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LEVANTAMENTO DA FAMÍLIA CYPERACEAE NOS CAMPOS DO MORRO DA POLÍCIA 
(PORTO ALEGRE, RS, BRASIL): DADOS PRELIMINARES. Gabriela Hoff Silveira, Hilda Maria 
Longhi Wagner (orient.) (UFRGS). 

O Morro da Polícia está inserido no complexo de morros graníticos que circunda Porto Alegre, localizando-se na 
região mais setentrional do Escudo Cristalino Riograndense, parte da Serra do Mar. Apresenta altitudes de até 280m 
e inclui uma pequena área de mata nativa nas encostas, e vegetação campestre no topo, revelando uma configuração 
de diversidade e riqueza florística muito importante. A família Cyperaceae está representada no Brasil por cerca de 
45 gêneros que incluem 500-600 espécies. Os trabalhos publicados sobre a mesma são escassos e dados sobre a 
família são encontrados principalmente em floras regionais. São necessários estudos mais completos sobre a família, 
pois além de apresentar relativa importância econômica, por incluir espécies invasoras de diferentes culturas, os seus 
representantes se destacam pela presença intensiva nos mais variados ambientes. O presente trabalho tem como 
objetivo o inventário florístico da família Cyperaceae no Morro da Polícia, fornecendo meios para a identificação das 
espécies, visando contribuir para o conhecimento da biodiversidade local e para estudos em outras áreas de pesquisa. 
As coletas estão sendo realizadas a cada dois meses, desde fevereiro de 2006, utilizando-se o método casual. A 
identificação das espécies está sendo realizada com base na bibliografia, comparação com material de herbário e 
consulta a especialistas. Os herbários PACA, HAS e ICN foram revisados na primeira etapa do trabalho. Até o 
momento foram registrados 23 táxons, entre espécies e variedades, que se distribuem em um total de seis gêneros: 
Abildgardia Rchb. (uma espécie), Bulbostylis Kunth (cinco), Carex L. (duas), Cyperus L. (oito), Pycreus P. Beauv. 
(uma) e Rhynchospora Vahl (seis). É interessante salientar que, em trabalho anteriormente publicado por outros 
autores, para a mesma área, foram citados apenas 12 táxons de Cyperaceae. 
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