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Resumo: Arapiraca é uma das cidades que mais crescem no Brasil, porém, quando o 
crescimento é muito rápido, comumente ocorrem problemas que afetam os municípios. 
Entre os problemas, pode-se encontrar a ausência de arborização ou mesmo uma 
arborização inadequada, o que contribuiria para uma qualidade de vida indesejável da 
população. No trabalho em questão fez-se o levantamento das plantas ornamentais arbóreas 
no Parque Ceci Cunha, a maior e mais importante área urbana de lazer da cidade, buscando 
contribuir com a manutenção e planejamento da arborização no município de Arapiraca. O 
levantamento foi quanti-qualitativo, com identificação das espécies e sua frequência. 
Utilizou-se ficha de campo quantificando e caracterizando as espécies. Foram feitas coletas 
de folhas, flores, frutos e sementes de todas as espécies e fez-se registro fotográfico in loco 
de, pelo menos, um exemplar encontrado. Os órgãos coletados foram levados para o 
Laboratório de Ciências Naturais da Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL, onde 
foram fotografados. A identificação das plantas ocorreu através de observações nos órgãos 
vegetais e da literatura pertinente, agrupando-as e quantificando-as em famílias. De acordo 
com os resultados a arborização do Parque Ceci Cunha possui uma diversidade de espécies 
significativa. Dentre as famílias a Arecaceae foi a mais encontrada no local de estudo, de 
acordo com Guia (2002) esta família é indicada por seu potencial em ornamentação urbana. 
As espécies mais plantadas no Parque Ceci Cunha são as arbóreas e são compatíveis com o 
sistema elétrico, com estruturas edificadas no parque e com os transeuntes.  
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Abstract: Arapiraca is one of the fastest growing cities in Brazil, however, when growth is 
very rapid, common problems affect the municipality. Among the common problems that 
affect the city, are the absence of trees or planting inappropriate trees, which would 
contribute to a unwanted quality of life of population. In the study was conducted the survey 
of arboreal ornamentals in the Park Ceci Cunha, the largest and most important recreation 
urban area of the city, seeking to contribute to maintenance and planning of afforestation in 
the city of Arapiraca. The survey was quantitative and qualitative, to identify species and 
their frequency. Was used field book to quantifying and characterizing the species. 
Collections of leaves, flowers, fruits and seeds of all species were made, made himself 
photographic record in the spot of at least one exemplary. The organs collected were taken 
to the Laboratory of Natural Sciences, State University of Alagoas - UNEAL, where they 
were photographed. The quantification, identification and grouping of plants occurred 
through observations of vegetative organs and pertinent literature. According the result, 
Ceci Park has a great diversity of species. Among the families, the Arecaceae was found 
most frequently in the study site, according Guide (2002) this family is indicated because 
their potential in urban ornamentation. The species found in the Ceci Cunha Park are 
arboreous and compatible with the electric grid, with structures built in the park and 
passersby. 
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Introdução 

 

 Arapiraca é uma das cidades que mais crescem no brasil, sendo considerada uma metrópole 

do futuro (VEJA, 2010), porém, quando o crescimento é muito rápido, comumente ocorrem problemas 

que afetam os municípios. Entre os problemas, pode-se encontrar a ausência de arborização ou 

mesmo uma arborização inadequada, o que contribuiria para uma qualidade de vida indesejável da 

população (BRITO, 2011). 

O acelerado crescimento urbano agrediu de forma devastadora as paisagens naturais, sofrendo 

uma série de perturbações que tem alterado e degradado significativamente o hábitat de muitas 

espécies levando-as à extinção (BARROS et al., 2010), sendo um sério problema na perda da 

biodiversidade das espécies nativas. 

Segundo Ribeiro (2009, p.224): “A arborização urbana passa a ser vista nas cidades como um 

importante elemento natural reestruturador do espaço urbano, pois aproxima as condições ambientais 

normais da relação com o meio ambiente”. Um planejamento de forma integrada possibilita uma 

implantação de árvore compatível com a utilização de técnicas florestais adequadas à manutenção da 

arborização existente (CEMIG, 1996), cujos benefícios são possíveis a partir de um conhecimento 

adequado das características do ambiente urbano. Logo, para planejar e manter a arborização é 

necessário conhecer o ambiente e espécies viventes no ambiente urbano das cidades. 

No trabalho em questão fez-se o levantamento das plantas ornamentais arbóreas no Parque 

Ceci Cunha, a maior e mais importante área urbana de lazer da cidade, buscando contribuir com a 

manutenção e planejamento da arborização no município de Arapiraca  

 

 

Procedimentos metodológicos 

 

A pesquisa foi realizada entre outubro de 2010 e agosto de 2011, no município de Arapiraca, 

situado na mesorregião do Agreste Alagoano, encontra-se numa área de transição climática entre os  

Climas tropical úmido e tropical semiárido, possuindo, assim, clima tropical semiúmido. A área 

estudada foi o Parque Ceci Cunha, no centro da cidade (Figura 1).  

O levantamento foi quanti-qualitativa, com identificação das espécies e sua frequência. 

Utilizou-se ficha de campo quantificando e caracterizando as espécies. Foram feitas coletas de folhas, 

flores, frutos e sementes de todas as espécies e fez-se registro fotográfico in loco de pelo menos um 

exemplar encontrado. Os órgãos coletados foram levados para o Laboratório de Ciências Naturais da 

Universidade Estadual de Alagoas, onde foram fotografados. A identificação das plantas ocorreu 

através de observações nos órgãos vegetais e da literatura pertinente, agrupando-as e quantificando-

as por famílias. 
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Figura 1. Fotografia aérea da área de estudo (Imagem Google). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Parque Ceci Cunha está dividido em duas áreas, contendo no total 173 plantas, sendo 43 na 

área I (Figura 2) e 130 na área 2 (Figura 4). Na área I foram encontradas 10 espécies das quais 9 

foram identificadas, estas estão distribuídas em 6 famílias (Figura 3). 

 

 

Figura 2. Espécies de plantas encontradas na área I no 

Parque Ceci Cunha, Arapiraca, Arapiraca, Alagoas (2011). 

 

Figura 3. Quantidade de famílias encontradas na área I do 

Parque Ceci Cunha, Arapiraca, Alagoas (2011). 

 

 

A espécie com maior número de espécimes encontradas na área I foi a Wodyetia bifurcata 

correspondendo a 28% do total dos espécimes. Dentre as famílias encontradas destaca-se a Arecaceae 

correspondendo a 34% e Fabaceae que corresponde a 22%.  

Com relação a área II foram encontradas 23 espécies (Figura 4) dentre estas, 22 foram 

identificadas, sendo a Erythrina velutina a espécies com maior número de espécimes, com 12% do 

total os espécimes encontrados. Foram encontradas 10 famílias, sendo Arecaceae a mais encontrada, 

seguido das Fabaceae (Figura 5). 
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Figura 4. Espécies de plantas encontradas na área II no Parque Ceci 

Cunha, Arapiraca, Alagoas (2011). 

 

 

Figura 5. Quantidade de plantas em relação as famílias encontradas no 

Parque, Cunha, Arapiraca, Alagoas (2011). 

 

De acordo com os resultados a arborização do Parque Ceci Cunha possui uma diversidade de 

espécies significativa, segundo Lopes et al (2011) em todo trabalho de arborização urbana, procura-

se a diversificação de espécies como forma de evitar a monotonia e criar pontos de interesses 

diferentes dentro da malha urbana, bem como, evitar problemas de pragas e doenças. Dentre as 

famílias a Arecaceae foi a mais encontrada no local de estudo, de acordo com o Guia (2002) esta 

família é indicada por seu potencial em ornamentação urbana. 

 
 

Conclusão 

 

As espécies mais plantadas no Parque Ceci Cunha são arbóreas e são compatíveis com o 

sistema elétrico, com estruturas edificadas no Parque e com os transeuntes.  

  
 



 

ANAIS DO IV ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 

REALIZADO ENTRE 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2014 EM SANTANA DO IPANEMA/AL 
ISSN 2316-8021 

 

CASCINO, Fábio. A Questão Ambiental e a Emergência de um Campo de Ação Político pedagógica. In: 

LOUREIRO, Carlos F. B; LAYRARGUES, Philippe P.; CASTRO, Ronaldo Souza de. (Orga.). Sociedade e 

Meio Ambiente: a educação ambiental em debate. 5. Ed. - São Paulo: Cortez, 2008. 

 

COIMBRA, José de Ávila Aguiar.  O outro lado do meio ambiente. São Paulo: CETESB. 1985. 204p. 

 

GADOTTI,Moacir.  PedagogiadaTerra.SãoPaulo:(SérieBrasilCidadão),Petrópolis, 2000. 

 

GONÇALVES, Carlos Walter Porto. Os (des) caminhos do meio ambiente. 2. ed. São Paulo: Contexto, 

1990. 148p. 

 

REIGOTA, Marcos. Meio ambiente e representação social. 5. ed. São Paulo: Cortez,2002. 87p. 

 

SOFFIATI, Arthur. Fundamentos filosóficos e históricos para o exercício da eco       cidadania e da eco 

educação. In: LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo; LAYRARGUES, Philippe Pomier; CASTRO, 

Ronaldo Souza de (Orgs.). Educação ambiental: repensando o espaço da cidadania. São Paulo: Cortez. 

2002. Cap.2, p.23-67. 

 

TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meioambiente. Tradução Lívia 

de Oliveira. São Paulo: Difel, 1980,288p. 

 

 

Referências 
 
 
BARROS, et al. Aspectos ambientais da arborização urbana no perímetro central do município de 
Palmeira dos Índios - AL. Ambientale, ano 2, vol. 2, nov. 2010, p.1. 
 
BRITO, D. R. Metrópole com qualidade. Disponível em: <http://www.clickarapiraca. com.br/blog.php? 
urlamigavel=dacio-brito&pag=9>. Acessado em 29 de ago 2011. 
 
CEMIG. Companhia de Eletrificação de Minas Gerais. Manual de Arborização. Belo Horizonte: Cemig, 
1996. 40p. 
 
GUIA DE ARBORIZAÇÃO URBANA, 2002. Disponível em: <http://www.coelba.com.br>. Acessado em: 
10 de set de 2011. 
 
LOPES, K. F.; PIVETA, D.; SILVA FILHO, F. Arborização urbana. Jaboticabal, SP, 2002. Disponível em: 
<http://www.slideshare.net/flavia.smarti/arborizao-urbana>. Acessado em: 10 de set de 2011. 
  
RIBEIRO, F. A. B. C. Arborização urbana em Uberlândia: percepção da população. Revista da Católica, 
Uberlândia, v.1, n.1, p. 224-237, 2009. 
 
VEJA. Cidades Médias. Editora Abril, Edição 2180, ano 43, no 45, 1 de setembro de 2010. 
 
XAVIER, R. A.; & DORNELLAS, P. C.; Caracterização ambiental do município de Arapiraca, Região 
Agreste de Alagoas. Revista Ambientale, v. 1, n. 3, p. 87-97 dezembro, 2012. 

 
 

 


