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A  vegetação  e  o  tratamento  paisagístico  podem  contribuir  para  a  revalorização  dos
espaços.  Ao  mesmo  tempo,  essa  vegetação  pode  cooperar  para  a  redução  de  níveis  de
poluição  atmosférica.  Este  trabalho  teve  como  objetivo  avaliar  e  quantificar  as  plantas
encontradas no campus da Faculdade São Lucas, localizada no município de Porto Velho
–  RO.  O  levantamento  foi  realizado  em  áreas  transitáveis  totalizando  seis  hectares.  As
plantas foram identificadas como ornamentais e não ornamentais, através de bibliografia
especializada. Foi inventariado todo material botânico existente, bem como a relação das
características  fenológicas,  onde  a  maioria  possui  porte  jovem,  com  boa  condição
fitossanitária  de desenvolvimento,  muitas  se  encontrando  em plena  floração.  As  plantas
floridas foram coletadas, sendo em seguida prensada e colocada para desidratar em estufa
de lâmpada por quatro dias. A identificação foi realizada no herbário Dr. Ary Tupinambá
Penna Pinheiro da Faculdade São Lucas, utilizando-se os métodos usuais de taxonomia.
Como resultado foi  obtido um total  de  917  espécimes,  distribuídas  em 37  famílias.  Em
relação  ao  hábito,  a  maior  representatividade  foi  das  plantas  de  hábito  subarbustivo  e
herbáceo,  sendo  constatado  uma  baixa  diversidade  arbórea,  composta  apenas  por  cinco
famílias  e  cerca  de  16  espécies.  Do  total  de  indivíduos  encontrados  25  famílias  são
consideradas  como  ornamentais  e  12  famílias  para  a  categoria  de  não  ornamentais.  A
maior  representatividade  ornamental  foi  para  as  famílias  Zingiberaceae,  Heliconiaceae,
Rubiaceae e Arecaceae, com as respectivas espécies:  Alpinia zerumbet  (Pers.)  B.L.Burtt
& R.M. Sm.(Colônia), Heliconia hirsuta L.f.  (Heliconia), Ixorea coccínea  L (Ixorea), e
Dypsis  lutescens  (H.Wendl.)  Beentje  & J.  Dransf.  (Palmeirinha).  Em relação  às  plantas
não ornamentais a grande maioria é vegetal de porte arbóreo. A pesquisa demonstrou que
através de uma prática paisagística consciente poderemos contar com um ambiente mais
urbano  ao  mesmo  tempo  agradável  e  eficiente,  que  respeite  tanto  o  Homem  como  a
Natureza.
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