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A Estação Ecológica dos Caetetus (EEC) é um dos remanescentes mais significativos em área 
de floresta estacional semidecidual do Estado de São Paulo e destaca-se pelo seu bom estado 
de conservação e pela ausência de indícios de corte seletivo de árvores em determinados 
trechos. Pela suas boas condições de preservação este remanescente é um local adequado para 
estudos de dinâmica florestal. A dinâmica da comunidade arbórea foi investigada em um 
intervalo de 3 anos (2002-2005), em uma parcela permanente de 10,24 ha locada em um 
trecho da EEC sem registro de intervenção antrópica, visando compará-la com dados da 
literatura para o mesmo tipo de formação florestal, cujos estudos, em sua maioria foram 
realizados em áreas com histórico de degradação e amostras que em geral não ultrapassam 1 
hectare. Neste estudo foi avaliado os pârametros de dinâmica: taxas de recrutamento e 
mortalidade, perda e ganho de área basal. Conhecer essas taxas em remanescentes que não 
sofreram distúrbios antrópicos, é essencial como parâmetro de referência da dinâmica da 
vegetação em condições naturais.O critério de inclusão dos indivíduos foi de Perímetro na 
Altura do Peito (PAP) ³ 15cm a 1,30 m do solo, os indivíduos inclusos foram plaqueados, 
identificados e georreferenciados. Os indivíduos que foram plaqueados no primeiro 
levantamento e estavam mortos no segundo foram registrados e os indivíduos sobreviventes 
tiveram seus perímetros e alturas novamente medidos. Os indivíduos ingressantes (com PAP ³ 
15cm) foram amostrados usando a mesma metodologia da primeira medição. No total foram 
registrados 147 espécies no primeiro levantamento e 146 no segundo, e foram computados 
813 indivíduos mortos, 812 ingressantes e 10.204 sobreviventes. A taxa de mortalidade foi de 
2,523% ano-1 e a de recrutamento 2,520% ano-1, os valores registrados para a taxa de perda 
em área basal foi de 3,009% ano-1 e a de ganho 2,861 % ano-1 para a amostra total. Os 
resultados preliminares indicaram que não houve diferença significativa no valor de área basal 
no intervalo considerado, e as taxas de mortalidade e recrutamento são praticamente idênticas, 
sugerindo que a comunidade manteve-se estável no período. Estes resultados podem estar 
relacionados ao bom estado de conservação deste trecho de floresta. Porém, é necessária a 
continuidade do monitoramento dessa parcela permanente para a confirmação dessa tendência 
(CAPES & Biota FAPESP). 
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