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Na Região Sul do Brasil, encontra-se a Floresta Ombrófila Mista, uma das formações 
florestais mais importantes do país que vem sendo reduzida a fragmentos alterados ou 
descaracterizados devido a grande pressão antrópica. O presente estudo teve como 
objetivos 1- conhecer a composição florística em uma área de floresta ombrófila mista 
pertencente à Floresta Nacional de Canela, com a finalidade de identificar o grau de 
conservação atual da mesma, e formar uma base de dados para futuros projetos de 
restauração e 2- a partir desse estudo confeccionar um guia de campo contendo as 
espécies representativas da flora para contribuir com a divulgação científica e 
sensibilização ambiental. Para a coleta de dados foram utilizadas as trilhas já 
existentes no interior da Floresta Ombrófila Mista; e de cada espécie observada em 
floração foi fotografada e coletado um ramo florido desta para herborização, e 
posterior identificação e incorporação ao acervo do Herbário dos Campos de Cima da 
Serra pertencente à UERGS - Unidade São Francisco de Paula. Até o presente 
momento foram coletadas 89 espécies, sendo 52 arbóreas, 27 herbáceas, 8 arbustivas, 
e 2 epífitas. As famílias com maior número de espécies foram Asteraceae (10), 
Myrtaceae (9), Lauraceae (7) e Fabaceae (7). A espécie Araucaria angustifolia 
(Bertol.) Kuntze (Araucariaceae) foi incluída ao estudo florístico mesmo sendo uma 
gimnosperma por ser a espécie que caracteriza essa formação florestal e subsidia a 
existência das demais representantes da floresta ombrófila mista além de estar 
classificada como vulnerável quanto ao seu grau de conservação. Foram registradas 
também na área de estudo as espécies Gochnatia polymorpha (Less.) Cabr. 
(Asteraceae) e Castela tweediei Planch. (Simaroubaceae) que se encontram 
atualmente em estado de vulnerabilidade no Rio Grande do Sul. Além dessas, 
Tibouchina trichopoda (DC.) Baill. (Melastomataceae) e Ocotea odorifera (Vell.) 
Rohwer (Lauraceae) se encontram respectivamente em perigo e em estado 
criticamente ameaçada. A floresta, apesar de situada dentro de uma zona urbana, 
sujeita à intensa pressão antrópica, apresentou elevada riqueza e a presença de 
espécies mais sensíveis indicam que a área mantém indícios de bom estado de 
conservação.  (INICIE/UERGS, FAPERGS). 
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