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A região de Sorocaba é a segunda em área de fragmentos florestais remanescentes do Estado 
de São Paulo. O campus da UFSCar-Sorocaba está sendo implantado, em uma área de 
aproximadamente 700.000m², onde predominam pastagens e fragmentos florestais 
remanescentes. Este trabalho realizou o levantamento das espécies arbóreas desses fragmentos 
e  e analisou o estágio de desenvolvimento sucessional dos mesmos. Foram alocadas 10 
parcelas de 10m x 10m, nas quais foram amostrados os indivíduos  com 15 cm ou mais de 
CAP, dos quais foi coletado material botânico, para posterior secagem e identificação. Em 
cada uma das parcelas foi realizado um perfil, analisando a estrutura vertical da floresta, além 
de sub-bosque, presença de lianas e epífitas. Ao todo foram amostrados 199 indivíduos, 18 
famílias e 50 espécies. As famílias  que apresentaram maior diversidade de espécies foram 
Fabaceae, Lauraceae, Myrtaceae, Anacardiaceae e Meliaceae, as quais são encontradas com 
freqüência nas Florestas Estacionais Semideciduais. As espécies amostradas com maior 
densidade, foram Casearia sylvestris Sw., Copaifera langsdorffii Desf., Lithraea molleoides
(Vell.) Engl., Protium heptaphyllum (Aubl.) March, Bauhinia forficata Link., Gochnatia 
polymorpha (Less.) Cabrera. Dentre estas, C. langsdorffii Desf., G. polymorpha (Less.) 
Cabrera e L. molleoides (Vell.) Engl., são comuns em florestas estacionais estando também 
presentes no cerrado/cerradão. Isto demonstra que na região a cobertura nativa era constituída 
por Florestas Estacionais e Cerrado, no entanto este último foi quase que totalmente destruído 
com o uso agrícola do solo na região, restando apenas fragmentos esparsos de Floresta 
Estacional. A elaboração e análise dos perfis  indicaram que os fragmentos estão em um 
estágio de sucessão inicial, ou seja, estão bastante degradados. (CNPq). 
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