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A vegetação original da cidade de Curitiba era composta originalmente por Floresta 
Ombrófila Mista (FOM) e Campos. Porém, o processo de urbanização a que a cidade 
foi submetida ao longo dos anos acabou por descaracterizar completamente a flora, 
introduzindo espécies de outras regiões do Brasil e do mundo. A vegetação do 
câmpus Curitiba da PUC-PR também se encontra alterada e nenhum estudo sobre a 
flora foi realizado anteriormente.  O trabalho teve como objetivo identificar, mapear 
e fotografar as espécies encontradas no câmpus, criar uma chave de identificação e 
reunir as informações em um guia ilustrado. O material botânico foi coletado, seco e 
identificado. Depois de identificadas, as espécies foram mapeadas, descritas e 
fotografadas. Com os dados obtidos foram produzidas chaves de identificação e 
posteriormente, as informações e fotografias das espécies foram reunidas na forma 
de um guia de identificação. Foram identificadas 102 espécies: 28 arbustos e 74 
árvores. Do total, 9 são gimnospermas e 93 angiospermas. A família de 
gimnosperma mais expressiva foi Cupressaceae, com 4 espécies. A família de 
angiospermas com maior representatividade foi Fabaceae, com 15 espécies, seguida 
por Arecaceae, com 8 e Bignoniaceae, com 6. De todas as espécies, 31 são nativas da 
FOM. Entre as 71 espécies exóticas, 6 espécies são características de outras 
vegetações paranaenses e 6 ocorrem em formações vegetais do Sudeste e Nordeste 
do país, 31 são provenientes da Ásia, 13 da América, 6 da Oceania, 5 da África e 4 
ocorrem naturalmente nos continentes Africano, Asiático e Europeu. Das 1200 
árvores mapeadas, Tipuana tipu (Benth.) Kuntze a espécie mais expressiva da área, 
com 237 indivíduos, seguida por Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, com 144 
e Sabal maritima (Kunth) Burret com 69. As espécies exóticas são dominantes tanto 
no quesito de riqueza quanto de abundância na área estudada. É aconselhável a 
substituição eventual de uma parte das espécies exóticas por espécies nativas da 
região. O guia produzido ao longo da pesquisa pode ser utilizado como material de 
apoio para as aulas práticas de Botânica do curso de Ciências Biológicas. 
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