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A ocorrência de clareiras naturais é a base para renovar a composição florística das florestas tropicais. 
Nesses ambientes, geralmente a vegetação é diferenciada pelas mudanças no ambiente físico. O presente 
trabalho teve como objetivo caracterizar as diferenças microclimáticas em ambientes de clareiras e não 
clareiras. A pesquisa foi realizada em um fragmento de floresta estacional semidecidual no município de 
Lençóis Paulista, São Paulo. A amostragem foi feita em três ambientes distintos  da floresta : área A , local 
que sofreu efeitos de um tornado ocorrido em 2005, área B: área bem conservada, sem histórico recente 
de perturbações antrópicas e, área C,  com registros de extração seletiva de madeira  até a década de 
70. Foram estudadas as variáveis: e do ar (atual, máxima e mínima diária); umidade relativa do ar (atual, 
máxima e mínima diária), intensidade relativa de luz.O monitoramento do microclima foi feito quatro vezes 
ao ano, durante três dias consecutivos, em pares de parcelas de clareira e dossel fechado, em cada uma 
das três áreas. As variáveis microclimáticas foram trabalhadas no software Statistica.® através da análise 
de variância, foram trabalhados de duas formas; a primeira comparando as três áreas de estudo, sem dife-
renciar ambientes de clareira ou dossel. O outro tipo de análise comparou as médias dos parâmetros nos 
ambientes de clareira e sob dossel fechado, em cada uma das áreas. A área A se diferiu das demais quanto 
às variáveis microclimáticas (luminosidade, temperatura e umidade do ar). Houve também diferenças signi-
ficativas entre os ambientes de dossel e clareira, ocorrendo na área A os valores mais contrastantes, devido 
à predominância de grandes clareiras geradas pela passagem do tornado. Os distúrbios sofridos na floresta 
influenciaram a formação de mais clareiras e como consequência direta alterações no microclima, fator de 
grande importância que determina a composição da regeneração natural.
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