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As praças orientais caracterizam-se por um ambiente, onde se
manifestam não só aspectos de ordem botânica e estética, mas também
relacionados ao favorecimento da contemplação e reflexão. A
composição florística, juntamente com a presença de matacões e corpos
d'água, possui significados culturais. O paisagismo oriental
caracteriza-se por uma forma de arte. A praça Província de Shiga foi
inaugurada no ano de 1983 por uma parceria entre o Estado do Rio
Grande do Sul e a Província-irmã de Shiga, localizada no Japão. Ocupa
uma área de 3860 m², no bairro IAPI, perímetro urbano de Porto Alegre,
caracterizando-se na única praça da cidade com esta temática. O
presente trabalho visa à preparação de uma cartilha informativa sobre as
espécies vegetais cultivadas e espontâneas ocorrentes no espaço da
praça. Será utilizada como material didático facilitador aos alunos das
disciplinas dos cursos de Arquitetura e Ciências Biológicas, que visitam a
praça como parte de uma atividade didática e, também, ao público em
geral. As plantas coletadas foram identificadas através da bibliografia
especializada e da consulta ao acervo do herbário ICN (IB/UFRGS). As
espécies foram listadas através do nome científico, utilizando-se o
sistema de classificação APG II para as famílias. Pesquisaram-se os
nomes populares e a origem de cada espécie, caracterizando-as sob o
ponto de vista botânico, ecológico e cultural. As espécies mais freqüentes
foram ilustradas através de desenhos técnicos e artísticos, além de
fotografias. Encontraram-se 26 espécies, distribuídas em 20 famílias,
sendo 70% constituídas por plantas arbóreas e arbustivas. As espécies
cultivadas são predominantemente de origem oriental (China, Japão,
Coréia e Índia). Identificaram-se seis espécies nativas, que
provavelmente se instalaram no local através da dispersão anemocórica
ou zoocórica. A elaboração dessa cartilha permitirá que o público visitante
e os alunos de graduação tenham acesso a uma fonte de consulta sobre
a composição florística e aspectos culturais desse significativo espaço de
Porto Alegre.

