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As fragmentações de hábitat que vem ocorrendo no sul do país, ao decorrer dos anos reduzem 
a biodiversidade local. Para neutralizar esses processos ou tentar restaurar essas florestas, é 
necessário um amplo conhecimento sobre estrutura e dinâmica desses fragmentos. Este 
trabalho teve como objetivo reunir dados sobre a estrutura da regeneração da flora arbórea e 
arbustiva do subosque de uma mata de encosta, localizada no município de Camaquã 
(30°49´12.85” S e 51°46´50.61” W). Trata-se de um fragmento importante para a conservação 
da espécie de primata bugio-ruivo (Alouatta guariba clamitans), que se encontra ameaçada de 
extinção na categoria vulnerável, para o RS. O estudo foi analisado através da fitossociologia, 
onde a amostragem foi realizada pelo método de parcelas dentro de transecções sistemáticas. 
Na amostragem de 73 parcelas distribuídas nos diferentes gradientes da mata, totalizou uma 
área amostral de 146m², onde foram amostrados 456 indivíduos pertencentes a 55 espécies, 
distribuídas em 47 gêneros e 26 famílias. Das famílias encontradas, as que mais se destacaram 
foram Myrtaceae com nove espécies, seguida de Rubiaceae com quatro espécies. As espécies 
que apresentaram os maiores valores de densidade relativa foi Psychotria brachyceras Müll. 
Arg. com 14,91% seguida por Eugenia schuechiana O.Berg 11,84%, Psychotria leiocarpa 
Cham. & Schltdl. 10,96%, Gymnanthes concolor Spreng. 8,55%, Faramea marginata 7,24%, 
essas cinco espécies representam 62,05% da densidade relativa total. As espécies arbóreas que 
apresentaram maiores valores de importância foram Trichilia claussenii C.DC; Nectandra 
oppositifolia Ness, Cupania vernalis Cambess; syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman e
Myrsine umbellata Mart. ex DC, chegando a 16% do IVI total. Trichilia clausseni e
Nectandra oppositifolia são classificadas como secundária tardia em sua categoria 
sucessional, e Cupania vernalis, syagrus romanzoffiana e Myrsine umbellata, secundária 
inicial, espécies características de subdossel e dossel. A riqueza encontrada no subosque da 
mata através do levantamento fitossociológico equivale a 54% das espécies totais listadas para 
o fragmento. Considerando os indivíduos arbóreos e arbustivos, a mata apresentou um alto 
índice de diversidade em relação a outras formações vegetais do Rio Grande do Sul, podendo 
ser concluído que a mata representa uma alta complexidade da sua comunidade arbórea e 
arbustiva, oferecendo uma alta capacidade suporte para diversidade de espécies animais.   
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