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A abertura de trilhas pode influenciar alterações em populações e comunidades de plantas
em razão do efeito de borda. Foi objetivo estudar a fenologia reprodutiva e vegetativa de
duas espécies de Piper e testar a hipótese de interferência de uma trilha sobre a fenologia.
O estudo  foi  realizado  na  Mata  do  Paraíso,  em Viçosa,  Minas  Gerais,  um fragmento  de
Floresta Estacional Semidecídua de 194 ha. Foram alocadas 10 parcelas  de 2  x  50 m ao
longo da trilha principal, sendo amostrados 11 indivíduos de P. gaudichaudianum  Kunth
ocorrentes a 1 m da trilha e outros nove a 7 m, bem como 12 indivíduos de P. vicosanum
Yunck.  em  cada  uma  dessas  distâncias.  Foram  feitas  observações  semanais  de
setembro/2008 a agosto/2009 para as fenofases brotação, floração e frutificação, além da
quantificação  do  número  total,  produção  e  aborto+dispersão  de  espigas.  Após  calcular  a
mediana  de  cada  variável  (por  mês  do  ano),  foi  efetuada  uma  PCA  (Análise  de
Componentes  Principais),  em  geral  indicada  para  matrizes  pequenas  como  a  que
utilizamos. Outra característica importante da PCA é mostrar graficamente a relação entre
pontos-amostra  e  os  autovetores  (setas).  No  primeiro  eixo  (autovalor  3,19,  acima  do
esperado pelo modelo aleatório, indicando estruturação nos dados), que explicou 35,42%
da variância dos dados, não houve diferenças consideráveis entre as amostras situadas nas
duas distâncias analisadas, pois ocorreu mistura entre os pontos-amostra representando as
diferentes  distâncias.  Os  demais  eixos  não  mostraram  estruturação  nos  dados.  Os
resultados sugerem que a hipótese deve ser rejeitada, o que pode ser tanto devido tanto à
fraca resposta biológica das espécies investigadas em relação à trilha quanto ao pequeno
número de amostras,  que pode não ter  sido suficiente  para detectar  uma interferência  da
trilha. Essas possibilidades poderiam ser investigadas em estudos futuros, envolvendo, por
exemplo, Power analysis e inclusão de parcelas adicionais.
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