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Avaliou-se o efeito do gradiente "distancia a crla" na estrutura e composi<;ao floristica 
de dois bosques de Quercus ptpenaica na Serra da Nogueira, Bragpn<;a, Portugal. Em cada 
bosque estabeleceram-se 8 transectos de 40 m corn inicio na orla do bosque e orientados 
perpendicularmente a esla. Fm cada transecto eslabeleceram-!>e bandas de amostragem de 1 
x 10 m disposlas perpendiculares aos transectos a 0, 1, 5, 10,20 e 40 m da or la do ba>que. 
Nestas bandas avaliaram-se a composi<;ao flcristica, abundanda e coberto por especies e os 
parametrcs dendrometricos DAP, percentagem de coberto e densidade. 

Observou-se uma modifica<;ao da romposi<;ao flcrisli.ca, estrutura e diversidade ao 
longo do gradiente "distancia a er la", mais acentuada nos 10 m mais pr6ximos da mar gem 
do bosque. A dissimilaridade fioristica foi maxima entre os pontos de amostragem situados 
a 5 e 10 m. Atraves de urna Aruilise de RErlundancia (RDA) corn recurso a rovariaveis e 

permutac;oes de Monte-Carlo verificou-se ainda que a distancia a margem e a idade d o 
bosque tinham urn efeito significali.vo na composi<;ao floristica das comunidades de or la. 

Conclui-se que orlas dos bcsques de Quercus pyrenaica apresentam varia<;oes 
significativa na estrutura e composi<;ao floristica ao longo do gradiente "distanda a orla", 
mais evidente nos primeiros 10 m. Conclui-se 1ambem que ex:iste urn efeito pronunciado da 
idade da er la na sua romposi<;ao flcrisli.ca e no padrao de distribui<;ao da diversidade nesse 
gradiente, factos fundamentais a ter em considera<;ao na gesttao dos carvalmis de Quercus 

pyrenaica da Serra da Nogueira. 

Palavras chave: Quercus ptpenaica, vegeta<;ao, efeito de orla, padroes espaciais, Serra da 
Nogueira, analise multivariada 
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