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Foi realizado um levantamento de todas as espécies vegetais cultivadas nas praças do bairro do Carmo, 
coração do Sítio Histórico de Olinda, cidade declarada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. O 
conhecimento da vegetação ocorrente nas praças incluiu a observação do estado de conservação e adequação 
visando à preservação das espécies ali cultivadas e divulgação de uma listagem a diferentes públicos, 
abrangendo os meios acadêmico e comunitário. O estudo foi realizado nas 11 praças existentes no bairro. O 
levantamento exigiu uma análise observatória da vegetação em cada praça para a elaboração de uma tabela 
contendo os respectivos nomes científicos, populares, famílias e dados para a avaliação morfoanatômica de 
cada exemplar. Coletas de amostras e fotografias compõem documentação para a identificação taxonômica. 
Foram levantados em média 700 indivíduos, pertencentes ao grupo das espermatófitas. Encontraram-
se 36 espécies no total, sendo esse número distribuído variadamente entre as famílias: Arecaceae, 
Chrysobalanaceae, Combretaceae, Fabaceae, Bombacaceae, Moraceae, Acanthaceae, Araliaceae, 
Cactaceae, Clusiaceae, Nyctaginaceae, Verbenaceae, Liliaceae, Rubiaceae, Anacardiaceae, Apocynaceae, 
Bignoniaceae, Cannaceae, Commelinaceae, Euphorbiaceae e Oleaceae. Dentre estas, destacaram-se: 
Fabaceae, Arecaceae e Combretaceae, sendo evidenciadas em pelo menos oito das 11 praças estudadas, 
com as duas primeiras também consideradas as mais diversas, representadas respectivamente por seis 
e sete espécies. As áreas de estudo variam em relação às condições de crescimento e conservação das 
plantas, existindo diferentes níveis de qualidade até mesmo numa única praça. Tal variação resulta numa 
melhor adaptação dos indivíduos em certas localidades. Muitos exemplares não foram encontrados em 
bom estado de conservação e adequação, indicando a necessidade da melhoria dos fatores de crescimento 
vegetal, implantação de espécies mais adaptáveis e um manejo adequado.
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