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Os estudos de dinâmica florestal são importantes na formulação de estratégias
 para conservação da biodiversidade, permitindo a compreensão dos processos
 temporais que ocorrem em um sistema florestal fragmentado. O presente estudo
 foi realizado no município de Itutinga, MG, entre os anos de 2000 e 2005. Os
 dados foram obtidos em 42 parcelas de 20x20m, a partir de medições em 2000 e
 remedições em 2005, onde foram registrados os indivíduos mortos, remedidos os
 sobreviventes e incluídos recrutas com DAP ≥ 5cm. Foram calculadas
 posteriormente taxas de dinâmica: mortalidade, recrutamento e rotatividade, além
 de serem observados incrementos e decrementos ocorridos na área basal dos
 indivíduos encontrados nas parcelas estudadas. A taxa de mortalidade foi maior
 que a taxa de recrutamento, 5,24 e 2,69% ano-1 respectivamente. Os valores
 encontrados justificam ser negativa a taxa de mudança líquida dos indivíduos,
 -2,62% ano-1. Também houve redução na área basal da comunidade arbórea,
 pois a resultante dos indivíduos mortos (3,92) excedeu o ganho em área basal
 proveniente dos indivíduos recrutados (1,21% ano-1). A taxa de mudança líquida
 da área basal entre os dois levantamentos foi também negativa, -2,1% ano-1. As
 taxas de rotatividade calculadas indicam que ocorrem ao longo do tempo maior
 influencia das mudanças na área basal dos indivíduos do que no número dos
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 mesmos, pois a taxa de rotatividade dos indivíduos foi 3.97 e da área basal 6,0%
 ano-1. Percebe-se um quadro de instabilidade com alta taxa de mortalidade e de
 redução da área basal na comunidade durante o período de estudo, o que pode
 ser justificado por um autodesbaste causado por uma fase de regeneração pós-
distúrbio.
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