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RESUMO- Atualmente o avanço das cidades acarreta também no aumento da poluição dos rios e no 
desmatamento dos ambientes ripários. Essas zonas ripárias abrigam grande diversidade de flora e 
fauna, além de proteger cursos de água. A Educação Ambiental é uma maneira de conscientizar as 
pessoas, em maioria crianças e adolescentes, sobre a grande importância de conservar as florestas e 
os rios. Estes ambientes dinâmicos constituem áreas de preservação permanente, protegidos por lei. 
Neste contexto, efetuou-se o estudo da regeneração natural de uma remanescente de Floresta 
Ombrófila Mista Aluvial localizada no Município de Castro (PR), visando contribuir na compreensão da 
estrutura e dinâmica destas florestas e mostrar quão importante elas são. Para tanto, foram alocadas 
e analisadas 19 parcelas de 4 m

2
, sendo coletados todos os indivíduos com DAB (diâmetro da altura 

a base) ≤ 10 mm e altura entre 30 e 130 cm. Apresentaram-se 349 indivíduos pertencentes a 22 
famílias com 31 gêneros e 42 espécies, sendo as famílias Myrtaceae, Myrsinaceae e Rubiaceae 
detiveram respectivamente 16,67%, 7,14% e 14,29% dos indivíduos. A espécie que apresentou maior 
regeneração natural em termos de abundância e freqüência foi a Myrciaria delicatula com 59 
indivíduos e presente em 14 parcelas. Os resultados estão sendo apresentados para a comunidade e 
alunos, visando divulgação dos serviços prestados pelo Herbário da UEPG, além de promover a 
conscientização referente à importância da preservação da floresta ripária, destacando o Rio Pitangui 
que é o principal rio que abastece a cidade de Ponta Grossa. Agradecimento a Bolsa 
BEC/PROEX/UEPG. 
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