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Unidades  de  conservação  são  frequentemente  utilizadas  para  a  prática  de
pesquisas,  conscientização  ambiental  e  recreação  da  população.  Contudo,  a
realização  destas  atividades,  grande  parte  das  vezes,  implica  na  abertura  de  trilhas,
que podem causar impactos a biota local. No ano de 1994, um importante fragmento
florestal, conhecido como Mata São Francisco, passou a fazer parte do conjunto de
unidades  de  conservação  do  Paraná,  enquadrado  na  categoria  de  parque  estadual.
Desde  então,  o  Parque  Estadual  da  Mata  São  Francisco  foi  aberto  a  pesquisas  e
visitação, e trilhas foram criadas para a execução dessas atividades. Após vários anos
de  liberação  ao  público  e  pesquisadores,  nenhum  trabalho  foi  realizado  visando
avaliar  a  interferência  dessa  exposição  sobre  as  populações  vegetais  situadas  às
margens  das  trilhas.  O  presente  trabalho  buscou  analisar  a  influência  da  trilha  de
visitação do parque sobre a estrutura populacional de Sorocea bonplandii. Para isto,
20  parcelas  de  100m²  (10x10),  cada  uma,  foram  instaladas  nas  margens  da  trilha
(área A1) e outras 20 foram alocadas no interior da mata, distante da trilha (área A2).
Todos os indivíduos de S. bonplandii foram amostrados e enquadrados em 6 classes
de altura e suas  medidas de  DAS (diâmetro a altura do solo) foram registradas. A
análise  do  padrão  de  distribuição  foi  gerada  através  do  Coeficiente  de  Dispersão,

CD=  .  Com  intuito  de  avaliar  a  abertura  de  dossel,  foram  tiradas
fotografias em máquina digital com lente de 32mm, de baixo para cima, a um metro
do  solo  em  16  pontos  eqüidistantes  dentro  de  cada  parcela,  e  posteriormente
manipuladas e analisadas através do Software Canopy Opnness Meter. A presença da
trilha não influenciou no índice de abertura de dossel da área A1, e o coeficiente de
correlação  de  Pearson  não  apontou  ligação  entre  a  densidade  de  indivíduos  e  a
abertura do dossel, para ambas as áreas amostrais. Quando desprezadas as classes de
altura,  não  houve  diferenças  estatísticas  entre  as  variáveis  analisadas,  exceto  a
dominância,  que  foi  mais  expressiva  nas  margens  da  trilha.  Porém,  quando
comparada  cada  classe  de  altura  da  área  A1  com  sua  correspondente  em  A2,
surgiram diferenças na densidade, freqüência e distribuição espacial.
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