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O Paraná originalmente apresentava mais de 80% de sua área coberta por
 formações florestais, mas o ritmo de devastação fez com que as florestas
 ficassem restritas a cerca de 10% da área do Estado. Tal devastação foi mais
 intensa nas regiões norte e oeste, fato relacionado principalmente à fertilidade
 dos solos. Nestas regiões, as florestas foram transformadas em pastagens ou
 cultivos, restando alguns remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual,
 formação que outrora foi dominante na região. Dentre estes remanescentes está
 o Parque Estadual de São Camilo, unidade de conservação de 385 ha do
 município de Palotina. Apesar da importância biológica, pouco se conhece sobre
 a sua riqueza florística. Nesse sentido, está sendo realizado um levantamento
 das espécies vegetais vasculares da área do Parque. O principal objetivo é
 conhecer as espécies da flora para subsidiar futuros projetos na unidade de
 conservação, entorno e outras localidades do município, especialmente voltados
 à restauração vegetal. Para o estudo estão sendo realizadas visitas semanais
 desde outubro de 2010 para a coleta das espécies férteis. Os procedimentos
 utilizados estão seguindo as recomendações básicas para trabalhos desta
 natureza. Até o momento, foram coletados 317 espécimens de 63 famílias, com
 destaque para Dryopteridaceae (9 espécimens) e Pteridaceae (6), dentre as
 Pteridófitas; e Solanaceae (22), Rubiaceae (17), Fabaceae e Poaceae (15),
 dentre as Angiospermas. Quanto às formas de vida, foram coletados 107 árvores,
 83 herbáceas, 66 arbustos, 55 trepadeiras, 5 epífitas e 1 hemiparasita. Ressalta-
se que os resultados ainda são parciais e que a identificação das espécies ainda é
 incipiente. A partir deste estudo outros projetos científicos poderão integrar ainda
 mais conhecimentos e projetos de extensão poderão promover a integração da
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 universidade com a comunidade, relação indispensável no processo de
 conscientização quanto ao uso sustentável dos recursos e a conservação de
 áreas naturais.
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