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Foram estudadas as mudanças na estrutura  fitossociológica  da vegetação lenhosa de uma
Floresta Paludosa com 1,5 ha, no município de Bauru/SP, (22º 20’S e 49º 01’W) em um
período  de  2,5  anos  (2005/2006  a  2008).  Em  27  parcelas  de  100  m2,  disposta  de  forma
contígua  e  paralela  ao  Córrego  Vargem  Limpa,  foram  amostrados  todos  os  indivíduos
arbóreos  com  DAP  >  4,78  cm.  As  informações  coletadas  para  cada  indivíduo  nas  duas
amostragens  foram:  identificação  botânica,  DAP  e  altura.  Calculou-se  os  descritores
fitossociológicos  de  Densidade  Relativa  (DR),  Freqüência  Relativa  (FR),  Dominância
Relativa (DoR), Índice de Valor de Importância (IVI) e Índice de diversidade de Shannon
(H’) através do Programa Mata Nativa 2 e comparados pelo teste t de Student, usando-se
como  repetição  as  parcelas  de  100m2.  Foram  registrados  1.626  indivíduos  na  primeira
amostragem e 1.608 na segunda amostragem, com 27 espécies, 21 famílias e 24 gêneros.
Apesar  da  diminuição  no  número  de  indivíduos  a  densidade  populacional  e  o  índice  de
diversidade  não  sofreram  significativa  alteração.  Em  2,5  anos  poucas  alterações  na
estrutura fitossociológica foram observadas.  Houve um aumento no valor  de importância
para  Tapirira  guianensis  Aubl.  que  passou  do  5º  para  o  4º  lugar,  deixando  Protium
spruceanum  (Benth.)  Engl.  na  quinta  posição  na  avaliação  de  2008.  Já  as  espécies
Calophyllum  brasiliense  Cambess.,  Magnolia  ovata  (A.  St.-Hil.)  Spreng.  e  Xylopia
emarginata  Mart.  permaneceram  com  os  maiores  valores  de  importância.  Observou-se
uma significativa  redução  na  área  basal  da  comunidade  e  o  aumento  da  altura  durante  o
período  avaliado.  Tais  mudanças  gerais  se  relacionam,  possivelmente  com  a  taxa  de
mortalidade ter sido superior à de recrutamento. A distribuição dos indivíduos em classes
de  diâmetro  para  as  amostragens  indica  uma  alta  densidade  nas  menores  classes
diamétricas  (5<DAP<10cm),  o  que  possivelmente  contribui  para  o  aumento  em  altura
dessa comunidade devido ao rápido crescimento das indivíduos mais jovens.
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