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Levantamentos florísticos são fundamentais para conhecimento e conservação dos 
fragmentos florestais, incluindo aqueles situados em centros urbanos. Estes estudos 
geram subsídios para diversas outras pesquisas, como por exemplo as relações 
ecológicas com a fauna local. O objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento 
florístico das espécies vasculares e apresentar uma listagem ilustrada destas no 
fragmento florestal urbano, situado no Centro Universitário Assis Gurgacz, em 
Cascavel, PR. O fragmento florestal é uma área adjacente à instituição de ensino, nas 
coordenadas 24° 56’ 44.21’’S e 56° 30’ 34.27’’O, com área aproximada de 14,51 
hectarese, e com formação vegetacional de Floresta Ombrófila Mista (FOM). Realizou-
se visitas mensais de setembro de 2016 a março de 2018 às trilhas do local de estudo, 
sendo coletados uma amostra de cada táxon distinto, preferencialmente fértil e estas 
herborizadas segundo técnicas específicas para incorporação ao herbário UNOP. Foram 
registradas 64 espécies distribuídas em 58 gêneros e 36 famílias. As famílias com maior 
representatividade em espécies foram Fabaceae (11), Malvaceae (4), Asteraceae, 
Solanaceae e Polypodiaceae (3 espécies cada). Tendo em vista um outro trabalho 
realizado em área urbana de Cascavel, no Parque Ecológico Paulo Gorski, que 
contabilizou 223 espécies amostradas, a área de estudo apresentou baixa riqueza de 
espécies.  Provavelmente, isso se deve a diferentes fatores que podem interferir na 
composição estrutural da comunidade vegetal, tais como: ação antrópica, falta da 
delimitação da área como um local de conservação e o pequeno tamanho do fragmento. 
Desta forma os dados sugerem uma necessidade de conservação desse fragmento 
florestal urbano, visando a manutenção dessas espécies e reestabelecimento de outras 
já registradas para a região. (Bolsista PIBIC-CNPq/Unioeste).  
 
 


