocidade do vento. 

Os resultados mostraram que 70% dos indivíduos amostrados ocorrem entre 10 e 60 

metros da distância da borda e que das 18 espécies encontradas, 10 ocorrem exclusivamente ou 

apresentam mais de 70% do valor total neste trecho do gradiente borda/interior.  

Os resultados obtidos indicam que a luminosidade é a principal variável abiótica 

relacionada à distribuição e à freqüência de indivíduos epifíticos vasculares no gradiente 

analisado. A luminosidade apresenta características muito peculiares, diferindo-se em três 

zonas: zona externa, onde a incidência solar é menor, certamente provocada por um 

adensamento de lianas; zona intermediária em relação à distância da borda, que vai da parcela 

dois (10-20 metros) até a parcela sete (60 -70 metros), que apresenta uma grande incidência 

luminosa, com 90% do total da incidência do gradiente; e zona próxima ao interior, a partir da 

parcela oito (70-80 metros) onde se observa uma diminuição brusca da incidência luminosa. 

A temperatura e a velocidade do vento diminuíram no gradiente borda/interior. Para a 

velocidade do vento no fragmento estudado o efeito da borda é de aproximadamente 20 metros. 

Na área de estudo, a borda estudada apresenta orientação sudoeste e sua borda imediata 

era uma estrada de acesso a veículos e cultura de soja. Segundo os autores, essas características 

podem influenciar na ocorrência de indivíduos, espécies e distribuição vertical nos forófitos, 
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uma vez que a maior exposição da borda à radiação solar ocorria nas primeiras horas do dia, e 

não havia nenhuma barreira para diminuir o impacto causado pelo vento.  

Estudo dos padrões fitossociológicos foi desenvolvido por Bettoni et al. (2007), para 

avaliar um possível processo de impacto ambiental relacionado ao efeito de borda em fragmento 

de mata ciliar, na Bacia de Mogi-Guaçu, SP. Para realização do estudo, a área foi dividida em 

9 lotes iguais, organizada em três colunas, A, B e C e segmentada em três linhas, 1, 2 e 3. A 

linha 1 localiza-se próxima a um local de pastagem. Opostamente, a linha 3 limita-se por uma 

estrada. A coluna A está voltada para uma cerca, enquanto a coluna oposta, C, localiza-se 

adjacente à mata. 

O método aplicado para a análise de efeito de borda avaliou o número de espécies por 

lote e seus respectivos estágios sucessionais, com posterior avaliação das médias de altura e 

CAP (circunferência altura do peito). 

Os resultados mostraram que os estágios de sucessão indicam três padrões distintos, 

sendo eles compostos: I) exclusivamente por indivíduos pioneiros, apresentando maiores sinais 

de degradação, II) indivíduos pioneiros e secundários iniciais e III) indivíduos pioneiros, 

secundários iniciais e secundários tardios.  

Os autores discutem que, durante as análises dos resultados obtidos através do método 

de determinação de médias de CAP e altura das árvores em cada lote, houve uma dificuldade 

em se estabelecer o sentido do efeito de borda, pois os lotes não apresentaram padrões claros. 

Foram evidenciadas características típicas de efeito de borda no fragmento analisado, 

como a predominância de espécies pioneiras, ausência de plantas em clímax e baixas médias 

de altura e CAP das árvores. Atribuí-se este fenômeno o fato do fragmento analisado possuir 

dimensões extremamente reduzidas (cerca de 1.5ha). 

Segundo os autores, o efeito de borda é mais intenso em fragmentos pequenos e isolados. 

Como mais de 80% dos fragmentos de mata ciliar da microbacia do Ribeirão do Peixe, 

localizada na Bacia de Mogi Guaçu, é menor do que 2 ha, como o fragmento analisado, é 

proposto que esse preocupante fenômeno se repita em outros fragmentos e afete-os por inteiro 

e não apenas suas bordas. E que a preservação de pequenos fragmentos isolados não impede 

que o efeito de borda ocorra. 

 Como a estrutura da borda influencia o fluxo de herbívoros foi o estudo desenvolvido 

por Candenasso; Pickett (2000) no IES, Millbrook, Dutchess County, Nova Iorque, EUA; sob 

matriz de pasto e estrada. Foram estabelecidos 2 locais de estudo em fragmentos grandes (maior 

que 40 ha) de floresta mesica decídua, com aproximadamente 60 anos e composição do dossel 

similar. O ponto 1 com face norte-leste e o ponto 2 com face oeste. Parcelas foram estabelecidas 
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na extensão 100m para o interior da floresta, sendo cada ponto com 2 parcelas de 40m, 

separadas 20m da zona de amortecimento e estabelecidos tratamentos intactos e controlados. 

 Foram instalados 5 pares de armadilhas (gaiolas) (abertas e fechadas) para cada 

distância da borda 0-10m, 30-40m, 90-100m; totalizando 60 quadrados por ponto amostral. 

Foram realizadas medidas para os danos de  herbívoros às mudas de árvores 

transplantadas. 

 Os resultados mostraram que a herbivoria foi significativamente maior na borda do 

que em outras distâncias para ambos os tipos de lote. O dano de herbívoro às mudas no local 1 

foi afetado pela estrutura da vegetação da borda e pela distância da borda. O efeito da estrutura 

da borda foi devido à herbivoria por roedores, que foi significativamente maior no tratamento 

intacto do que no tratamento controlado. 

 Independentemente do tratamento, os roedores danificaram mudas apenas na borda e 

30-40 m da borda e não sofreram danos no interior da floresta (90-100 in), enquanto os cervos 

danificaram significativamente mais mudas no interior da floresta do que na borda. No ponto 

2, onde o dano dos roedores foi concentrado na borda, o dano às mudas foi afetado apenas pela 

distância da borda, e não pela estrutura da borda. 

 São necessários mais testes para confirmar o mecanismo detalhado pelo qual a 

estrutura ecológica da borda media o impacto dos roedores como herbívoros em mudas de 

árvores. Os dois herbívoros dominantes, os cervos  e os roedores, danificaram 

preferencialmente diferentes espécies de mudas. Além disso, as mudas de árvores exploradas 

pelos cervos são repetidas com mais freqüência do que as que são cortadas por roedores. 

Para os autores, os resultados sugerem que a estrutura da borda e a distância da borda 

influenciam a atividade dos herbívoros e, como resultado, influenciam o arranjo espacial, 

densidade e composição das populações de mudas de árvores durante a regeneração em 

fragmentos florestais. 

A herbivoria foi significativamente maior na borda do que em qualquer outra distância 

na parcela intacta, e foi concentrada entre 30-40 m da borda da parcela controlada. 

 Os danos causados por causas diferentes da herbivoria foram semelhantes para todas 

as combinações de estrutura de borda e distância da borda. O dano de herbívoros às mudas 

dentro das gaiolas foi mínimo, mostrando que a exclusão foi bem sucedida, enquanto a 

mortalidade de plântulas devido a causas diferentes da herbivoria foi semelhante nos 

quadriciclos em gaiola e aberta, indicando que as gaiolas não apresentaram nenhum estresse 

adicional 
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 No local 1, a estrutura ecológica da borda teve um efeito significativo na quantidade 

de danos dos herbívoro para mudas de árvores. Isto foi principalmente devido aos insetos, que 

foram os herbívoros dominante na parcela intacta, mas danificaram significativamente menos 

mudas na parcela controlada. No local 2, a estrutura ecológica da vegetação da borda não afetou 

o dano dos herbívoros. O número de mudas danificadas pode ter sido muito pequeno em relação 

ao número de combinações experimentais de tratamento para um efeito significativo da 

estrutura ecológica a ser detectada pela análise multivariada. 

 A distância da borda afeta o dano das espécies de plântulas diferentemente. E as 

espécies de plântulas também respondem diferentemente ao dano de cada herbívoro. 

 Independentemente das espécies de plântulas, os cervos normalmente deixam várias 

folhas e, ocasionalmente, apenas o pino apical é removido, enquanto que os roedores 

aglomeram mudas muito próximas ao solo e apenas uma pequena porção do caule permanece. 

 Segundo os autores, o efeito do dano por herbívoros específicos, além de suas 

preferências, deve ser considerado quando se investiga o mecanismo pelo qual a herbivoria 

afeta a composição e mortalidade das populações de mudas durante a regeneração da floresta. 

 Os autores concluem que é importante compreender como as bordas da floresta 

influenciam o dano de herbívoros para as mudas. porque uma proporção cada vez maior da 

paisagem florestal está próxima das bordas. 

A resposta da comunidade de anfíbios (anuros e salamandras) à criação de bordas pelo 

corte da floresta foi avaliada por Demaynadier; Hunter (1998), na região de Penobscot 

County, Maine, EUA. O estudo foi realizado em 5 pontos de uma área privada de plantação de 

coníferas, e foram escolhidos por representar diferentes níveis de contraste de borda bseados na 

idade e intensidade de manejo. 

Os locais foram definidos para áreas de tratamento (florestas em pé e em regeneração, 

com idades variadas de cortes recentes) e florestas controle, com idades entre 70-90 anos. Em 

cada local foram estabelecidos um transecto perpendicular à borda com 140 m, com 5 cercas à 

cada 20 m, com 4 pares de armadilhas. As coletas foram feitas nas distâncias 0-10m, 20-40m, 

e 50-70m; em ambos os locais. Foram medidas variáves de penetração da luz no solo através 

da cobertura do dossel. 

Os resultados mostraram que foram encontradas 14 espécies de anfíbios (6 de 

salamandras e 8 anuros). Houve diferenças com relação a distribuição das espécies, e muitas 

salamandras parecem evitar mais as bordas do que a maioria dos anuros; embora existam claras 

exceções entre as espécies.  
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A abundância das espécies aumentou significativamente com a proximidade do interior 

da floresta. A partir de análise estatística foi estimado o índice de sensibilidade, que mostrou 

que a abundância de muitas espécies sensíveis ao manejo, são negativamente afetadas pela 

distância da borda entre 25-35m, ao longo das bordas da sivilcultura. 

Segundo os autores, várias espécies pareciam preferir as condições sob as árvores 

maduras sob dossel fechado, enquanto outras apresentavam associações fracas ou aleatórias em 

relação à localização das bordas da floresta. Houve resposta mais forte das salamandras às 

bordas recém cortadas. Os autores concluem que os impactos das práticas de manejo florestal 

intensivo se estendem para além dos limites dos locais das colheitas. 

A intensidade e a largura do efeito de borda em um fragmento florestal sobre a riqueza 

e a densidade de espécies arbóreas foi analisada por Gonzalez et al (2011), no entorno de uma 

barragem em Alagoas; sob matriz agrícola. Foram feitos 30 transectos de 5x50m orientados no 

sentido da borda para o interior, sendo 15 da borda da cana -de - açúcar e 15 do espelho d'agua; 

subdividos em 10 parcelas contiguas de 5x5m. Foram amostrados todos os indivduos de 

espécies de porte arbóreo. 

Os resultados mostraram que a riqueza e densidade foram similares na face da barragem 

e na da cana - de – açúcar. As análises ao longo do gradiente borda/interior mostraram 

gradientes significativos na face voltada para o espelho d'água da barragem, tanto para riqueza 

quanto para densidade. Na face da cana - de - açúcar não houve tendências significativas. 

A diferença na distribuição apresentada entre as duas faces sugere que a criação da 

barragem (espelho d'água) provocou maior influência sobre o fragmento florestal do que o 

cultivo da cana - de - açúcar.   

Segundo os autores, a criação de uma lâmina d'água pode alterar fatores abióticos não 

analisados neste trabalho (luz, temperatura, umidade), levando a diferentes respostas da 

comunidade. Para os autores, a não constatação de efeito de borda para riqueza e densidade na 

face voltada para cana - de - açúcar pode ser atribuída ao fato do limite entre a área de mata e a 

cana - de - açúcar ter sido fechado por lianas, que formam uma cortina de vegetação e 

minimizam a entrada de luz, o que não foi verificado na face voltada para a barragem. Pela 

conclusão dos autores, os resultados apresentados comprovaram a hipótese que a matriz teve 

influência direta na qualidade da borda da floresta. 

A interação entre sementes de camboatá e formigas forrageadoras na borda e interior da 

floresta foi analisada por Guimarãres; Cogni (2002). O estudo foi realizado na Serra do Japi, 

SP, Floresta Atlântica Semidecídua. Foram alocadas 10 parcelas na borda e 10 no interior, 

sendo as parcelas da borda na delimitação da floreta com a rodovia, e as parcelas do interior 
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instaladas a 100m das bordas. Após 24h, foram verificadas as sementes com arilos removidos 

e as espécies que interagem com as sementes. 

Os resultados mostraram que a proporção média de sementes limpas no interior da 

floresta foi significativamente maior do que na borda. Enquanto 12 sementes foram predadas 

na borda, no interior nenhuma predação ocorreu. 

Somentes sementes limpas germinaram (40%). 33 espécies de formigas visitaram as 

parcelas, sendo 6 espécies somente encontradas na borda, e 4 encontradas somente no interior, 

e 3 comuns em ambos os locais. 

Segundo os autores, a atividade das formigas provavelmente aumentou a sobrevivência 

das sementes abaixo das árvores parentes, pela redução do ataque de fungos, aumentando o 

sucesso de germinação. 

A limpeza de sementes foi reduzida nas bordas, enquanto a predação aumentou. Para os 

autores, a criação das bordas da floresta afetou significativamente a interação entre formigas e 

sementes. 

O efeito da interação entre gradientes de ambientes de borda natural e artificial e a 

composição da comunidade e invasão das bordas das florestas por espécies que são usualmente 

confinadas à matriz agrícola, foi o que estudaram Honnay; Verheyen; Hermy (2001). O 

estudo foi realizado na Bélgica central, em área de fragmentos de florestas decíduas antigas 

dentro de uma matriz de terra usada intensivamente, em três grandes manchas de florestas: 

Meerdaal Forest (1200 ha), Bertem Forest (200 ha) e Grevens Forest (100 ha). 

Dentro das áreas de estudo foram selecionadas 5 bordas adjacentes às terras aráveis com 

ao menos 220 anos de idade, duas delas com bordas face norte e três na fece sul. Os locais de 

estudo são cobertos por floresta madura decídua mista. Dentro de cada local do estudo foram 

estabelecidos transectos e alocadas sete parcelas nas distâncias 0, 5, 10, 20, 30, 40 e 50m das 

bordas; e feitas 10 repetições em cada distância, resultando em 70 parcelas de 3x3m por borda 

e um total de 350 parcelas. 

Foi verificada a vegetação em cada parcela, em riqueza total de plantas e número de 

espécies. Também foram verificadas número de espécies competitivas, competitivas ruderais, 

competitivas tolerantes ao estress, e espécies tolerantes ao estress. Foram calculados os valores 

para nitrogênio, luz, temperatura do solo, atividade de radiação, temperatura do ar, umidade 

relativa do ar. 

Os resultados mostraram que a variação na composição da comunidade pode ser 

atribuída à orientação do transecto a à distância da borda da floresta. 
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Houve aumento da cobertura de espécies competitivas entre 20-23m. As bordas face sul 

tem maior riqueza de espécies do que na face norte. As comunidades estudadas na borda são 

caracterizadas pela alta abundância de espécies competitivas e que demandam luz, 

especialmente na face sul. Baseado na cobertura de todas as espécies competitivas, o estudo 

sugere que a zona da borda tem entre 20-23m na face sul e 0-3m na face norte. 

As características químicas do solo variam com a distância da borda, independente da 

orientação. O aumento do ph aos 0 e 5m sugere que está relacionado ao uso de fertilizantes nas 

terras agrícolas vizinhas.  Os efeitos negativos dos fertilizantes das terras agrícolas na química 

do solo e composição da comunidade são restritos a fronteira da borda da floresta. 

Não houve gradiente de temperatura nas bordas face norte, enquanto houve efeito de 

borda sobre 20-23m para a temperatura do ar e 0-3m para temperatura do solo na face sul. 

A largura da borda para atividade de radiação fotossintética foi entre 0-3m 

(independente da orientação), enquanto não houve efeito da distância para umidade do ar. 

Ervas daninhas foram incapazes de penetrar na floresta e foram confinadas na fronteira 

entre a floresta e a terra agrícola (0-3m). 

Para os autores, os resultados sugerem que bordas de florestas antigas tem estrutura 

relativamente fechada e são relativamente impermeáveis; devido aos arbustos bem 

desenvolvidos, camadas da copa e germinação de árvores na fronteira. 

A variação da largura da borda sob os aspectos da orientação e gradientes 

microambientais, foi verificada por Matlack (1993), na floresta Piedmont, em regeneração 

madura no sudeste da Pensilvânia e norte de Delaware, EUA. Para verificar o desenvolvimento 

do dossel, foram selecionados 3 tipos de bordas: recentes (bordas criadas 5 anos antes do 

estudo), fechadas (locais da borda caracterizados por dossel intacto), encravadas (floresta 

sucessional inicial em substituição aos campos). 

Os tipos de borda foram selecionados para as 4 direções: sul, norte, leste, oeste. Foram 

estabelecidos transectos de 50m borda-interior, nas distâncias 0, 5, 10, 20, 30, 40 e 50m; sendo 

10 réplicas para cada distância com 5m entre cada uma. 

Foram medidas temperatura, luz, umidade, déficit de pressão de vapor, precipitação, 

amostras de serapilheira e dossel das árvores. 

Os resultados mostraram que o sub-bosque da floresta estava mais escuro, frio, recebia 

menos chuva e mantinha baixo déficit de pressão de vapor do que as áreas adjacentes não 

florestadas. 
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A variação no microambiente esteve com frequência correlacionada com a distância da 

borda. Em bordas recentes, o VPD, cobertura de arbustos e luz diminuíram com maior distância 

da borda, enquanto a umidade e serapilheira aumentaram. 

A temperatura diminuiu com a distância em 3 dos 4 locais recebendo radiação direta. 

Efeitos de borda foram mais fortes e mais frequentes em bordas recentes, recebendo sol direto. 

A radiação foi o principal fator determinante no microambiente da floresta, e os níveis 

de temperatura, déficit de pressão de vapor e umidade da serapilheira foram dependentes da 

disponibilidade de luz e foram em função da distância da borda da floresta. Luz elevada se 

estendeu de 10-35m para dentro da floresta em bordas recentes. 

A orientação da borda causou diferenças qualitativas entre os locais, relacionada à luz 

solar recebida nos locais. 

As variações que foram dependentes da radiação direta (déficit pressão de vapor, 

temperatura e umidade da serapilheira) mostraram forte gradientes em bordas face leste, oeste 

e sul, mas nenhum dos locais de bordas face norte. 

Bordas recentes com orientação face norte apresentaram baixa luz, levando a baixos 

níveis de VPD e temperatura, e altos valores para umidade da serapilheira. 

Segundo o autor, para garantir a estabilidade do interior do habitat, de acordo com as 

medidas do estudo, a floresta de Piedmont com bordas criadas recentemente devem incluir 

valores acima dos 50m da borda em todas as direções, e devem ter uma espessura mínima 

superior a 100m. 

O microambiente da borda foi diferente da floresta contínua, mesmo depois do 

fechamento do dossel. 

Os resultados sugerem que grande proporção da floresta em fragmentos de tamanho 

pequeno e médio é climaticamente alterado pela proximidade da borda. 

Efeitos de borda foram detectados para luz, temperatura, umidade da serapilheira, déficit 

de pressão de vapor, umidade e cobertura de arbustos; em muitos casos afetando o 

microambiente da floresta até 50m da borda. 

A distribuição de arbustos e plântulas herbáceas de espécies de árvores foi estudado por 

Matlack (1994), que comparou a sua distribuição com os gradientes edáficos e climáticos em 

bordas de diferentes orientações e tempo desde a sua formação. O estudo foi realizado no 

sudeste da Pensilvânia e norte de Delaware, próximo da costa leste da América do Norte, em 

Piedmont. 

A vegetação natural da área é um misto de floresta decídua de inverno, incluindo 

espécies intolerantes e tolerantes à sombra. Fotografias aéreas de 1925 sugerem que a floresta 
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tem indivíduos de mais de 150 anos de idade. Foram amostrados 14 locais com áreas entre 4 e 

100 ha, e em todos os locais, as bordas eram retas e sem interrupção com distância de 50m e 

com mais de 20m entre um local do outro. 

Para avaliar as mudanças na vegetação foram classificadas classes de bordas: 1- 

Recentes (bordas produzidas por atividade humana em até 5 anos), 2- Fechadas (bordas criadas 

há mais de 20 anos), 3- Embutidas (O crescimento de árvores na área aberta de frente para a 

borda forma um dossel contínuo em toda a borda da floresta original). Esses tipos de borda 

podem ser considerados estágios progressivos de desenvolvimento das bordas ao longo do 

tempo.  A quarta classe foi incluída para comparação do aspecto da borda, 4- Recente face 

norte. 

A idade das bordas foi estimada a partir de fotografias aéreas históricas, que sugerem 

que campos de agricultura abandonados foram sucedidos pelo fechamento do dossel das árvores 

nos últimos 30 anos; sugerindo que as bordas Embutidas foram criadas há mais de 30 anos. 

Em cada local do estudo foram estabelecidas parcelas de 1m², distribuídas nas bordas e 

floresta contínua, nas distâncias de 0, 5, 10, 20 e 40m para dentro da floresta; com 10 réplicas 

paralelas à borda, distantes 5m uma da outra.  

Em cada parcela foram medidas características da profundidade e ph do solo, 

profundidade da serapilheira, luz, abertura do dossel déficit de pressão de vapor e cobertura de 

arbustos. 

Os resultados mostraram 179 espécies de plantas vasculares no local do estudo.  Padrões 

relacionados às bordas foram observados na composição das espécies no geral, e na distribuição 

de 15 espécies. Em bordas recentemente formadas, a abundância de espécies foi correlacionada 

com os gradientes climáticos.  

Segundo o autor, nas bordas não foi verificada maior riqueza de espécies comparadas 

ao interior, e nem parecem servir como ponto de entrada para invasoras ou ruderais; como 

sugerido por outros estudos. 

Enquanto muitas espécies parecem ter maior crescimento ou recrutamento próximo das 

bordas, todas as espécies favorecidas pelas bordas também foram encontradas nas distâncias de 

40m da floresta.  

Os padrões relacionados às bordas foram mais frequentemente observados em locais 

das bordas recentemente criados, mas padrões também foram observados em bordas antigas, 

incluindo aquelas fechadas por mais de 55 anos. 

Embora muitas espécies mostraram distribuição orientada pela borda, havia menos do 

que em bordas recentes, e as respostas das bordas foram menos claramente definidas. 
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A orientação da borda persistiu na distribuição de algumas espécies por décadas depois 

do fechamento do dossel.  

Os resultados sugerem três estágios para a vegetação nas bordas de florestas com muitos 

distúrbios: 

- Padrão de formação: a remoção de árvores em pé cria lacunas nos gradientes 

microclimáticos em bordas novas da floresta. A população de arbusto, herbáceas e plântulas se 

expande através de melhores oportunidades para a propagação e/ou recrutamento de plântulas 

próximo das bordas. A distribuição de muitas espécies se torna fortemente orientada pelas 

bordas. 

-Reorganização dos gradientes físicos: o fechamento do dossel bloqueia a radiação 

direta e reduz os níveis de luz difusa, causando relaxamento dos gradientes físicos relacionados 

à luz (umidade serapilheira, temperatura, déficit pressão vapor) nas bordas 

-Padrão de relaxamento: à medida que o tempo de sucessão passa, as distribuições de 

menos espécies mostram uma não-uniformidade significativa em relação à distância. O 

processo de relaxamento continua em algumas espécies por mais de 55 anos. 

Para o autor, os resultados do estudo podem ser aplicados ao manejo de reservas de 

florestas. Se a profundidade da zona da borda é considerada por ser uma distância maior do que 

a relatada no estudo (40m), então reservas circulares em Piedmont deverão exceder 0,50 ha para 

garantir as condições do interior do habitat. 

O padrão orientado pela borda é estimado por persistir por mais de 100 anos depois do 

fechamento do dossel. Se este é o caso, a reserva deveria ter sido estável por 100 anos antes 

para evitar efeitos residuais de bordas antigas, que poderiam atravessar a área core. 

Para o autor, pequenas áreas de floresta em pé poderiam garantir as condições de 

conservação do interior de uma floresta, se fossem circundadas por uma zona de amortecimento 

de floresta de mais de 50m de largura. 

 A rápida reorganização espacial mostrada no estudo em bordas recentemente expostas, 

e a longa persistência de padrões orientados pelas bordas após o fechamento do dossel, são 

consistentes com o histórico de adaptação das lacunas do dossel.  

  O estudo concluiu que a estrutura da vegetação e a composição de bordas geradas pelo 

ser humano podem ser interpretadas como respostas envolvidas em um contexto de forma 

totalmente anormal de distúrbio. 

O quanto o fechamento do dossel é significante para as espécies de árvores quanto à 

tolerância de exposição à luz foi o estudo de Mourelle; Kellman; Kwon (2001), que foi 

realizado no sudoeste de Ontario, Canadá, uma floresta decídua temperada imersa em uma 
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paisagem agrícola. A análise foi feita em seis espécies de árvores de tamanho intermediário 

(14-24m), sendo 10 indivíduos por espécie; totalizando 60 árvores adultas, de diferentes 

tolerâncias à sombra. A transmissão da luz pelo dossel foi medida através de sensores. As 

árvores foram selecionadas nas orientações sul, leste e oeste das bordas.  

 Os resultados mostraram que as seis espécies diferiram na sua capacidade de bloquear 

a luz solar. As duas espécies mais efetivas no bloqueio da luz são também as mais tolerantes à 

sombra. E as mais intolerantes a sombra tiveram alta porcentagem de transmissão da luz. 

   Houve forte relação entre o grau de bloqueio da luz e o nível de tolerância à sombra. 

As espécies mais tolerantes à sombra exibiram maiores valores de biomassa das folhas, ramos 

e folhas crescendo em direção ao campo, maior volume de coroas e maior largura do dossel. 

A habilidade das árvores tolerantes à sombra em ampliar suas coroas em resposta ao 

aumento da disponibilidade da luz, permite que bloqueiem melhor a entrada da luz. 

 As duas espécies menos tolerantes à sombra mostraram pequeno volume do dossel. As 

bordas mais antigas de florestas da área de estudo foram mais dominadas por árvores tolerantes 

à sombra, e espécies que demandam de mais luz do sol foram observadas somente em bordas 

recentemente formadas. 

Para os autores, isso sugere que as bordas da floresta podem estar passando por 

mudanças por meio do aumento da dominância de espécies tolerantes à sombra. E que com o 

tempo, as bordas podem se tornar zonas geralmente favoráveis para o recrutamento e 

crescimento de uma ampla variedade de espécies. 

Os resultados indicam que o desenvolvimento lateral do dossel pelas árvores em bordas 

estabelecidas há mais tempo podem exercer papel em criar proteção ao interior da floresta. 

A predação de casulos de gafanhotos (Stagmomantis limbata) por pássaros, foi analisada 

por Ries; Fagan (2003) na região do Rio San Pedro, Área de Conservação Nacional San Pedro, 

sudoeste do Arizona, EUA. No local do estudo, áreas de pasto e agricultura tem sido excluídas 

desde 1986, e o corredor ripário possui duas camadas formadas por um plano primário de 

inundação, zona ripária superior e circundados por deserto. A presença desses 3 tipos de habitas 

adjacentes criou habitats distintos de bordas. 

A estrutura das bordas do deserto e da zona ripária superior diferem do plano primário 

de vegetação, devido às diferenças na altura da vegetação. O gafanhoto Stagmomantis limbata 

é nativo do sudoeste dos Estados Unidos e nordeste do México, e seus casulos são predados por 

pássaros. Foram verificados a densidade de casulos e a taxa de predação e parasitismo. Foram 

estabelecidos transectos lineares entre as bordas das zonas ripárias e o deserto, em parcelas de 
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10x10m se extendendo de 50 – 100m para o interior. As parcelas foram grupadas em 3 classes 

baseadas na distância da borda mais próxima: 0-10m, 11-50m, 51-100m. 

Os resultados mostraram que a densidade de casulos aumentou nas bordas da zona de 

inundação e no deserto, com mesmo padrão entre os anos. A predação por pássaros também 

mostrou aumento significativo perto das bordas do deserto. Não houve padrão na taxa de 

parasitismo entre os tipos de borda ou nas distâncias das bordas. 

O aumento da densidade de casulos com a aumentada predação por pássaros sugere que 

as bordas ripárias podem estar agindo como uma armadilha ecológica para a espécie de 

gafanhoto. Os resultados mostraram que a predação, e não o parasitismo, aumenta póximo das 

bordas. Isso sugere a possibilidade que uma consequência ecológica da fragmentação nos 

pássaros pode ser aplicada aos insetos como um todo. 

Segundo os autores, o aumento da predação de casulos por pássaros perto das bordas 

pode ser devido a alta densidade de aves, ou simplesmente pela resposta ser dependente ao 

aumento da disponibilidade de presas. 

O modelo que prediz que os organismos respondem às bordas de forma transitória, 

neutra ou positiva, baseado na qualidade do habitat ou distribuição de recursos, foi testado por 

Ries; Sisk (2008). Para testar o modelo, o estudo utilizou dados do Centro de diversidade de 

Lepidópteros da América do Norte, para um grupo de 15 espécies de borboletas, em 12 

diferentes tipos de bordas dentro de habitat do deserto ripário no sudeste do Arizona, EUA. 

Para o estudo as bordas foram definidas como a fronteira linear abrupta entre dois 

diferentes tipos de habitat. As respostas positivas como o aumento da densidade de borboletas 

perto das bordas (relacionado ao interior da mancha), e respostas negativas como a diminuição 

na densidade de borboletas perto das bordas. O estudo foi feito ao longo do Rio San Pedro, 

sudeste do Arizona, dentro da fronteira da Área Nacional de Conservação Ripária de San Pedro. 

No corredor ripário de San Pedro existe um sistema de duas camadas com uma planície de 

inundação primária com um dossel com alto grau de heterogeneidade, circundado por uma zona 

ripária de deserto, caracterizada por arbustos baixos e e uma cobertura de rochas que possuem 

uma camada de herbáceas.  

Para reduzir os efeitos da heterogeneidade, os autores classificaram a zona ripária em 3 

tipos de habitat. Estes 3 tipos de habitat, associados com o deserto resultam em uma combinação 

de 6 pares de habitats adjacentes, variando estruturalmente. Os 6 pares de habitat resultam em 

12 tipos de bordas. 

Foram estabelecidos para o estudo 17 áreas ao longo de uma extensão de 70 km, durante 

um período de 3 anos. Nenhum dos locais foi amostrado em todos os anos devido a ocorrência 



427 
 

 

de queimadas. Os transectos foram locados perpendicularmente às bordas, em parcelas 

contíguas de 10x10m, geralmente abrangendo ambos locais das bordas, se extendendo 100m 

para o interior do habitat ripário, e 40-50m para o habitat de deserto. Cada tipo de borda em 

cada ano foi representado por entre 3 e 13 transectos, com uma média de 8 transectos para cada 

tipo de borda. 

Em cada parcela foram identificadas e registradas todas as borboletas, atividades de 

néctar, oviposição, inclusive as espécies de plantas em que as atividades ocorreram. Em uma 

área de 10x2m ao longo das bordas de cada parcela, foram verificadas a presença ou ausência 

de 10 herbáceas importantes como plantas hospedeiras locais. 

Os resultados mostraram que todas as 15 espécies apresentaram ao menos uma resposta 

das bordas para pelo menos um dos 12 tipos de bordas durante os 3 anos do estudo. A maioria 

das respostas foram neutras, com respostas positivas ou negativas observadas 21% das vezes. 

Os resultados sugerem que muitas respostas para as bordas podem ser entendidas considerando 

a associação do habitat e da disponibilidade de recursos. 

A maioria das respostas negativas podem ser atribuídas pelas espécies evitarem as 

bordas e tendo as bordas como habitat de menos preferência. As respostas positivas podem ser 

explicadas pelo aumento da densidade, como habitat de preferência, ou pela proximidade a 

restrição de recursos nas manchas adjacentes. Os resultados mostram o uso da associação do 

habitat como preditor do modelo, e sugere que a preferência do habitat poderia ser usada para 

inferir a magnitude das respostas para as bordas. Segundo os autores, os resultados mostram a 

grande necessidade de entender melhor as respostas neutras para as bordas, e sugerem que 

pesquisas futuras poderiam identificar os fatores, incluindo as variáveis da paisagem, tratos ao 

nível das espécies, que podem ajudar a entender a insensibilidade para as bordas. 

A relação entre os teores de flavonóides de B. cheilantha e fatores ambientais (efeito de 

borda e pluviosidade), foi avaliado por Sobrinho et al (2009), na Estação Climatológica do 

Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), a nordeste de Caruaru e a aproximadamente 150 

km de Recife; em um remanescente de Vegetação Caducifólia Espinhosa (Caatinga). 

Bauhinia cheilantha (Bongard) Steudel (Fabaceae) foi escolhida por ser uma espécie 

nativa da Caatinga, possuir forte pressão extrativista, ter elevada densidade na área de estudo 

(Alcoforado-Filho et al., 2003) e apresentar diversos usos na medicina tradicional. 

Para o monitoramento dos teores de flavonóides, foram formados dois grupos com dez 

indivíduos de B. cheilantha: Grupo I - formado por indivíduos selecionados dentro das parcelas 

previamente demarcadas, perfazendo área total de 1,0 ha (Araújo, 1998); Grupo II – formado 

por indivíduos selecionados na borda do fragmento, com distância máxima de 10 m da margem. 
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Os resultados mostraram que os indivíduos localizados na borda do fragmento 

concentraram mais flavonóides do que os do interior da mata. 

Os autores discutem que indivíduos localizados na borda recebem maior incidência 

luminosa causando modificações fisiológicas nas folhas, o que pode atrair insetos herbívoros e 

estes, atrair pássaros (Barbosa et al., 2005; Murcia, 1995). Assim, o efeito de borda em função 

da radiação e ataque de herbívoros, pode desencadear uma série de respostas quantitativas e/ 

ou qualitativas (Dicke & Hilker, 2003), como a produção de flavonóides, que fornecem 

proteção a herbivoria e radiação ultravioleta (Amaral et al., 2004), podendo ser estes os fatores 

que influenciam a síntese deste grupo em indivíduos de B. cheilantha. 

Como as múltiplas bordas dentro dos fragmentos podem intensificar as respostas das 

bordas foi o objeto de estudo de Fletcher (2005). O autor  investigou a distribuições espacial 

de um pássaro sensível à área, que se reproduz em pastagens temperadas da América do Norte, 

o bobolink (Dolichonyx oryzivorus Linnaeus). O estudo foi realizado no norte de Iowa, EUA, 

sob matriz de pastagem e agricultura (milho ou soja). 

Para o estudo foram selecionados 10 locais de pastagens, com 2 a 3 parcelas em cada 

local, totalizando 25 parcelas. Foram amostrados locais com bordas sozinhas e bordas duplas, 

em parcelas de 150X150m. Cada parcela continha três transectos paralelos à borda, nas 

distâncias de 25 m, 75 e 125m das bordas. Foram subdivididas parcelas de 25 X25m para 

observação das aves, e realizados entre o nascer do sol e 4 h após o nascer do sol, quando os 

pássaros reprodutores são mais ativos. As observações foram repetidas 4 vezes durante o 

período de reprodução, entre os anos de 2001 e 2002. 

As parcelas do interior consistiam em transectos, com 100 x 50 m, a pelo menos 200 m 

de qualquer borda dentro do local, e amostradas usando o mesmo protocolo que as parcelas 

simples e de duas bordas. 

O estudo também relacionou as distribuições do bobolink em mapas de paisagem que 

variam na quantidade de habitat e grau de fragmentação, para explorar algumas implicações 

potenciais de múltiplas bordas nas distribuições ao nível de mancha e paisagem. 

Os resultado mostraram que bordas múltiplas parecem influenciar a magnitude dos 

efeitos de borda, em que a probabilidade de ocorrência de bobolink foi quatro vezes menor em 

parcelas de duas bordas e duas vezes menor em borda única do que no interior das pastagens.  

Dentro das bordas únicas, a probabilidade de ocorrência das aves aumentou com o 

aumento da distância da borda As bordas múltiplas também pareciam aumentar a extensão dos 

efeitos de borda, ou a distância da influência da borda, que foi estimada em aproximadamente 

11 a 33% maior em parcelas de borda dupla do que nas bordas únicas. 
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Em parcelas de borda única, os resultados mostram que a DEI (distância de influência 

da borda) foi de aproximadamente 88m. E nas parcelas com bordas duplas, a DEI estimada foi 

de aproximadamente 98-117 m. Os resultados mostram que múltiplas bordas aumentam a 

magnitude e extensão dos efeitos de borda na distribuição do bobolink. 

Segundo o autor, a extrapolação das distribuições locais de pássaros para modelos de 

paisagem sugere que os efeitos de borda podem ter fortes influências  nas distribuições em larga 

escala e que os modelos que incorporam múltiplos efeitos de borda são diferentes dos modelos 

simples de borda mais próxima, apenas em paisagens altamente fragmentadas, 

independentemente da composição da paisagem. O autor conclui que os efeitos de borda podem 

ser intensificados quando as bordas múltiplas colidem, uma característica que permeia muitos 

paisagens fragmentadas. 

A partir das discussões de outros estudos, o autor discute que na escala de paisagem, os 

bobolinks são mais sensíveis à densidade das borda da agricultura do que de borda de floresta, 

o que provavelmente é o resultado da prevalência da agricultura e efeitos de múltiplas bordas 

que ocorrem dentro dessas paisagens altamente fragmentadas. 

 

 


