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O presente trabalho foi desenvolvido na região da Bacia do Rio Corumbataí, SP,
 na qual a vegetação original foi drasticamente reduzida e atualmente a cobertura
 vegetal está restrita a pequenos fragmentos florestais distantes entre si. Apesar
 de altamente fragmentados e degradados, esses fragmentos florestais são os
 únicos remanescentes da vegetação regional e conhecê-los, em termos de
 composição florística e do papel que desempenham para a conservação da
 biodiversidade vegetal regional, é uma das únicas formas de conservá-los,
 manejá-los e recuperá-los. Neste contexto, o trabalho objetivou caracterizar a
 composição arbustivo-arbórea em áreas de borda de fragmentos florestais
 inseridos em uma paisagem predominantemente agrícola. Para realizar a coleta
 de dados foram alocadas 60 parcelas, de trinta metros de comprimento por oito
 de largura, em doze fragmentos, sendo instaladas cinco parcelas por fragmento.
 Para levantamento das espécies foram considerados indivíduos com perímetro à
 altura do peito (PAP) maior ou igual a quinze centímetros. A área total amostrada
 foi de 1,44 ha, nessa área foram coletados 1994 indivíduos, pertencentes à cerca
 de 40 famílias, apresentando densidade de 1384 indivíduos ha-1. Os resultados
 obtidos neste trabalho permitirão produzir uma lista de espécies arbustivo-arbórea
 existentes nas áreas amostradas, contribuindo assim para o maior conhecimento
 da flora regional, fornecendo subsídios para projetos de restauração ecológica
 das áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal das propriedades
 agrícolas inseridas na região. 
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