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O potencial da flora aromática da região amazônica apresenta-se como uma fonte renovável à 
produção de essências aromáticas e como alternativa econômica para o desenvolvimento 
sustentável da região com reais perspectivas de geração de riqueza. O presente trabalho 
aborda à caracterização da flora aromática de um trecho de área florestal na Comunidade 
Santa Marcelina de Porto Velho, com o objetivo de identificar as plantas aromáticas e 
fornecer subsídios que auxiliem no processo de conservação da unidade. A área de estudo 
abrange um trecho florestal com 377.802 ha. As coletas foram realizadas em trilhas já 
existentes, dando-se prioridades às áreas com maior freqüência de plantas aromáticas. O 
material coletados foi herborizado, descrito, identificado e incorporado ao acervo do herbário 
Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro - HFSL da Faculdade São Lucas. A identificação das 
espécies foi feita por meio de bibliografia especializada e por comparação com materiais 
incorporados ao herbário HFSL. Ao final do estudo elaborou-se uma tabela contendo nome 
científico, nome vulgar, família, hábito, freqüência e uso das plantas aromáticas, bem como a 
demonstração de gráficos referentes ao hábito das plantas e freqüência de família e espécies. 
Foram coletadas 22 espécies, distribuídas em 11 famílias e 17 gêneros. As famílias mais 
abundantes em número de espécies foram: Leguminosae (6), Lauraceae (3), Annonaceae (3), 
Burseraceae (2), sendo o hábito arbóreo o mais representativo. Os resultados obtidos neste 
trabalho são significativos, principalmente por ser pioneiro no município de Porto Velho/RO 
e na área da Comunidade Santa Marcelina, visto que o Estado de Rondônia não possui 
nenhum levantamento de flora aromática em literatura. A proposta deste trabalho é fornecer 
subsídios para futuros levantamentos de plantas aromáticas no município de Porto Velho e 
possibilitar a criação de um banco de dados das plantas aromáticas com potencial econômico. 
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