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RESUMO

AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE DIFERENTES PROPOSTAS DE
 REFLORESTAMENTO NO CORREDOR DE BIODIVERSIDADE SANTA MARIA -
 PR.
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O Brasil é um dos países detentores de maior diversidade do planeta, sendo que
 sua conservação representa hoje um dos maiores desafios a enfrentar, devido ao
 elevado nível de perturbações antrópicas dos ecossistemas naturais. Nesse
 sentido, a criação de Corredores Ecológicos surgiu como uma forma de permitir a
 gestão de cenários inteiros, promover a conectividade de fragmentos florestais e,
 servir como habitat para diferentes espécies da fauna. O sucesso desses
 corredores, contudo, depende de vários fatores como, estado de conservação,
 presença de espécies exóticas invasoras, tamanho efetivo, e diversidade de
 espécies. Desta forma, manutenção e  medidas de recuperação e melhoramento
 dessas áreas, precisam ser implementadas, garantindo assim sua funcionalidade.
 O presente trabalho tem como objetivo elaborar um plano de recuperação para a
 área do Corredor de Biodiversidade Santa Maria, através da observação e análise
 do comportamento de regeneração da área, e de controle do capim colonião,
 visando também a formulação de um programa de recuperação de áreas
 degradadas, condizente com fragmentos florestais de Floresta Estacional
 Semidecidual. As medidas de revegetação propostas consistem em avaliar as
 diferentes metodologias quanto ao desenvolvimento das espécies plantadas,
 redução do capim colonião, necessidade de reposição de mudas e análise dos
 custos para implantação e manutenção, em plantio de mudas em linha, utilização
 de adubação verde nas entrelinhas, herbicida para o capim colonião e aplicação
 da técnica de solarização.
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