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A arborização urbana ameniza a poluição visual, controla o clima, embeleza, reduz a temperatura, e conforta 
o ambiente nos parques, praças e ruas das cidades. Este trabalho objetivou o levantamento e a identificação 
das espécies através da família botânica, nome popular origem das espécies nativas ou exóticas, o núme-
ro de indivíduos encontrados na arborização urbana dos bairros Custódio Pereira e Tibery. Foi avaliado, 
também, o tipo de dispersão: autocórica, anemocórica ou zoocórica. Esta amostragem foi realizada em 22 
quarteirões dos dois bairros. As comparações foram: quanto ao total de indivíduos e de espécies amostra-
das; distribuição dos indivíduos e das espécies em cada bairro, de acordo com a procedência da espécie 
nativa ou exótica; e proporções de indivíduos e de espécies em cada bairro, de acordo com a síndrome da 
dispersão (obtida por fontes bibliográficas). Nesta última, os resultados demonstraram que, as espécies e in-
divíduos relacionados à dispersão zoocórica foi marcante, pois a variação desta fauna procura alimentação 
e proteção. O total de indivíduos amostrados nos dois bairros foi de 837, representados por 150 espécies. As 
espécies que mais se destacaram quanto ao número de indivíduos amostrados nos bairros foram: Licania 
tomentosa, Murraya  paniculata, Ficus sp.  Com relação ao número de indivíduos nativos Caesalpinia pluvio-
sa foi a espécie que apresentou maior número. A arborização em ambos os bairros não foi planejada; porém, 
atingiu a sua função, que é paisagismo e proporcionar a população urbana proteção, diminuição da poluição 
e ambientar a permanência dos pássaros urbanos. Ocorreu uma predominância de espécies exóticas nos 
dois bairros; no entanto, em relação ao número de indivíduos de cada espécie, predominaram as de origem 
nativas do Brasil. Por isso, a arborização urbana nos dois bairros apresentou semelhanças e diferenças; 
houve uma predominância de algumas espécies, beneficiando não só a população urbana quanto à fauna 
local dos mesmos.
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