
11.° CONEX – Pôster / Produto/ Oficina – Resumo 1 

ÁREA TEMÁTICA:  

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

( X )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
 

ESPÉCIES PARA RESTAURAÇÀO DAS FAIXAS DE PRESERVAÇÃO EM RIOS NOS CAMPOS 

GERAIS 

 
GUALDEZI, Andressa

 1
 

MORO, Rosemeri S.
2
 

NOGUEIRA, Melissa K. F. Souza
3
 

 
  

 
RESUMO- Este subprojeto do Herbário HUPG pretende levantar as espécies ocorrentes às margens 
dos rios da região para subsidiar os proprietários em seus planos de restauração de faixas de 
preservação. O levantamento fitossociológico visa caracterizar a estrutura da vegetação arbórea, e 
para isso foi selecionada uma área ripária de Floresta Ombrófila Mista Aluvial localizada no Município 
de Castro (PR). Foram analisadas nove parcelas contíguas de 10x10 (100 m

2
), dispostas de forma 

paralela ao curso do rio Pitangui. O levantamento amostrou indivíduos com DAP ≥ 10 cm. Foram 
coletados 93 indivíduos distribuídos em 43 táxons pertencentes a 21 famílias com 25 gêneros e 23 
espécies. Myrtaceae apresentou o maior número de táxons (7).  As famílias, Myrtaceae, 
Euphorbiaceae e Fabaceae detiveram respectivamente 31%, 16% e 12% dos indivíduos amostrados. 
O táxon de maior IVI foi Sebastiania commersoniana (branquinho – Euphorbiaceae) e de maior IVC, 
Myrsine umbellata (capororocão – Primulaceae). A espécie mais abundante foi Sebastiania 
commersoniana, presente em todas as parcelas, com 13 indivíduos. O estudo ainda encontra-se em 
fase de desenvolvimento, prevendo o aumento do número de parcelas e de locais. Ao final, podem-se 
estabelecer diretrizes para ações de conservação e uso sustentável a serem repassadas a 
comunidade através da FETRAF (Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar) e da rede de 
pesquisa em faxinais PROFAX. 
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