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Resumo 

A presença de voçoroca em uma área resulta em         
prejuízos ambientais que podem ser mitigados por       
técnicas de restauração. Este estudo teve como objetivo        
realizar um levantamento florístico em uma APP       
degradada por voçoroca para subsidiar a sua       
recuperação. Foram amostradas espécies comuns de      
locais em estágio inicial de colonização e promissoras a         
regeneração natural. Com base nesse trabalho,      
recomenda-se práticas para acelerar o processo de       
restauração da área. 

Introdução  
A formação de voçorocas decorre da presença de        
constantes processos erosivos, provocados pela     
ausência de cobertura vegetal adequada e contínuo       
acúmulo de água, levando à sérios prejuízos ambientais        
(GUIMARÃES et al., 2012).  
Para efetuar a restauração nessas áreas é importante        
conhecer os fatores ambientais envolvidos, as espécies       
locais e suas características, particularmente os padrões       
de dispersão (GUGLIERI-CAPORAL et al., 2011). 
Neste sentido, este estudo objetivou levantar as       
espécies adaptadas em áreas de voçorocas na região        
dos Campos Gerais do Paraná, para subsidiar propostas        
que visem a recuperação e manejo desses ambientes. 

Material e Métodos 

O estudo foi realizado em uma Área de Preservação         
Permanente (APP) com histórico de drenagem e       
consequente erosão nos limites da Fazenda Escola       
“Capão da Onça”, município de Ponta Grossa, PR.  
Para avaliação da cobertura vegetal, foram demarcados       
três blocos de 60 m², divididos em seis parcelas de 10           
m², com espaçamento de 10 m entre os blocos ao longo           
do curso da voçoroca. Foram amostrados indivíduos       
com altura igual ou superior a 2 m e diâmetro à altura do             
peito (DAP) igual ou superior a 1 cm. Os indivíduos          
amostrados foram numerados e os dados de altura, DAP         
e identificação botânica coletados. As espécies foram       
classificadas de acordo com sua síndrome de dispersão        
(VAN DER PIJL, 1982) e os cálculos dos parâmetros         
ecológicos foram realizados por meio do Programa       
Fitopac.  

Resultados e Discussão 

Foram amostradas 16 espécies, pertencentes à 12       
famílias, distribuídas em 299 indivíduos ao longo de        
1800 m². Cerca de 67% das espécies foram        
classificadas como zoocóricas e representaram 50% dos       
indivíduos. Este alto percentual configura um potencial       
de atração de fauna dispersora, contribuindo para a        
formação do banco de sementes do solo, fundamental        
ao processo de restauração ecológica da área       
(CORDEIRO; HOWE., 2003). 
A densidade total foi de 1661 indivíduos por hectare e o           
índice de diversidade de Shannon foi de apenas 1,75, já          
que a área está na fase inicial do estágio de          
regeneração natural.  
A família Asteraceae foi a mais abundante, perfazendo        
47% de todos os indivíduos, apresentando três espécies        
não perenes do gênero Baccharis e uma espécie        
perene, Vernonanthura discolor, que obteve os maiores       
valores relativos de densidade (35,45), frequência      
(21,05), dominância (44,70) e importância (101,20). 

Conclusão ou Conclusões 

As espécies encontradas são comuns em áreas com        
estágios iniciais de colonização, sendo que a       
abundância das zoocóricas beneficiará ainda mais o       
processo de regeneração natural. A ocorrência de       
espécies de ciclo de vida curto configura importante        
papel na produção de matéria orgânica e melhoria da         
qualidade do solo, auxiliando também nesse processo.  
Recomenda-se a adoção de práticas de restauração,       
para acelerar o estabelecimento da cobertura vegetal e        
melhorar a qualidade ambiental local. 
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