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Entende-se por arborização urbana toda cobertura vegetal de porte arbóreo existentes nas
cidades.  É  inegável  que  a  presença  da  arborização  viária  é  de  extrema  importância,  em
função dos benefícios  que esta  proporciona ao meio urbano.  A relação  entre  árvores  e  a
população  tem  sido  marcada  pelos  conflitos  provocados  por  falhas  passadas  no
planejamento de plantio na urbanização. O presente trabalho teve como objetivo principal
diagnosticar os táxons encontrados na arborização do Município de Mirante da Serra - RO
e  como  objetivos  específicos  identificar  as  plantas  à  nível  de  espécie  e  relacionar  a
freqüência  das  mesmas.  O  levantamento  foi  realizado  em  junho  de  2009  em  áreas
pré-determinadas:  três avenidas (Getulio Vargas,  Rio Branco e Brasília),  e duas  e  praças
(Antonio  Vieira  Sobrinho  e  Prefeitura).  Em  campo  foram  coletados  dados  quanto  à
freqüência  das  árvores,  nome popular  e  condições  da  copa.  Toda  pesquisa  foi  embasada
com registro fotográfico e bibliografia especializada.  Como resultados foram observados
um  total  de  360  espécimes.  A  espécie  Senna  angustifólia  (DC.  ex  Collad).  H.S.Irwin  e
Barneby  (Caesalpinaceae)  apresentou  a  maior  freqüência  com  um  demonstrativo  de  61
espécimes;  seguida  das  espécies  Licania  tomentosa  L.  (Chrysobalanaceae)  e  Ficus
benjamina L.( Moraceae) ambas com 30 espécimes, para praças e ruas.As demais espécies
apresentaram um número insignificante. Em relação ao levantamento das praças a espécie
Cupressus  macrocarpa Hartw.( Cupressaceae),  conhecida como pinheiro “Cipreste”  teve
presença marcante  principalmente  por  ser  utilizada  como ornamental,nesse  sentido  outra
espécie bem representada foi a Ixora coccínea L.(Rubiaceae) que além ter um número bem
significativo nas praças é utilizada também nos canteiros das avenidas. Com os resultados
da  pesquisa,  constatou-se  a  necessidade  de  uma  reavaliação  do  planejamento  da
arborização urbana da cidade, bem como maior empenho com o paisagismo das praças.
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