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RESUMO 
 
 

COMPARAÇÃO DO NÚMERO DE PLÂNTULAS E ESPESSURA DA SERRAPILHEIRA EM 
MATA ATLÂNTICA COM VARIADOS NÍVEIS DE PISOTEIO HUMANO Um dos fatores que 
geram a degradação da Mata Atlântica de planície quaternária é a introdução de trilhas em 
fragmentos conservados, através do avanço antrópico em áreas ambientais. A incidência de 
trilhas tem sido cada vez mais constante, devido ao seu uso para fins recreativos, comerciais e 
tráfico de pessoas. Os efeitos do pisoteio humano em trilhas tem sido estudado de forma 
intensa e pode representar uma fonte significativa de impactos sobre fauna, flora, solos e água. 
Entre os impactos mais documentados incluem redução do tamanho da vegetação, redução da 
cobertura vegetal, aumento da compactação do solo, aumento da erosão, diminuição da 
espessura da serrapilheira e do número de plântulas. Dependendo da intensidade do impacto 
de pisoteio os efeitos podem ser mais suaves e estruturais como a remoção da serrapilheira e 
quebra de ramos até causar a mortalidade de plantas e compactar o solo o suficiente para 
impedir a colonização de novas plantas. O objetivo do presente estudo foi comparar o número 
de plântulas e a espessura da serrapilheira em áreas com diferentes níveis de pisoteio 
humano. O estudo foi realizado em área de Floresta Atlântica de planície quaternária na praia 
de Itamambuca, Ubatuba, SP. Foram avaliadas três áreas de floresta, uma com trilha usada 
por moradores e considerada de alto impacto, outra trilha usada por caçadores como sendo de 
baixo impacto e por fim uma terceira área de floresta sem pisoteio considerada como controle 
do experimento. Em cada uma das três áreas foram estabelecidas 18 parcelas de um metro 
quadrado, com uma distância de 10 metros entre as mesmas. Em cada parcela foi estimado o 
número de plântulas (plantas abaixo de 10cm de altura e com duas folhas) e a espessura da 
serrapilheira. Como resultado, o número de plântulas não apresentou diferenças nas áreas de 
alto impacto (21,67± 3,57), baixo impacto (24,5 ± 2,74) e no controle (23,17 ± 3,5). A espessura 
da serrapilheira foi menor na área de alto impacto (3,16cm ± 0,45cm) em relação à área de 
baixo impacto (6,08cm ± 1,19cm) e no controle (6,4cm ± 1,32cm). Contudo não observamos 
diferença entre a área de baixo impacto e a área sem impacto (controle). Portanto, em relação 
ao desenvolvimento das plântulas, o impacto não foi grande e, quanto à espessura da 
serrapilheira o impacto foi mínimo. Concluindo, o pisoteio no local estudado apresentou um 
impacto de baixa intensidade, pois produziu pequenas mudanças estruturais sobre o solo da 
floresta, sem ainda impactar a comunidade vegetal. Palavras-chave: Pisoteio; Serrapilheira; 
Plântulas.  


