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A Floresta Estacional Semidecidual, uma das formações nativas da região de Sorocaba, 
encontra-se altamente fragmentada e degradada, devido a um longo período de exploração da 
terra e intensa industrialização na região. O trabalho foi realizado em fragmentos florestais da 
região de Sorocaba; onde foram analisados fragmentos em diferentes graus de conservação de 
Floresta Estacional Semidecidual (FES) e FES Aluvial. Para análise, utilizou-se parâmetros 
para caracterização sucessional como altura, diâmetro, estratificação vertical, presença de 
epifilas, diversidade biológica, sub-bosque, presença de espécies exóticas. Ao todo foram 
analisadas nove áreas, sendo cinco no município de Sorocaba, e quatro na região. Em 
Sorocaba, no campus da UFSCar–Sorocaba os fragmentos foram identificados em estágio 
inicial de regeneração, assim como o fragmento analisado na mata ciliar do rio Sorocaba.
Outros fragmentos analisados localizam-se em parques urbanos como o Parque da Biquinha, 
Parque Natural da Água Vermelha e Zoológico Municipal; os dois primeiros foram 
identificados como em estágio inicial, enquanto o último foi identificado como estágio médio 
de regeneração. Na região, foram analisados fragmentos em Itu/SP-Parque do Varvito, 
Salto/SP-Parque da Rocha Montonée, Iperó/SP-FLONA de Ipanema e São Roque/SP-Parque 
Natural Municipal de São Roque; identificados como pertencentes ao estágio inicial, inicial, 
médio e avançado, respectivamente. Ao analisar os resultados obtidos pode-se concluir que no 
município de Sorocaba foram encontrados predominantemente fragmentos em estágio inicial 
de regeneração. Os fragmentos da região mais bem conservados (estágio médio ou avançado) 
encontram-se em áreas protegidas pela legislação como a Foresta Nacional de Ipanema,  e o 
Parque Natural Municipal de São Roque, demonstrando que nas áreas protegidas o processo 
de sucessão ecológica tem avançado com sucesso e nas demais áreas (parques urbanos e 
particulares)  os fragmentos estão sendo constantemente impactos, mantendo-se  em estágio 
sucessional inicial. Dessa forma, para garantir a conservação e recuperação dos fragmentos 
remanescentes, seria necessário protegê-los mais intensamente, por exemplo, com a criação 
de Unidades de Conservação no município de Sorocaba.  
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