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RESUMO

É crescente a preocupação em conservar e preservar o meio ambiente e suas espécies da flora e fauna nativas. Este projeto visa arborizar com espécies nativas a zona urbana

de Passos-MG, situada no ecótono de Mata Atlântica e Cerrado os quais possuem alta biodiversidade. Principal objetivo consiste em introduzir espécies nativas pertencentes a

ambos biomas em praças públicas e jardins residenciais da cidade, considerando seu valor ornamental e ecológico. Assim, dentre as arbóreas foram selecionadas espécies tais

como Inga sp., Androanthus sp., Tibouchina granulosa e Caesalphinia echinata (Pau-Brasil), arbóreas frutíferas como Eugenia cattleianum, Annona crassiflora, Rolinia sylvatica,

Campomanesia xanthocarpa, arbustos e herbáceas como Allamanda blanchetti, Bromelia balansae, Aphelandra squarrosa, Aspilia montevidensis, Mansoa difficili, entre outras.

Além de conservar espécies de plantas nativas, grupos de animais polinizadores, como besouros (cantarofilia), abelhas (melitofilia), borboletas (psicofilia), esfingídeos

(esfingofilia), aves como beija-flores, araras, canários e outras (ornitofilia), morcegos (quiropterofilia) nectaríferos, frugíveros e insetívoros também serão conservados, pois terão

variedade de recursos florais (néctar, pólen e até pétalas comestíveis e nutritivas) e frutos para se alimentarem. Tais plantas e frutos também servirão de abrigo e local de

nidificação para muitos animais cooperando com a preservação da flora e fauna desta região tão rica ecologicamente. Ademais, as praças públicas e jardins de Passos-MG terão

área sombreada maior que a atual, tornando a temperatura mais agradável, trazendo bem-estar à população passense. As plantas serão identificadas com placas contendo

informações ecológicas, nome comum e científico visando aulas de educação ambiental e para que a população as conheça melhor, respeite-as e preserve-as. Passos-MG será

um modelo de conservação conciliando o bem-estar da população e o desenvolvimento sustentável. 
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