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A presença de fragmentos de vegetação natural  em paisagens alteradas é essencial  para a
manutenção do ritmo sucessional no processo de restauração de áreas. Com o objetivo de
restaurar  áreas  de  preservação  permanente  utilizadas  para  produção  madeireira,  foi
realizado um diagnóstico das áreas remanescentes presentes em uma fazenda de produção
de Pinus spp., localizada no município de Otacílio Costa-SC, sendo caracterizado o perfil
florístico, fitossociológico, a síndrome de dispersão das espécies e o índice de diversidade,
para  cada  fragmento.  Para  o  levantamento  foi  utilizado  o  método  dos  quadrantes.  Os
pontos  foram  instalados  ao  longo  de  transecções  dentro  das  áreas  de  preservação
permanente  limitadas  pelos  plantios,  com  distância  entre  pontos  de  20  m.  Foram
amostrados  os  quatro  indivíduos  arbóreos,  com  diâmetro  a  altura  do  peito  ≥  5cm,  mais
próximos  do  ponto  central  e  coletado  material  para  identificação  das  espécies.  Para  o
cálculo da diversidade foi utilizado o índice de diversidade de Shannon-Weaver (H’).  As
espécies  foram  classificadas  quanto  à  síndrome  de  dispersão  conforme  descritas  na
literatura.  Foram  alocados  400  pontos  amostrais  perfazendo  uma  área  de  1,69  ha,  onde
foram mensurados 1.600 indivíduos. Os indivíduos são pertencentes a 100 espécies dentre
32 famílias. Sendo quatro espécies pertencentes à lista de espécies ameaçadas de extinção
do Brasil. As espécies que apresentaram maior Índice de Valor de Importância (IVI) foram
Dicksonia  sellowiana,  Sebastiania  commersoniana,  Mimosa  scabrella  e  Lithraea
brasiliensis.  O  índice  de  diversidade  (H’)  variou  entre  os  fragmentos  de  1,03  a  3,12
nat/ind.  A  síndrome  de  dispersão  mais  representativa  foi  Zoocórica.  Esses  fragmentos
apresentam  potencial  como  fonte  de  recursos,  para  promover  o  reestabelecimento  dos
fluxos de organismos, sementes e  grãos de pólen entre  as  áreas preservadas  de cobertura
nativa e as áreas a serem restauradas.
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