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A Universidade Federal do Amapá  está sediada em Macapá AP à Rodovia Juscelino Kubitschek de Olivei-
ra Km 2, no Campus Marco Zero do Equador. Por estar situada perifericamente à cidade, esta área ainda 
preserva vestígios da vegetação original, atualmente composta de árvores típicas de Mata de Terra Firme 
alternadas com áreas de cerrado. Apesar da pequena área e das fortes pressões antrópicas a que está 
submetida, a vegetação do Campus Marco Zero do Equador exerce um importante papel na conservação 
da flora local, pois abriga espécies da vegetação nativa. Este trabalho teve por objetivo, descrever a com-
posição florística existente nesta área a partir do acervo do Herbário Didático do Laboratório de Botânica 
da Universidade Federal do Amapá. O Herbário criado com fins didáticos tem reunido as coletas realizadas 
no campus durante as aulas de Botânica e servido a Trabalhos de Conclusão de Curso dos acadêmicos 
de Biologia desta instituição de ensino superior, também possui material de outros locais coletados durante 
excursões, todos férteis e identificados seguindo as técnicas usuais em estudos botânicos. As 121 espécies 
identificadas estão distribuídas em 50 famílias, 109 gêneros, sendo que as famílias mais representativas 
foram Leguminosae (13), Poaceae (9) e Asteraceae (7). Entre as plantas inventariadas encontram-se es-
pécies madeireiras, ornamentais, frutíferas e medicinais, dentre estas algumas introduzidas. Este trabalho 
organiza e divulga a flora do Campus Marco Zero, como um primeiro passo em direção ao reconhecimento 
desta área, em virtude de sua importância enquanto enclave urbano em município com alta taxa de cresci-
mento populacional.
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