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A conservação da natureza pode se dar, tanto pela simples condição de existência do 

outro ser, quanto por sua utilidade para a população. A manutenção de áreas verdes em 

ambientes urbanos, pode gerar vários benefícios que contribuirão para uma maior 

qualidade de vida da população. O campus da Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos/UNISINOS, ocupa uma área de 90,55 hectares, sendo 18,5% de manchas de 

vegetação e cerca de 4% de lagos artificiais e arroios e 77,5% correspondente a 

construções e áreas de acesso. A área de estudo está inserida em uma região, que há 

muitas décadas vem sofrendo severa interferência humana, incialmente para a 

exploração agrosivilpastoril e, posteriormente para urbanização. Os fragmentos de 

vegetação em que foram levantadas as espécies, encontram-se em estágio médio a 

avançado de regeneração, contando com espécies nativas e exóticas com disseminação 

natural. O objetivo do trabalho foi identificar e divulgar as espécies com valor 

alimentício, econômico, medicinal e ornamental e montar um catálogo com as 

principais características morfológicas, valores e fotografar seu hábito, detalhes das 

folhas, flores e frutos. A partir de um inventário prévio, este levantamento foi realizado 

de maneira aleatória, com método de caminhamento, entre os fragmentos da vegetação, 

no período de janeiro de 2016 a fevereiro de 2017. Os usos das espécies foram baseados 

em bibliografia especializada. Até o presente, foram identificadas 66 espécies 

pertencentes a 57 gêneros e inseridas em 26 famílias, sendo Fabaceae a mais 

representativa com 15 espécies, seguida por Myrtaceae (6) e Bignociaceae (5). 

Verificou-se que do número total das espécies levantadas dez apresentam valor 

alimentício, sete são de interesse econômico, 22 com propriedades medicinais e 59 com 

potencial ornamental. Diante desta diversidade florística encontrada no Campus e de 

sua importância socioambiental na região, a identificação e a sua divulgação, permitirão 

a utilização destas plantas de maneira mais correta pela comunidade científica e por 

populares de maneira geral. 
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