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Uma vez detectada a problemática de espécies exóticas invasoras, medidas de intervenção 
visando à recuperação da biodiversidade devem ser executadas. Frente a isso, o principal 
objetivo do presente trabalho foi determinar a riqueza de espécies no primeiro estágio 
sucessional de uma área brejosa após o manejo de controle do Lírio-do-Brejo (Hedychium 
coronarium J.Koenig) em Dois Vizinhos, Paraná. A área não apresentava elevada 
diversidade, sendo que H. coronarium era a espécie predominante. Através de retirada 
mecânica, as plantas desta espécie foram removidas da área onde o estudo foi realizado. 
Após um ano, realizou-se o levantamento florístico na área brejosa através de senso, onde 
os espécimes foram coletados preferencialmente com flores, herborizados e secos em 
estufa. Tanto a secagem, bem como a identificação das exsicatas, foi realizada em 
herbário. Para identificação, foi utilizada bibliografia especializada, comparação com 
material do herbário e auxílio de especialistas em taxonomia botânica A grafia correta dos 
nomes, bem como o grau de ameaça das espécies também foi consultada. Foram 
registradas e identificadas um total de 54 espécies distribuídas em 27 famílias botânicas. A 
família que apresentou maior riqueza de espécies foi a Asteraceae (13,20%), seguido de 
Cyperaceae e Poaceae (ambas com 11,11% do total), evidenciando mesmo em áreas 
brejosas e em início de recuperação a vasta amplitude de distribuição e colonização desses 
táxons. Da totalidade, apenas 7,40% são espécies exóticas, onde Morus nigra L. (Amora), 
apresentou maior densidade. Além disso, dentre as demais espécies, duas estão ameaçadas 
de extinção, uma Apiaceae (Eryngium ekmanii H. Wolff) e uma Poaceae (Setaria 
parviflora (Poir.) Kerguélen), e duas das espécies são endêmicas. Foi possível constatar no 
presente levantamento um considerável aumento na riqueza de espécies, o que pode ser 
justificado pelo estágio ecológico da área bem como suas características de transição entre 
ambiente aquático e terrestre, abrangendo espécies de ambos os hábitos. Além disso, após 
um ano não foram encontrados indivíduos de H. coronarium. Por fim, sugerem-se medidas 
de controle contínuo da área onde o estudo foi realizado, visto à presença de espécies 
ameaçadas de extinção competindo com uma espécie exótica invasora. 
 


