
 

LEVANTAMENTO DE EPÍFITAS VASCULARES EM UM FRAGMENTO 
FLORESTAL URBANO EM CASCAVEL, PR 

 
Benatti, Vitória M. N. (1), Conceição, Lázaro H. S. M.(2) & Temponi, Lívia G.(3) 

 
¹ Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - UNIOESTE, Graduanda do Curso de 
Ciências Biológicas-Bacharelado, Herbário UNOP, Cascavel, PR. Brasil. 
vitoriabenatti6@gmail.com 
² Centro Universitário Assis Gurgacz, Graduando do Curso de Ciências Biológicas-
Licenciatura, Cascavel, PR, Brasil. 
³ Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - UNIOESTE, Docente do Curso de 
Ciências Biológicas-Bacharelado, Herbário UNOP, Cascavel, PR. Brasil.  
 
 
O epifitismo é um dos tipos de interação ecológica no qual espécies sobrevivem 
utilizando outra planta como suporte, denominado forófito. Nesta interação não existe 
qualquer prejuízo para o forófito, uma vez que não há dependência fisiológica e 
consequentemente a epífita pode ter maior acesso à luminosidade nas florestas com 
dossel mais denso. As epífitas são indicadores ecológicos, registrando tanto a qualidade 
e estágio dos ecossistemas naturais, especialmente em áreas urbanas. O objetivo desse 
estudo foi realizar o levantamento florístico das epífitas vasculares, apresentando uma 
listagem ilustrada destas espécies no fragmento florestal urbano no munícipio de 
Cascavel, PR. O fragmento florestal localiza-se no Centro Universitário Assis Gurgacz, 
no município de Cascavel, Paraná, nas coordenadas 24° 56’ 44.21’’ S e 56° 30’ 34.27’’ 
O, com área aproximada de 14,51 hectares de Floresta Ombrófila Mista (FOM). Foram 
realizadas visitas mensais à trilha de visitação da área de estudo de junho de 2016 a 
julho de 2017, onde as epífitas avistadas nas árvores deste percurso foram coletadas e 
preparadas para a confecção de exsicatas. As amostras foram incorporadas no herbário 
UNOP, segundo técnicas de herborização. No levantamento florístico foram 
registradas oito espécies, distribuídas em sete gêneros e cinco famílias, sendo estas 
Bromeliaceae (2 gêneros), Cactaceae (1), Orchidaceae (1), Piperaceae (1) e 
Polypodiaceae (3). Trabalhos realizados sobre epífitas no Paraná, apontam uma maior 
riqueza de espécies, possivelmente por se tratarem de ambientes naturais maiores e 
mais preservados. Em comparação a outros estudos em áreas de FOM, o baixo número 
de espécies encontrado na área de estudo aponta uma necessidade de ações de 
conservação, que diminuam as pressões antrópicas e possibilitem a ocorrência de 
outras espécies frequentemente encontradas em ambientes preservados. (Bolsista 
PIBIC-CNPq/Unioeste). 
 


