
17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

1 

ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(X)  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

REGENERAÇÃO NATURAL DA NASCENTE DO RIO PITANGUI:  

BASE PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Mateus Alexandre 1 

Elisana Milan2 

Rosemeri S. Moro 3 

Melissa Koch F. S. Nogueira4 

 

Resumo: O projeto intitulado Herbário da Universidade Estadual de Ponta Grossa (HUPG): instrumento de ensino, 

pesquisa e extensão, do qual resulta o presente trabalho, buscou elucidar a composição de espécies envolvidas na 

regeneração natural do rio Pitangui, visto a inexistência destes dados e a importância do rio citado, como manancial 

de abastecimento de água de Ponta Grossa/PR. Além disso, buscou firmar parceria com o proprietário da área 

amostral, num esforço conjunto com vistas à conservação da natureza. As nove parcelas amostrais foram alocadas 

na nascente do rio Pitangui, no município de Castro, de forma paralela ao leito do rio, contendo tamanho de 4m2 

e totalizando 36m2. Todos os indivíduos com altura inferior à 30 cm e Diâmetro à Altura da Base ≤ 5cm foram 

coletados e determinados. Os dados obtidos até o momento, complementam a lista de espécies que podem ser 

empregadas na restauração da floresta ripária. A parceria com o proprietário da área de estudo, fortaleceu o vínculo 

entre a Universidade e a Sociedade, sendo esse um instrumento para a conservação da natureza. 
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NOME DO PROJETO 

Herbário da Universidade Estadual de Ponta Grossa (HUPG): instrumento de ensino, 

pesquisa e extensão. 

PÚBLICO-ALVO  

As ações extensionistas desse projeto de extensão são destinadas a população do 

Município de Ponta Grossa/PR e Castro/PR. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Os municípios atingidos através das ações extensionistas desse projeto de extensão 

são: Ponta Grossa/PR e Castro/PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações extensionistas desse projeto de extensão são efetuadas: a) Município de 

Castro/Distrito de Abapã/Morro do Mastro, nascente do Rio Pitangui e b) Herbário da UEPG 

(HUPG), município de Ponta Grossa/PR. 

JUSTIFICATIVA 

Esse projeto de extensão foi motivado pela constatação da inexistência de dados a 

respeito da regeneração natural da floresta ripária que compõe a nascente do rio Pitangui, aliada 

à grande relevância desse rio como manancial responsável pelo abastecimento em 100% do 

município de Ponta Grossa/PR. 

OBJETIVOS 

Caracterizar a composição da regeneração natural da floresta ripária que protege a 

nascente do rio Pitangui. 

Gerar uma lista de espécies da regeneração natural da floresta ripária que compõe a 

nascente do rio Pitangui, como subsídios para ações voltadas à conservação da natureza.  

Fornecer informações à gestão, ao planejamento ambiental e às ações de Educação 

Ambiental aos municípios pelos quais se estende a floresta ripária da nascente do rio Pitangui. 
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Firmar parceria com o proprietário da área da nascente do rio Pitangui, visando o 

fortalecimento de ações de conservação e manutenção dos recursos ambientais provenientes da 

floresta ripária local. 

METODOLOGIA 

Vários foram os procedimentos metodológicos realizados para alcançar os objetivos 

propostos. Inicialmente, foi realizado o recorte espacial da área para obtenção da estação 

amostral.  A localização da nascente do rio Pitangui (61°88’92’’S; 72°45’61’’W), no Distrito 

de Abapã, município de Castro/PR, em altitude de 974 m (Figura 1), foi selecionada por 

restituição cartográfica de imagens SPOT 5, do governo de Estado do Paraná, com classificação 

visual por fotointerpretação em toda a faixa de floresta ao longo do rio, levando-se em conta o 

tipo da vegetação, sua relação com a topografia e geomorfologia do canal fluvial.  

 

Figura 1 - Localização da estação amostral - Nascente, rio Pitangui, PR. 

 

Fonte: os autores. 
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Posteriormente, procedeu-se com as visitas à área para contato com o proprietário com 

o intuito de informá-lo sobre o teor do trabalho e solicitar autorização para entrada e circulação 

da equipe. Além dos procedimentos técnicos visando a obtenção de autorização do proprietário, 

buscou-se firmar uma parceria com o mesmo, com vistas à divulgação da importância de 

trabalhos como esse, bem como sua sensibilização no sentido de manter e conservar a vegetação 

ripária e todos os benefícios e recursos ambientais que a mesma oferece. Em seguida, foi 

realizada a deambulação para confirmar in situ o local de estudo e verificar a existência de 

regeneração natural da floresta ripária que compõe a nascente do rio Pitangui. 

Após conferência, foram alocadas nove parcelas, de forma disjunta e dispostas 

paralelas ao curso do rio, em três linhas de três parcelas cada, medindo 2 x 2 m (4 m2), 

totalizando 36 m2 (Figura 2). Em cada parcela foram amostrados todos os indivíduos com 

Diâmetro à Altura da Base (DAB) ≤ 5 cm e altura até 30 cm (LAMPRECHT, 1990), medidos 

com paquímetro. Em seguida, as amostras foram herborizadas no Herbário HUPG, seguindo o 

Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012) e determinadas por comparação com o 

acervo do Herbário, com a literatura especializada e consulta a especialistas na área botânica. 

Os nomes científicos das espécies seguiram o enquadramento do APG IV (2016), com revisão 

nomenclatural na base de dados do site Theplantlist® do Kew Gardens. 

Também foi realizado um levantamento bibliográfico e documental, para obtenção de 

dados acerca da região estudada, referentes ao tipo de solo, geomorfologia, hidrografia e demais 

assuntos co-relacionados. 

 

Figura 2 – Esquema de disposição das parcelas amostrais - Nascente, rio Pitangui, PR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: os autores. 
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RESULTADOS 

Como resultados parciais, até o presente momento, foram amostrados 66 indivíduos 

determinados em 26 espécies pertencentes a 18 famílias botânicas, sendo três táxons 

indeterminados (Tabela 1). As espécies que apresentaram maior regeneração natural foram 

Nectandra megapotamica, seguida de Piper xylosteoides e de Sebastiania commersoniana. As 

famílias botânicas com maior número de espécies foram Lauraceae, seguida de Piperaceae e 

Euphorbiaceae.  

Tabela 1 – Composição da regeneração natural da floresta ripária que compõem a nascente do rio Pitangui, PR. 

Família Gênero/Espécie 

Aquifoliaceae 

 

Ilex brevicuspis Reissek 

Ilex microdonta Reissek 

Celastraceae Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek 

Euphorbiaceae Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B.Sm. & Downs 

Erythroxylaceae Erythroxylum deciduum A.St.-Hil 

Fabaceae Machaerium paraguariense Hassl. 

Lamiaceae Peltodon radicans Pohl 

Loganiaceae Spigelia sp. 

Lauraceae 

 

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 

Nectandra lanceolata Nees & Mart 

Malvaceae Sida rhombifolia L. 

Melastomataceae Indeterminada 01 

Myrtaceae 

 

Myrcia hatschbachii D.Legrand 

Myrceugenia euosma (O.Berg) D.Legrand 

Calyptranthes concinna DC. 

Myrciaria delicatula (DC.) O.Berg 

Myrcia multiflora (Lam.) DC 

Onagraceae Ludwigia sp. 

Piperaceae 

 

Piper xylosteoides (Kunth) Steud. 

Myrsine sp. 

Myrsine acuminata Royle 

Myrsine umbellata Mart. 

Rubiaceae Psychotria carthagenensis Jacq. 

Sapindaceae Allophylus edulis (A.St.-Hil. A.Juss. & Cambess.) Radlk. 

Solanaceae Cestrum sp. 

Symplocaceae Symplocos uniflora (Pohl) Benth. 

Thymelaeaceae Daphnopsis sellowiana Taub. 

Indeterminadas Indeterminada 02 

 Indeterminada 03 

Fonte: os autores. 
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A nascente do rio Pitangui está localizada no Primeiro Planalto Paranaense (PPP), 

composta pela unidade litológica Complexo Granítico Cunhaporanga (MELO; GUIMARÃES; 

SANTANA, 2010), em planície de inundação, apresentando solo do tipo CAMBISSOLO 

HÚMICO e GLEISSOLO HÁPLICO (NOGUEIRA, 2018), onde a regeneração natural reflete 

sobre esses condicionantes ambientais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do desenvolvimento desse projeto, pode-se concluir preliminarmente, que o 

mesmo vem fornecendo dados relevantes com relação à composição da regeneração natural da 

floresta ripária, que protege a nascente do rio Pitangui. Os dados obtidos, contribuem na 

complementação da lista de espécies que podem ser empregadas na restauração da floresta 

ripária ao longo do rio, servindo como base para estudos futuros e orientando ações de 

conservação da paisagem ripária. Somando a esses, tem-se também, o impacto na formação de 

qualidade dos recursos humanos envolvidos no projeto. Assim, atrelado a isso, a parceria com 

o proprietário da área de estudo, se mostra ativa, no sentido de manter e fortalecer o vínculo 

entre a Universidade e a Sociedade, onde o conhecimento produzido é divulgado e aplicado por 

ambos, atuando assim como instrumento na conservação da natureza.  

APOIO 

PROEX/UEPG. Fundação Araucária.  
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