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RESUMO- Ambientes ripários são ocupados por uma vegetação adaptada às condições de 
heterogeneidade ambiental, provocada pelas inundações e deposição de sedimentos característicos 
desses ecossistemas. Estes ambientes dinâmicos constituem áreas de preservação permanente, 
protegidos por lei. Esse trabalho teve por objetivo estudar a regeneração natural da vegetação de um 
remanescente de Floresta Ombrófila Mista Aluvial localizada no Município de Castro (PR), 
contribuindo na compreensão da estrutura e dinâmica do ambiente ripário. A regeneração natural 
refere-se às fases iniciais do desenvolvimento da vegetação de uma floresta, sendo considerada 
parte do ciclo de crescimento e desenvolvimento vegetal. Foram sistematicamente alocadas e 
analisadas 19 parcelas de 4m

2
. Foram registrados e coletados os indivíduos com DAB (diâmetro da 

altura a base) ≤ 10 mm e altura entre 30 e 150 cm. Foram coletados 349 indivíduos pertencentes a 22 
famílias com 31 gêneros e 42 espécies. As famílias Myrtaceae, Myrsinaceae e Rubiaceae detiveram 
respectivamente 16,67%, 7,14% e 14,29% dos indivíduos amostrados. Myrtaceae apresentou o maior 
número de táxons (7). A espécie que apresentou maior regeneração natural em termos de 
abundância e frequência foi a Myrciaria delicatula com 59 indivíduos e presente em 14 parcelas. As 
espécies de maior IVI (Índice de valor de importância) e IVC (índice de valor de cobertura) foi 
Myrciaria delicatula seguido da Myrsine acuminata. O atual estudo ainda encontra-se em andamento 
permite uma maior compreensão das estruturas dinâmicas da vegetação e contribuindo para um 
posterior manejo e outros estudos de restauração ecológica e de Educação Ambiental. 
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