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Efeitos de borda na conservação da biodiversidade: revisão de literatura
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A fragmentação de habitats produz modificações nas características ambientais entre a
borda formada e  o  interior,  chamado efeito  de  borda.  Essas alterações podem variar
desde alguns metros até a área total do fragmento, dependendo do tipo de vegetação,
das características do ambiente externo, da disposição dos pontos cardeais, do relevo,
entre outras características. Os fatores determinantes e as consequências dos efeitos de
borda vem sendo estudadas no mundo todo, e identificadas diversas características que
influenciam o processo. Este estudo tem como objetivo identificar as pesquisas que foram
realizadas sobre efeitos de borda, por meio da revisão de literatura, em livros, artigos,
dissertações e teses, de estudos desenvolvidos em florestas. Foram realizadas análises
de estudos práticos, formados por aqueles realizados em campo e que tiveram como um
dos principais objetivos avaliar os processos decorrentes dos efeitos de borda; e trabalhos
referenciais,  compostos  por  aqueles  que  trazem  definições  de  conceitos,  modelos,
análises de projetos de longo prazo e de revisões sobre o tema. Foram levantados, no
total  217 trabalhos entre artigos, dissertações e teses, realizados em diversos países.
Deste total, 189 são exclusivamente estudos realizados em campo e 28 são referenciais.
A síntese dos resultados desta revisão permitiu identificar que nos estudos práticos foram
consideradas  variáveis  para fatores  bióticos:  animais  (invertebrados  e  vertebrados),
vegetais  (plantas  vasculares  e  avasculares),  fungos  e  líquens; fatores  abióticos:
temperatura,  luz,  nutrientes,  umidade,  solo,  pressão  do  ar,  fogo  e  vento;  tendo  sido
identificada a ausência, (não foram observadas alterações entre a borda e o interior, para
qualquer das variáveis estudadas) ou a presença (para pelo menos uma das variáveis do
objeto de estudo há diferenças entre a borda e o interior do fragmento) de efeitos de
borda. A maior parte dos estudos teve como objeto de pesquisa as plantas, e identificou a
presença  de  efeitos  de  borda.  Os fatores  que  mais  influenciaram  os  resultados
encontrados dos trabalhos analisados, foram: a matriz, tamanho do fragmento, sua forma,
histórico da área, tempo decorrido da fragmentação, conectividade, orientação da borda,
luz e o microclima. Além destes, os efeitos de borda também foram distintos em função do
tipo  de  vegetação,  grau  de  conservação,  grau  de  isolamento  do  fragmento,  da  sua
disposição na paisagem, das características do relevo (fundo de vales, encostas, topo de
morros),  da  metodologia  aplicada,  da  estação  do  ano  e  dos  distúrbios  naturais  e/ou
antrópicos que ocorreram e/ou ocorrem no local; e às características da matriz. Também
foram discutidas as consequências dos efeitos de borda sobre indivíduos das diversas
populações  presentes  nos  fragmentos,  que  foram  beneficiados,  prejudicados  ou  se
mantiveram estáveis  sob efeitos da borda.  Frente a essa ampla variedade de fatores
determinantes, é necessário estabelecer padrões que permitam auxiliar os estudos sobre
efeitos  de  borda  e,  assim,  apoiar  ações  de  planejamento  e  de  gestão  das  áreas
florestadas  e  fragmentadas.  Há  muitas  pesquisas  que  foram  feitas  sobre  o  tema,
construindo base conceitual e experimental consistente. As respostas sobre a dinâmica
entre a borda e o interior dos fragmentos compõe um entendimento das consequências
de efeitos de borda na conservação da biodiversidade.
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