
CARACTERIZAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO EM PRAÇAS PUBLICA NA CIDADE

BRAGANÇA PARÁ.

Edna Santos de Souza1; Rogério Brito de Lima1; Ana Caroline Brito da Silva1; Sônia Maria

Feitosa da Silva2; Maristela Marques da Silva3. 1. Discentes do Curso de Agronomia da

Universidade Federal Pará – Campos de Altamira, Pará, Brasil. (ednaagro@hotmail.com); 2.

Discentes do Curso de Biologia da Universidade Federal Pará – Campos de Altamira, Pará,

Brasil; 3. Docente pesquisadora da Universidade Federal do Pará – Campos de Altamira, Msc.

Agroecossistemas - UFSC.

A arborização urbana é um dos fatores primordiais a ser contemplado no planejamento
urbano, pois as espécies vegetais proporcionam melhorias nos aspectos sócio-econômicos,
culturais e ecológicos, oferecendo bem estar aos moradores dos centros urbanos. As praças
são ambientes arborizados onde a população principalmente as de menor poder aquisitivo se
reúne para fins sociais, religiosos e atividades de entretenimento obtendo descanso e lazer.
Este trabalho tem como objetivo identificar e quantificar espécies vegetais presente em seis
praças da cidade de Bragança, Pará. O estudo foi realizado no município de Bragança
localizado na região nordeste do Estado do Pará, os dados foram coletados em seis praças da
cidade através de um levantamento quantitativo em campo das espécies arbóreas, a contagem
desses indivíduos, a catalogação pelo seu nome comum, científico e a família botânica a que
pertence. Foram catalogadas 129 plantas distribuídas em 11 famílias e 20 gêneros. As famílias
e as espécies de maior representatividade foram a Arecaceae com Roystonea oleracea (Jacq.)
O.F. Cook., Euterpe oleracea Mart., Copernicia prunifera (Mill.) H.E. Moore, Moraceae com
Fícus benjamina L. e Chrysobalanaceae com Licania tomentosa (Benth.) Fritsch
correspondendo 58,91% do total. As espécies pesquisadas classificaram em 70,83% arbóreas,
29,17% arbustivas onde um número pequeno de espécies forma o conjunto da vegetação, o
que evidencia baixa diversidade de plantas em relação ao bioma Amazônico. A seis praças
juntas ocupam um espaço de 31782,8 m2, com aproximadamente 258,4 m2 para cada planta o
que mostra a baixa concentração de espécies no conjunto das praças analisadas. A relação
entre o tamanho das praças e o número de árvores presentes em cada uma foi bastante variada,
não havendo um número médio que sobressaísse do total. Entre o total de plantas 58,33%
foram consideradas exóticas, o que pode torná-las susceptível ação de patógenos. A família de
maior ocorrência foi a Arecaceae com cinco espécies sendo o gênero Rosystonea de maior
freqüência, mesmo sendo exótica não foi notório sinais de injurias provocadas por patógenos
o que evidencia a adaptada dessa espécie às condições edafoclimáticas da região.
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