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RESUMO

 A arborização urbana é definida por Sanchotene (1994) como o conjunto da vegetação predominantemente arbórea natural ou cultivada, representada em áreas particulares,

parques, praças, vias públicas e em áreas verdes complementares. O trabalho teve como objetivo realizar um levantamento qualitativo da cobertura vegetacional arbórea dentro

dos limites urbanos do Município de Carangola.  A metodologia utilizada foi a partir de um mapa da cidade de Carangola, foram traçadas rotas de coleta. Para a coleta foram

usados o podão e tesoura de poda, o material prensado em jornal e papelão e levados para secagem em estufa, foram montadas exsicatas e após a identificação, o material foi

incorporado á coleção do Herbário UEMG. Seguindo a metodologia usual de coleta botânica, os materiais coletados estavam em floração, após coletados, foram numerados,

fotografados sendo após isso confeccionadas exscicatas e incorporadas à coleção do Herbário HUEMG. . Neste levantamento foram encontradas 36 espécies, podendo-se

destacar: Plathymeniafoliolosa, Tecoma stans, Malpighia emarginata, Peltophorum dubium, Machaerium acutifolium, Tabebuia chrysotricha, Phoenix canariensis. O número de

famílias encontradas foi de espécies diferentes, sendo as mais representativas as seguintes Arecaceae, Bignoniaceae, Fabaceae. A espécie mais abundante, Oiti (Licania

tomentosa L.), é a mais comum na cidade, somente no bairro Amendoeira, que 96% da espécie é Terminalia catappa L. e o restante é Oiti.. O levantamento da flora de Carangola

nos permite perceber a pouca variação arbórea, registrando-se a mesma espécie em vários pontos e em alguns bairros, ruas sem nenhuma cobertura arbórea.

Projeto 1


