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A área ocupada pelo Corredor de Biodiversidade Santa Maria situa-se entre a
 Faixa de Proteção do lago de Itaipu e o Parque Nacional do Iguaçu, fazendo a
 conexão entre os diversos fragmentos de vegetação nativa, formando áreas
 contínuas. Os corredores ecológicos são fundamentais para a manutenção e o
 desenvolvimento da biodiversidade. A vegetação predominante nesse
 remanescente de Mata Atlântica é de Floresta Estacional Semidecidual,
 abrigando algumas espécies de epífitas. O epifitismo é uma das mais importantes
 associações entre espécies vegetais, na qual espécies se desenvolvem utilizando
 outra planta como suporte, denominada forófito, não havendo dependência
 fisiológica. As epífitas são bioindicadoras do grau de interferência antrópica e da
 qualidade ambiental das florestas, além de promoverem o enriquecimento da
 biodiversidade. São raros os estudos sobre esta forma de vida, sendo
 fundamentais estudos mais aprofundados sobre sua riqueza e distribuição. O
 presente trabalho tem como objetivo fazer um levantamento das epífitas
 vasculares do Corredor de Biodiversidade Santa Maria, contribuindo para o
 conhecimento da flora local e do Paraná, bem como fornecer subsídios para
 futuros estudos taxonômicos e ecológicos. Foram realizadas coletas mensais, a
 partir de outubro de 2010, obtendo até então dados preliminares. Com base
 nestas coletas foi realizada uma lista das espécies inseridas no Herbário da
 Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Foram encontradas até o momento
 10 espécies de epífitas vasculares, representadas pelas famílias de
 angiospermas: Bromeliaceae (3), Piperaceae (3), Orchidaceae (2), Cactaceae (1)
 e Araceae (1). As espécies mais representativas foram Billbergia nutans H. Wendl
 e Peperomia urocarpa Fisch & C.A. Mey. Essas espécies são nativas da região,
 já tendo sido encontradas no Parque Nacional do Iguaçu, um importante
 remanescente de Mata Atlântica de Interior, podendo indicar similaridade quanto
 ao estado de preservação dessas duas áreas florestais.
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