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As  trilhas  de  visitações  estão  sendo  cada  vez  mais  utilizadas  por  visitantes
atualmente. Saber como a mata está reagindo a possíveis impactos gerados pela utilização
das  trilhas  é  importante  para  adotar  estratégias  específicas  que  possam  sanar  o
desequilíbrio gerado. O objetivo deste trabalho foi comparar alterações entre área basal e
distribuição  espacial  em relação  à  luminosidade  na  borda  da  trilha  e  interior  de  mata  no
Parque  Estadual  Mata  São  Francisco,  Floresta  Estacional  Semidecidual.  Utilizou-se  20
parcelas  de  10x10m  localizadas  na  borda  da  trilha  e  20  parcelas  de  10x10m  localizadas
200m da trilha no interior de mata. Os indivíduos foram divididos em 3 classes de alturas.
Coletou-se os diâmetros a  altura  do peito  de todos os  indivíduos.  Foram tiradas  16 fotos
por parcela para análise de abertura de dossel. Foram analisados 1419 indivíduos no total,
sendo que 711 no Bloco 1 e 708 no Bloco 2 . No Bloco 01 as plantas das classes 1, 2 e 3
apresentaram padrões  agrupados,  igualmente  ao  Bloco  2.  As  taxas  de  abertura  de  dossel
não diferenciaram significativamente  pelo Teste  de Student.  A área basal  correspondente
ao  Bloco  1  foi  de  803,61m²  enquanto  que  no  Bloco  2  foi  726,36m²,  não  diferindo
significativamente.  A  abertura  de  dossel  e  o  número  de  indivíduos  apresentaram  fraca
correlação negativa pelo teste de Correlação de Pearson. Portanto pode-se dizer que a trilha
não influencia no padrão de distribuição e área basal em relação à luminosidade.
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