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RESUMO
A arborização de praças desempenha papel fundamental no contexto urbano,
principalmente relacionado ao conforto dos usuários, além de contribuir com a
beleza cênica do local. O presente trabalho teve como objetivo analisar a qualidade
ambiental e cênica da Praça Duque de Caxias, na cidade de Cáceres-MT, através
de um levantamento florístico e análise paisagística. Foi realizado levantamento
florístico com o intuito de listar todas as espécies vegetais presentes na área. As
informações foram registradas em planilhas contendo nome vulgar, nome científico,
porte das árvores (pequeno, médio e grande) e origem (nativa ou exótica). A análise
paisagística foi realizada através de observação da inserção de mobiliários,
característica das espécies arbóreas e o revestimento do solo. Na praça existem 69
indivíduos de 18 espécies diferentes, sendo 66,7% de origem exóticas, no entanto é
aconselhável sempre o predomínio de uso de espécies nativas. As espécies com
maior frequência foram: Licania tomentosa (Benth.) Fritsch (oiti), Delonix regia (Bojer
ex Hook.) Raf. (flamboyant) e Roystonea oleracea (Jacq.) O.F. Cook (palmeira
imperial). A distribuição das árvores na praça se dá tanto de forma isolada como
agrupada, logo, possui áreas densamente sombreadas, como também áreas em que
os bancos estão expostos à radiação solar, o que determina a sua utilização pela
população. Dessa forma, sugere-se que sejam plantadas árvores nativas em locais
com ausência de vegetação visando proporcionar sombra aos usuários, de modo
que torne a praça mais frequentada.
PALAVRAS-CHAVE: Áreas verdes; Inventário florístico; Praças públicas.

FLORISTIC COMPOSITION AND LANDSCAPE ANALYSIS OF DUQUE DE
CAXIAS SQUARE IN CÁCERES-MT

ABSTRAT
The arborization of squares plays a fundamental role in the urban context, mainly
related to the comfort of the users, besides contributing with the scenic beauty. The
objective of this work was to analyze the environmental and scenic quality of the
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Square Duque of Caxias, in Cáceres-MT, by a floristic survey and landscape
analysis. A floristic survey was carried out in order to list all the plant species present
in the area. The information was recorded in spreadsheets containing common
name, scientific name, tree size (small, medium and large) and origin (native or
exotic). The landscape analysis was performed by observation of the insertion of
furniture, characteristic of the tree species and the soil cover. In the square there are
69 individuals of 18 different species, 66.7% of which are exotic, but it is always
advisable to use native species. The most frequent species were: Licania tomentosa
(Benth.) Fritsch (oiti), Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. (flamboyant) and
Roystonea oleracea (Jacq.) O.F. Cook (Imperial Palm). The distribution of the trees
in the square occurs both in an isolated and grouped way, therefore, it has densely
shaded areas, as well as areas where the bench are exposed to solar radiation,
which determines their use by the population. In this way, it is suggested that native
trees be planted in places with no vegetation in order to provide shade to the users,
so that the square becomes more crowded.
KEYWORDS: Green areas; Floristic Survey; Public squares.

INTRODUÇÃO
Espaço ao ar livre e contato com a natureza são necessidades que os

habitantes urbanos possuem, isso se deve pelo crescente distanciamento que as
cidades passaram a ter em relação às áreas rurais. As dimensões territoriais e a
variedade de atividades que nas cidades se desenvolvem, tornaram esse lugar a
moradia da maior parte da humanidade (BEZERRA et al. 2016).

Desde a ascendência das cidades os espaços livres públicos têm grande
importância para a vida urbana. Esses locais, especificamente os espaços verdes,
de acordo com Nucci (2008), devem cumprir três funções (estética, ecológica e
lazer), sendo que, no processo de planejamento sejam considerados, os elementos
naturais, visando uma integração da natureza com o ser humano, tendo em vista
que os espaços verdes são essenciais para a saúde, qualidade de vida e
sustentabilidade.

Os principais elementos constituintes das áreas verdes são as árvores, elas
desempenham um papel importante no ambiente citadino, pois fornecem uma gama
de serviços ecossistêmicos (GU et al., 2015), como isolar o ruído (ROY et al., 2012),
absorção do carbono através da fotossíntese (BOUKILI et al., 2017), diminuição da
temperatura do ar, mitigando o efeito de ilha de calor urbana (SHIFLETT et al.,
2017), diminui o risco de inundações (ZIMMERMANN et al., 2016) e fornece abrigos
para a vida selvagem. Além desses muitos serviços ecológicos e ambientais, as
árvores urbanas também fornecem importantes benefícios psicológicos e sociais.

Dentre as áreas de uso público, citam-se as praças, as quais podem
proporcionar benefícios para o meio urbano, cuja qualidade do ambiente permite a
permanência dos usuários no local e o desenvolvimento de atividades sociais
(FLACH; BERDETE, 2016). As espécies florestais existentes nesses espaços
melhoraram a qualidade ambiental, devido ao sombreamento proporcionado,
especialmente no horário com maior incidência de radiação (OLIVEIRA et al., 2013).

A rica arborização de praças proporciona abrigo à avifauna,
consequentemente uma variedade maior de espécies, influenciando positivamente
no equilíbrio das cadeias alimentares e na diminuição de pragas e agentes vetores
de doenças (ANDRADE; JERONIMO, 2015). As aves, por sua vez, transmitem
harmonia aos visitantes, como também podem polinizar e dispersar sementes de
diferentes espécies vegetais (SAMBURGO-SANTOS; ROSA, 2013).
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Cáceres foi elevada à categoria de cidade em 1874, suas primeiras praças
possuem a nomeação de pessoas ilustres do município ou país, tais como: Barão do
Rio Branco, Major João Carlos e Duque de Caxias, cujos nomes trazem o
memorável dos discursos fundadores locais e nacionais. Ao lado da Praça Duque de
Caxias está localizada a Escola Estadual “Esperidião Marques”, criada em 1915, que
compõe o conjunto de imóveis tombados do Centro Histórico da cidade. No centro
da praça destaca-se a imagem de bronze de Duque de Caxias, instalada em sua
homenagem, por significar na história do Brasil a figura do militar defensor do país
(SILVA; ZATTAR, 2015).

A Praça Duque de Caxias possui abundante vegetação plantada ao longo de
sua existência. É um local frequentado por moradores da região e pessoas que
frequentam estabelecimentos que estão no entorno da praça. No entanto, análises
sobre a composição florística e paisagística necessitam ser realizados, com vistas a
subsidiar a gestão e manutenção desses espaços públicos. Diante do cenário
exposto, se faz necessário um estudo sobre o componente arbóreo da praça, assim
como se sua organização e distribuição cumpre sua função social e aos anseios da
população.

Neste contexto, este trabalho objetivou identificar e quantificar as espécies
arbustivas e arbóreas presente na Praça Duque de Caxias, em Cáceres-MT, como
também realizar uma análise paisagística de modo a fazer inferência sobre à
qualidade ambiental e cênica da mesma.

MATERIAL E MÉTODOS
O município de Cáceres-MT abrange os biomas Cerrado, Amazônia e

Pantanal, sendo este último responsável por 50,87% da área do município
(MIRANDA et al., 2018). O clima, segundo a classificação climática de Köppen é o
tropical sub-úmido (Aw), com temperatura média anual de 26,24 °C e precipitação
total anual de 1355 mm, cujo período chuvoso se estende de dezembro a março.

A área escolhida para estudo é a Praça Duque de Caxias, popularmente
conhecida como Praça Duque. Está localizada nas coordenadas 16°04’06”S
57°41’21”O, a 176 m de altitude (Figura 1). Possui formato retangular e área de
6.764,73 m2, sendo constituída por área cimentada, como também por área
vegetada tanto por gramíneas, como por vegetação arbustiva e arbórea.

A coleta dos dados foi realizada através de visitas à Praça Duque, no mês
de dezembro de 2015, ocasião em que foi realizado levantamento florístico com o
intuito de listar todas as espécies vegetais presentes na área (inventário 100% ou
censo). As informações foram registradas em planilhas contendo nome vulgar, nome
científico, porte das árvores (pequeno, médio e grande) e origem (nativa ou exótica).

Para isto, considerou-se como árvores, os indivíduos de caule lenhoso, tipo
tronco e palmeiras, de caule tipo estipe, conforme classificação de Lorenzi (2002).
As espécies que não foram identificadas no ato do inventário foram fotografadas e
identificadas posteriormente através de consultas à literatura especializada, como
Lorenzi (2002) e Almeida et al. (1998), e sites oficiais, como Trópicos e Flora do
Brasil.
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FIGURA 1. Mapa de localização da Praça Duque de Caxias, Cáceres-MT.
FONTE: Os Autores, (2018)

O porte dos indivíduos foi classificado em pequeno, médio e grande, sendo
que árvores de pequeno porte são aquelas que, na fase adulta atingem até 5 m, e
de médio porte são aquelas que, na fase adulta, atingem de 5 a 10 m de altura total.
Árvores de grande porte, por sua vez, ultrapassam 10 m de altura na fase adulta,
conforme manual de arborização urbana da Prefeitura Municipal de Natal (2009).

Após a coleta dos dados, os mesmos foram processados para a realização
da análise descritiva, sendo agrupados por espécie e por origem (exóticas e
nativas). Para verificar o número de vezes que os indivíduos de cada espécie foram
observados na praça, calculou-se a frequência absoluta (Fai) e a frequência relativa
(Fri%). Esta última corresponde à proporção do número de observações de uma
determinada espécie em relação ao total de observações, sendo expressa em
termos percentuais (Equação 1).

Em que:
Fri %= frequência relativa da espécie n; e
Fai = frequência absoluta da espécie n.

Na ocasião do inventário, elaborou-se um croqui da praça, cujas árvores
foram inseridas de acordo com sua localização na área estudada.

A análise paisagística foi realizada através de observação da inserção de
mobiliários (bancos e luminárias), e característica das espécies arbóreas, no que se
refere a distribuição dos indivíduos, se de forma isolada ou aglomerada e abscisão
foliar, como também o revestimento do solo da praça (pavimentado ou vegetado) de
forma a compreender a qualidade ambiental da praça em questão.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Levantamento Florístico
No levantamento florístico foram identificados 69 indivíduos, de 18 espécies

diferentes, sendo 12 exóticas e 6 nativas (Tabela 1), cuja distribuição está
representada na figura 2. Desse total, as espécies Nerium oleander L., Lilium sp. e
Ixora sp. são de porte arbustivo (Tabela 2). Dentre as espécies de porte arbóreo, as
com maior número de indivíduos distribuídos na praça foram Licania tomentosa
(Benth.) Fritsch (oiti), Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. (flamboyant) e Roystonea
oleracea (Jacq.) O.F. Cook (palmeira imperial), apresentando frequência de 25%,
16,7% e 10%, respectivamente.

TABELA 1. Relação de espécie, origem, frequência absoluta (Fai), e frequência
relativa (Fri%) dos indivíduos arbóreos inventariados na Praça Duque
de Caxias.

TABELA 2. Relação de espécie, número de indivíduos, origem e
frequência de indivíduos arbustivos inventariados na
Praça Duque de Caxias.

Nome popular Espécie Origem Fai Fri (%)
Ixora Ixora sp. exótica 2 22,2
Lírio Lilium sp. exótica 3 33,3
Espirradeira Nerium oleander L. exótica 4 44,4
Total 9 100

Nome
popular Espécie Origem Fai Fri (%)

Macaúba Acrocomia aculeata (Jacq.) Lood. ex
Mart. nativa 4 6,7

Chuva de
ouro Cassia fistula L. exótica 2 3,3

Sombreiro Clitoria fairchildiana R.A. Howard nativa 1 1,7
Cica Cycas sp. exótica 1 1,7
Flamboyant Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. exótica 10 16,7

Tamboril Enterolobium contortisiliquum (Vell.)
Morong nativa 1 1,7

figueirinha Ficus benjamina L. exótica 4 6,7
Figueira Ficus sp. exótica 4 6,7
Oiti Licania tomentosa (Benth.) Fritsch nativa 15 25,0

Faveiro Peltophorum dubium (Sprengel)
Taubert exótica 1 1,7

Palmeira
imperial Roystonea oleracea (Jacq.) O.F. Cook exótica 6 10,0

Cássia de
sião

Senna siamea (Lam.) Irwim &
Barneby. exótica 1 1,7

Mogno Swietenia macrophylla King nativa 3 5,0
Ipê Tabebuia sp. nativa 4 6,7
Sete copas Terminalia catappa L. exótica 3 5,0

60 100
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FIGURA 2. Croqui de distribuição dos indivíduos arbustivos e arbóreos na Praça
Duque de Caxias, Cáceres-MT.
FONTE: Os autores (2018).

Pode-se notar que existem poucos indivíduos de porte arbustivo nesta praça
(9 indivíduos). Dentre elas, a que apresentou maior número de exemplares foi a N.
oleander, com 4 indivíduos. A espécie N. oleander é uma planta tóxica tanto para
humanos quanto para animais (PEDROZA et al., 2014), não sendo recomendada o
uso na arborização urbana. Dessa forma, seria interessante a substituição desta
espécie por outra que não apresente potencial toxicológico.

Miller et al. (2015) recomendam que as espécies de maior frequência na
arborização urbana, não ultrapassem 15% do total, pois quanto maior a
porcentagem de uma única espécie, maiores são as chances de ocorrência de
pragas e doenças. Dessa forma, a distribuição dos indivíduos de D. regia e L.
tomentosa na Praça Duque de Caxias estão acima do recomendado por estes
autores, apresentando frequência de 16,7% e 25%, respectivamente.

Em um inventário quantitativo de espécies presentes nas praças centrais da
cidade de Cáceres-MT, Assunção et al. (2014) constataram a predominância das
seguintes espécies: oiti (18,2%), palmeira imperial (16,5%), cambará (11,3%), ipê
(9,1%) e macaúba (8,2%). Em estudo realizado por Almeida e Neto (2010), a
espécie L. tomentosa também apresentou maior frequência na arborização viária,
sendo 39,5% e 82,48% nas cidades de Matupá-MT e Colíder-MT, respectivamente.

O número de espécies exóticas na Praça Duque de Caxias superou o número
de nativas, apresentando um percentual de 66,7% de exóticas. Ferraz et al. (2017)
também constaram que 74,0% de espécies plantadas numa praça de São Paulo são
exóticas. Assunção et al. (2014) ao estudarem as praças da região central de
Cáceres-MT, perceberam que o percentual de espécies exóticas foi 16% superior ao
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de nativas. Sendo assim é aconselhável sempre o uso de espécies nativas, sempre
priorizando as espécies endêmicas dos biomas pantanal e cerrado, no caso da
cidade de Cáceres-MT, pois favorecem a manutenção da biodiversidade local.

Do total de indivíduos arbóreos presentes na praça, 46,67% são nativos,
destes, apenas 12 indivíduos são de ocorrência no Cerrado e no Estado de Mato
Grosso. Os demais, pertencentes às espécies C. fairchildiana, ocorrem no Cerrado,
mas não possui ocorrência confirmada em Mato Grosso e L. tomentosa, que ocorre
no bioma Mata Atlântica (FLORA DO BRASIL, 2016).

A baixa diversidade de espécies nativas na arborização urbana pode ser em
decorrência da preferência por espécies de outras regiões do país ou de outros
países. Isso pode ser explicado pelo baixo conhecimento ecológico e silvicultural das
espécies nativas ou pela escolha de espécies que são difundidas na arborização
urbana de outros locais (GONÇALVES; PAIVA, 2004).

Embora o número de indivíduos exóticos na Praça Duque de Caxias seja
mais elevado que o de nativas, os mesmos não apresentam características de
invasoras potenciais, como rápido desenvolvimento, alto potencial de dispersão e
adaptação, tendo em vista que não foram encontrados indivíduos jovens das
espécies exóticas, ocorrendo espontaneamente na área.

Quanto ao porte dos indivíduos, a maioria apresentou porte médio a grande
(Tabela 3), sendo que apenas plantas de D. regia, F. benjamina e Ficus sp.,
apresentaram pequeno porte no período de avaliação, apresentando 10, 25 e 25%,
respectivamente de indivíduos enquadrados nessa categoria.

TABELA 3. Porcentagem de árvores de pequeno, médio e grande porte da Praça
Duque de Caxias, Cáceres-MT.

Porte (% de indivíduos)Espécie
Pequeno Médio Grande

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lood. ex Mart. 100
Cassia fistula L. 100
Clitoria fairchildiana R.A. Howard 100
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. 10 20 70
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong 100
Ficus benjamina L. 25 75
Ficus sp. 25 25 50
Licania tomentosa (Benth.) Fritsch 36 64
Peltophorum dubium (Sprengel) Taubert 100
Roystonea oleracea (Jacq.) O.F. Cook 100
Senna siamea (Lam.) Irwim & Barneby. 100
Swietenia macrophylla King. 100
Tabebuia sp. 25 75
Terminalia catappa L. 100

O porte das árvores é uma das características importantes quando se trata
de atenuação dos efeitos do clima. Para Oliveira et al. (2013), o sombreamento
proporcionado por árvores é um dos fatores determinantes no conforto térmico em
regiões de clima tropical.

Existe uma diversidade de densidade e formato de copas, que garantem
diferentes níveis de sombreamento, esses fatores devem ser observados
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criteriosamente pelos planejadores urbanos, considerando a compatibilidade com as
condições climáticas dos locais aonde serão inseridas as espécies (MALAMUT,
2011). Da mesma maneira, é importante observar as mudanças de forma e tamanho
que ocorrerão com o passar dos anos, notando o dimensionamento do ambiente e
condições de insolação às quais as árvores estarão submetidas (MASCARÓ;
MASCARÓ, 2010).

No meio urbano, as espécies de grande porte são mais eficientes na
atenuação do microclima, quando comparadas às espécies de pequeno porte.
Nesse sentido, pode-se inferir que a maioria dos indivíduos arbóreos da Praça
Duque de Caxias apresentam porte capaz de causar alterações no ambiente térmico
do local.

Análise paisagística
Na Praça Duque de Caxias, os canteiros e a área pavimentada estão

nivelados e separados por bancos de concreto (Figura 3B). A área pavimentada por
sua vez, é constituída por paralelepípedos, que são destinados à circulação dos
usuários e o interior dos canteiros é composto por gramíneas (Figura 3A). A
gramínea, além de recobrir o solo, valoriza a paisagem por sua cor e contraste com
a cor cinza dos paralelepípedos. No entanto, em alguns lugares, devido ao
sombreamento excessivo, a gramínea não sobreviveu. Assim, seria interessante o
uso de espécie de forrações compatíveis ou adaptadas ao sombreamento.

Dessa forma, os espaços que serão ocupados por espécies vegetais devem
ser escolhidos de acordo com sua funcionalidade, seja para delimitar acesso aos
transeuntes ou garantir sombra para determinadas atividades e, além disso, devem
ser em função da paisagem que se deseja obter. Esses espaços, denominados
canteiros, podem estar nivelados ou desnivelados com o piso e separados por
alguma barreira de contenção (GATTI, 2013).

A B

FIGURA 3. (A)- Revestimento do solo na Praça Duque de Caxias, Cáceres-MT; (B)-
bancos delimitando os canteiros na Praça Duque de Caxias, Cáceres-
MT.
FONTE: Os autores (2015)

Além disso, o solo coberto por gramíneas tende a apresentar microclima mais
suave e estável devido ao albedo ser maior (média de 22,5%) que a superfície
escura e seca (14%) (AYOADE, 1996), pois quanto maior o albedo, maior a
capacidade de reflexão dos raios solares. Dessa forma, essas áreas podem
proporcionar sensação de bem-estar aos usuários.
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No período noturno, o interior da Praça Duque de Caxias, e o
estacionamento são bem iluminados, somando 38 luminárias. Fator este, primordial
para a permanência dos visitantes neste espaço de uso público. O mobiliário de uma
praça marca a identidade da mesma, podendo ser constituído por bancos, lixeiras,
luminárias, brinquedos infantis, guarda-corpos, e dentre outros (GATTI, 2013).

Os equipamentos e serviços disponíveis nas praças, como também, o
conforto experimentado pelos usuários determina a visita ou permanência dos
mesmos nesses locais. A existência de bancos em locais adequado e sombreado os
tornariam mais frequentados. O fato da praça possuir estacionamento também se
torna um ótimo atrativo (OLIVEIRA et al., 2013).

Em uma futura revitalização da Praça Duque de Caxias sugere-se a
distribuição de lixeiras em pontos estratégicos, para que a população não jogue lixo
nas imediações da mesma, como também, instalação de brinquedos infantis. Ações
como essas podem intensificar o uso da praça, tornando-as mais atrativa.

O manejo dos indivíduos arbóreos também deve ser levado em consideração
nas práticas de manutenção da praça, pois percebe-se a presença de indivíduos
arbóreos mortos em pé e a queda de alguns galhos, o que pode provocar acidentes
com os usuários e transeuntes.

Na Praça Duque de Caxias, o mobiliário de lazer é composto basicamente por
bancos contínuos, cujos mesmos delimitam todos os canteiros do local (Figura 3B).
Além destes, existem os bancos convencionais nas extremidades da praça, situados
sob a copa das árvores. Apesar da abundância de assentos, parte dos bancos estão
expostos ao sol, o que os tornam inutilizáveis, principalmente no período mais
quente do dia. Entretanto, os localizados sob a copa das árvores são bastante
utilizados pela população no período diurno, devido à sensação de bem-estar
proporcionada pelas árvores. Em estudo realizado em Curitiba na Praça Tiradentes,
as características mais percebidas pelos usuários do local foram, a limpeza, o
conforto para prática de lazer passivo e a vegetação em quantidade suficiente para
tornar o espaço agradável à permanência (ROSANELI et al. 2016).

Outro fator que pode influenciar o uso dos assentos é o seu estado de
conservação, pois a condição em que eles se apresentam podem transmitir maior ou
menor segurança para os usuários se acomodarem. Na praça estudada, este não é
um empecilho para os usuários, já que os bancos apresentaram ótimo estado de
conservação.

Assim como os assentos, a arborização também é um dos pontos chaves
para a permanência das pessoas na praça, seja para o descanso sob à sombra, ou
simplesmente para contemplação. Na etapa do planejamento, os espaços
destinados à arborização podem ser sobrepostos aos demais tipos de vegetação
(GATTI, 2013). No caso da Praça Duque de Caxias é possível verificar duas áreas
com maior concentração de indivíduos arbóreos (Figura 4), plantados nos canteiros
gramados. Ambas proporcionam bastante sombra, constituindo áreas propícias ao
uso pelos habitantes e visitantes.



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.15 n.28; p.                   2018327

FIGURA 4. Concentração de indivíduos arbóreos em dois pontos da Praça Duque
de Caxias, Cáceres-MT.
FONTE: Os autores (2015)

Além dessas áreas de maior concentração arbórea, há árvores plantadas
isoladamente no interior da praça, como também, locais desprovidos de vegetação
arbórea, os quais proporcionam menor área sombreada. Sugere-se que nas
próximas manutenções e reformas da praça, a gestão pública invista no plantio de
mudas, tanto nas áreas ociosas, quanto próximas às árvores mortas.

A composição florística de uma praça desempenha papel muito importante
no fornecimento de serviços ambientais, como sombra aos usuários, relacionada ao
conforto térmico. Em cidades de clima frio, a escolha de espécies caducifólias (que
perdem suas folhas na estação seca) é fundamental para o aproveitamento da
radiação solar nos dias frios, já cidades com temperaturas mais elevadas, as
espécies perenifólias (árvores que mantêm suas folhas durante o ano todo) são mais
apropriadas.

Oliveira et al. (2013) indicam o plantio de espécies perenifólias em locais
onde a radiação solar é intensa e a temperatura é elevada durante praticamente
todo ano, como por exemplo o município de Cáceres, que possui temperatura média
anual de 26,24 °C. Na Praça Duque de Caxias, grande parte as árvores plantadas
são caducifólias (Figura 5): ipê, mogno, sombreiro, tamboril (LORENZI, 2002),
flamboyant, chuva de ouro, sete copas e faveiro. Apesar de perderem suas folhas
por um determinado período, produzem flores, as quais são de notável beleza
cênica, servindo de atrativo para as populações local e visitante.

FIGURA 5. Espécies florestais praticamente sem folhas no período da seca na Praça
Duque de Caxias, Cáceres-MT.
FONTE: Os autores (2015)
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Neste sentido, a Praça Duque de Caxias possui como aspectos positivos, a
presença de sombreamento, bancos, luminárias, e estacionamento, o que possibilita
a população usufruir desses benefícios, sendo ambiente para descontração e lazer.

CONCLUSÃO
A praça Duque de Caxias apresentou um total de 69 indivíduos florestais,

sendo 66,7% de espécies exóticas, no entanto é aconselhável sempre o predomínio
de uso de espécies nativas. Dentre as espécies de porte arbóreo, as que
apresentaram maior número de indivíduos foram Licania tomentosa (Benth.) Fritsch
(oiti), Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. (flamboyant) e Roystonea oleracea (Jacq.)
O.F. Cook (palmeira imperial), apresentando frequência de 25%, 16,7% e 10%,
respectivamente.

A maior parte das árvores presentes na praça são de médio a grande porte,
sendo que apenas exemplares de D. regia, F. benjamina e Ficus sp. apresentaram
pequeno porte (10, 25 e 25% respectivamente). Assim, recomenda-se o plantio de
mudas para suprir possíveis mortes de indivíduos adultos.

A arborização presente na praça juntamente com o imobiliário proporciona
um ambiente agradável à população e aos visitantes, devido aos assentos sob
sombreamento e iluminação no período noturno, transmitindo sensação de conforto
e segurança. No entanto, sugere-se a inserção de área de lazer para crianças e
plantio de árvores nativas em áreas menos arborizadas, de forma que intensifique o
uso da praça Duque de Caxias.
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