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Com a urbanização e o aumento da fronteira agrícola, parte dos remanescentes da Floresta 
Atlântica do Estado do Rio de Janeiro encontra-se em Unidades de Conservação (UC), onde a 
visitação desordenada representa uma pressão sobre a biota, especialmente pelo aumento do 
número de visitantes que as UCs vêm recebendo nos últimos anos. A visitação causa um 
impacto direto sobre a estrutura e composição do estrato herbáceo, que pode ser um 
bioindicador do pisoteio. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO), RJ, insere-se 
neste contexto e vem recebendo anualmente um número maior de visitantes devido aos seus 
atrativos naturais e às suas diferentes trilhas. Este estudo visou analisar o efeito da trilha da 
Pedra do Sino, uma das mais visitadas do PARNASO, sobre o estrato herbáceo. Para isto 
estabelecemos 36 parcelas de 25 m2 ao longo da trilha, em três distâncias diferentes (0, 25 e 
50 m), sendo sorteados em cada ponto o lado e a distância das parcelas. Em cada parcela as 
espécies de plantas herbáceas foram identificadas e sua abundância contabilizada. Também 
foram mensuradas a profundidade e cobertura da serapilheira e a abertura do dossel. Testamos 
diferenças na riqueza e abundância de plantas herbáceas através de ANOVA e relacionamos 
estes parâmetros com a profundidade e a cobertura de serapilheira e com a abertura do dossel 
através de análise de regressão simples. Houve diferenças significativas entre as distâncias na 
riqueza de espécies (F = 7929; R = 0,325; P = 0,002; N = 36) e na abundância de indivíduos 
(F = 5724; R = 0,258; P = 0,007; N = 36), sendo as áreas adjacentes à trilha as que 
apresentaram os maiores valores destes parâmetros. Houve relação significativa e positiva 
entre a abertura do dossel e a abundância (F = 24718; R = 0,404; P = 0; N = 36) e entre 
riqueza e abundância com a cobertura da serapilheira (F = 6411, R = 0,134, P = 0,004; F = 
9317, R = 0,192, P = 0,004; respectivamente), mas não houve entre esses parâmetros e a 
profundidade (P = 0,301). Estes resultados indicam que a maior incidência luminosa na borda 
da trilha tem um efeito significativo sobre o estrato herbáceo, aumentando a sua riqueza e 
abundancia. Possivelmente isso ocorra devido ao aparecimento de espécies heliófilas, capazes 
de suportar os elevados níveis de luminosidade da beira da trilha. No entanto, os dados 
também sugerem que tais alterações são restritas a estes ambientes, desde que ocorra o 
manejo e um controle do número de visitantes. 
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