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Resumo: As áreas verdes urbanas estão a cada dia mais ganhando destaque, visto o 

conforto e o bem estar que as mesmas causam nas pessoas e com a conscientização da 

população em relação aos problemas causados pelo homem na natureza. O presente 

trabalho teve por objetivo fazer o inventario qualitativo das plantas utilizadas nas áreas 

verdes do campus I da UNIFIMES - Centro Universitário de Mineiros, estado de Goiás. O 

inventário foi realizado durante as aulas da disciplina de Floricultura, Paisagismo, 

Parques e Jardins, ministrada no oitavo Período do Curso de Agronomia realizada de 

forma visual com uma caminhada no espaço do Centro Universitário. Com este 

levantamento sendo feito no dia 8 de setembro de 2016 foram catalogadas inúmeras 

plantas desde espécies arbóreas, frutíferas, condimentais e medicinais e as plantas 

ornamentais que são utilizadas para embelezamento e conforto das áreas externas. 
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As áreas verdes urbanas estão a cada dia mais ganhando destaque, visto o 

conforto que as mesmas causam. Os jardins valorizam as construções, decorando os 

ambientes, ampliando os espaços para conivência, movimentam a economia, além de 

serem ecologicamente corretos. 

As plantas ornamentais vêm tendo seu comércio aumentado dia após dia, sendo 

que os produtores das mesmas veem implantando cada vez mais tecnologias para a 

criação e manutenção de plantações (exemplo estufas) várias plantas vêm sendo 

selecionadas pelo homem a vários anos, onde são melhoradas através de cruzamentos 

ou por produtos que ajudam a deixar as plantas do modo desejado pelos consumidores 

(exemplo: inibidores de crescimento), ou são usados métodos de hibridação para se 

conseguir novas variedades. 

O paisagismo é de abrangência ampla, 

prescindindo de conhecimentos científicos e artísticos. 

Sua prática requer conhecimento de solos, botânica, 

ecologia, psicologia, sociologia, urbanismo, entre 

outros. No campo da arte o paisagismo se alinha com 

artes plásticas, trabalhando com elementos vivos 

(plantas e animais) e inertes (esculturas, elementos 

arquitetônicos e etc.), e também com as artes 

industriais (cerâmica, serralheria, marcenaria e etc.) 

(LIRA FILHO, 2001, pág. 18).  

 

Apesar de muitas pessoas amadoras já ter produzido jardins e paisagens e se sair 

muito bem nisto. 

Na literatura existem várias definições de paisagismo, mas estes conceitos ainda 

não são satisfatórios pois é uma área nova do conhecimento e envolve não semente a 

ciência, mas também a arte. 

 Nesse contexto, o presente trabalho teve por objetivo fazer o inventario qualitativo 

das plantas utilizadas nas áreas verdes do campus I da unifimes-centro universitário de 

mineiros, estado de goiás.  

 

Metodologia 



 

O paisagismo é a arquitetura de espaços internos e externos através do uso de 

plantas e flores ornamentais, fazendo assim uma integração da natureza com o ser 

humano. Com isto em mente, foi realizado este trabalho que contou com a identificação 

das diversas espécies vegetais do campus I da UNIFIMES. O inventário qualitativo foi 

feito de forma visual caminhando em volta de todo o campus e com o auxílio de uma 

prancheta. Foram anotados os nomes de todas as plantas existentes no campus em 

exceção o espaço que consta atrás da biblioteca pois está em reforma e por este motivo 

não foi possível adentrar no local, depois de anotados todos os nomes das plantas 

encontradas, com o auxílio de livros específicos foi encontrado informações sobre as 

plantas como: o nome cientifico, família e o nome vulgar que pode mudar de região para 

região. A catalogação foi realizada durante as aulas de Floricultura, Paisagismo, Parques 

e Jardins ministrada no oitavo período do Curso de Agronomia. 

O Campus 1 da UNIFIMES tem sua sede no município de Mineiros que está 

localizado no interior do sudeste goiano, região onde se concentra o cerrado e variadas 

plantas nativas e ornamentais. 

 

 

Resultados e discussão  

 

As plantas ornamentais são plantas usadas para apreciação de sua beleza, se 

distinguem pelo florescimento, pelas suas variadas formas ou pelo colorido de suas folhas 

e flores e pelos aspectos gerais das plantas. São usadas para preencherem espaços 

livres e se adaptam a recipientes de enfeite, estabelecendo assim no mundo de hoje um 

mínimo contato do homem com a natureza (LORENZI, SOUZA 1995). 

As plantas são separadas em diversos grupos dependendo do efeito que podem 

proporcionar, como os efeitos produzidos pelas flores ou outro por suas folhagens, e são 

usados para formação de conjunto, ou usadas isoladas, ou as que são usadas mesmo 

para a produção de flores cortadas. As plantas podem ser separadas em herbáceas 

(tecido com pouca consistência) e lenhosas (tecidos rijos, lenho) e existem também os 

meios termos entre as duas, podem ter ciclos anuais, perenes ou bienais (ciclo por mais 



de quatro estações), o caule no geral é aéreo mas pode ser subterrâneo (bulbos, 

tubérculo) e o seu crescimento pode ser um caule ereto, ou podem ser reptantes 

(crescem paralelas ao solo), trepadeiras e escandentes que seu caule e ramos se 

enrolam em algum suporte. 

 

No presente estudo, as plantas ornamentais e outras, estão descritas no Quadro 1, que 

apresenta as plantas classificadas pelo uso/aspecto da espécie, nome comum, científico 

e família botânica. 

 

QUADRO 1. Catalogação de plantas identificadas nas áreas verdes do campus I da 

UNIFIMES (nomes comum e científico, família botânica, classificados pelo uso no 

paisagismo) – Mineiros, Estado de Goiás, 08 de setembro de 2016 

 

Nome comum Nome científico Família 

Árvores   

Flamboyant, acácia 
rúbia, pau rosa  

Delonise regia  Fabaceae 

Pé de sete copas, 
amêndoa, amendoeira, 
castanheira, anoz, 
arvore de anoz, 
castanholeira, coração 
de nego, castanhola, 
sete copas, chapéu de 
sol, guarda sol, 
terminalia 

Terminalia catappa L. Combretaceae 

Nim indiano, nim e nem Azadirachta indica a 
juss 

Meliaceae 

Dracena arbórea  Dracaena arbórea  Liliaceae 

Aroeira salsa, aroeira 
mansa, aroeira, folha de 
salsa  

Schinus mole L  Anacardeaceae 

Mongula, munguba e 
cacau selvagem  

Pachira aquática  Bombacaceae 

Luca gigante, luca 
elefante e vela da 
pureza  

Yucca gigantea  Asparaceae 

Tento carolina e tento  
Vermelho  

Adenanthera pavonina 
linnaeus  

Mimosoideae 



Quaresmeira, flor-de-
quaresma, quaresmeira 
roxa  

Tibouchina granulosa  Melastomataceae 

Guapuruvu, bacurubu, 
faveira, pau-de-canoa  

Schizzolobium 
parahyba  

Fabaceae 

Ipê mirim, ipê-de-jardim, 
guarã guarã  

Tecoma stans Bignoniaceae 

Ipê amarelo e ipê 
tabaco  

Tabebuia chrystricha Bignoneaceae 

Pau de ferro, ibira, jaca, 
juca, pau de ferro do 
ceara  

Caesalpinia leiostachya Fabaceae 

Pau brasil, arabutã e 
pau rosado 

Caesalpinia echinata Fabaceae 

Ipê rosa  Tabebuia pentaphilla Bignoneaceae 

Árvores frutíferas 

Mangueira, manga  Mangífera indica Anacardiaceae 

Ingá e ingá cipó Ingá edulus Fabaceae 

Pé de goiaba, goiabeira  Psidium guajava Myrtaceae 

Jatobá, jatobá da mata  Hymenaea courbari Fabaceae (Caesalpinioideae) 

Baru, cumbaru, 
castanha de bugre  

Dipteryx alata Fabaceae 

Amoreira, amoreira 
negra e amoreira bicho 
da seda  

Morus nigra Moraceae 

Cagaita  Eugenia lysenterica Myrtaceae 

Pequi, piqui, amêndoa 
de espinhos  

Caryocar brasiliensi Caryocaraceae 

Sibipiruna, coração de 
negro e sebipira  

Caesalpinia peltopho Fabaceae 

Cerca viva 

Sansão do campo 
Sabia, cebia  

Mimosa 
caesalpineafolia 

Mimosoideae 

Avenca  Adiantum spp Pteridaceae 

Jiboia, jiboia verde e 
era do diabo  

Epipremnum pinnatien Araceae 

Palmeiras 

Palmeira imperial e 
palmeira rei  

Roystonea oleraceae Arecaceae 

Heliconia papagaio e 
planta papagaio  

Heliconia psittacorum Heliconiaceae 

Palmeira areca bambu, 
palmeira-areca, areca e 
areca-bambu  

Dypsis lutescens Arecaceae 



Palmeira fênix, palmeira 
anã, palmeira de jardim 
e fênix  

Phoenix roebelenii Arecaceae 

Palmeira rafis, jupati e 
palmeira rafia  

Raphis excelsa Arecaceae 

Palmeira sagu, sagu, 
cica, cica elegante  

Cycas circinales Cicadaceae 

Palmeira triangular  Dypsis clecaryi Arecaceae 

Palmeira mexicana  Shynechanthus 
warscewiczianus 

Aracaceae 

Suculentas 

Calanchoe, flor da 
fortuna, flor do papai  

Kalanchoe 
blossfeldiana 

Crassulaseae 

Agave dragão e tromba 
de elefante  

Agave attenuata Agavaceae 

Espadinha e mini 
sansevieria  

Sansevieria trifasciata 
‘hahnii’ 

Agavaceae 

Rosa do deserto, 
adenium e lírio impala 

Adenium obesum Apocynaceae 

Babosa  Aloe vera (L) burm. F Liliaceae 

Echeveria, bola de neve 
mexicana e rosa de 
pedra  

Echeveria spp Crassulaceae 

Espada de são Jorge, 
língua de sogra e 
sanseveria  

Sansevieria trifasciata Agavaceae 

Sanseveria pratiada  Sansevieria trifasciata 
‘silver quenn’ 

Agavaceae 

Lança de são Jorge e 
lança  

Sansevieria cylindrica Asparagaceae 

Kalanchoe, flor da 
abissínia e cacto da 
abissínia  

Kalanchoe tubiflora Crassulaceae 

Plantas condimentares 

Cebolinha, cebolinha 
verde e cebolinho  

Allium fistulosum Alliaceae 

Manjericão, alfavaca e 
alfavaca chirosa  

Ocimum basiculum Lamiaceae 

Hortelã e menta  Mentha spicata L var 
crespa 

Lamiaceae 

Plantas medicinais 

Capim cidreira, capim 
limão e capim cidrilho  

Cymbopogon citratus  Poaceae 

Balsamo e balsamo 
branco  

Sedum dendroideum  Crassulaceae 

Mutamba  Guazuma ulmifolia lam  Sterculiaceae 



Boldo, boldo da terra e 
boldo de jardim 

Plectranthus barbatus  Lamiales 

Plantas de forragem 

Grama são carlos e 
grama curitibana  

Axonopus compressus Poaceae 

Grama preta e grama 
japonesa  

Ophiopogon japonicus Ruscaceae 

Barba de serpente e 
ofiopogo  

Ophiopogon jabutam Ruscaceae 

Vedelia, mal-me-quer, 
picão da praia  

Sphagneticola trilobata Asteraceae 

Lambari, trapoeraba 
roxa e trapoeraba zebra  

Tradescantia zebrina Commelinceae 

Plantas arbustivas e Herbáceas 

Buxinho e arvore da 
caixa  

Buxus sempervirens Buxaceae 

Grotom, crotom, louro 
variegado e folha 
imperice  

Codiaeum variegatum Euphorbiacea 

Lantana, cambara, 
lantana-cambara e 
verbena-arbustiva  

Lantana câmara Verbenaceae 

Estrelitzia, ave do 
paraiso e flor da rainha 

Strelitzia regiane Strelitziacdae 

Russelia e flor de coral  Russelia equisetiformis Plantaginaceae 

Clusia  Clusia fluminenses Clusiaceae 

Ixora, icsoria, ixora 
coral e ixoria  

Ixora occinea Poaceae 

Pata de elefante, 
biucanea e nolina  

Beaucrnea recurvata Asparagaceae 

Pingo de ouro, duranta, 
violeteira  

Durante erecta aurea Verbenácea 

Primavera, três marias 
e buganvila  

Bougainvillea glabra Nyctagenaceae 

Lírio amarelo e lírio de 
são josé 

Hemerocales flava Liliaceae 

Dracena tricolor e 
dracena arco-íris  

Dracaena marginata 
‘tricolor’ 

Ruscaceae 

Fonte: elaborado pelos autores 

 
 

Foram catalogadas 69 plantas no campus da UNIFIMES, onde foram separadas 

em grupos como: arbóreas, arbóreas frutíferas, cercas vivas, suculentas, palmeiras, 

arbustivas, plantas condimentais, plantas medicinais e plantas de forração, onde a maior 



parte das plantas catalogadas foram árvores e não só ornamentais como também nativas 

do cerrado e frutíferas. 

 

 

Conclusão 

 

No inventário qualitativo das plantas utilizadas nas áreas verdes do Campus 1 da 

UNFIMES, foram identificadas 69 espécies. As plantas de porte arbóreo se fizeram a 

maioria neste trabalho seguido das plantas arbustivas e herbáceas, onde também pode-

se notar não só plantas ornamentais mais também condimentos e plantas medicinais. As 

áreas verdes são de suma e vital importâncias, pois tais espaços nos centros urbanos, 

servem não só para melhorar e ou enfeitar o ambiente, mas também para que as novas 

gerações cresçam sabendo da importância das espécies vegetais no dia a dia, e que as 

pessoas vivem melhor com o equilíbrio da flora e da fauna. 
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