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RESUMO

Arborização urbana refere-se ao conjunto de plantas arbóreas destinada ao
 paisagismo de uma cidade, interferindo fortemente nas condições de conforto
 ambiental, sendo um dos parâmetros quantitativos de indicação da qualidade de
 vida da população. A cidade de Jataí, localizada no Sudoeste do Estado de
 Goiás, chama a atenção por seus belos lagos e parques, porém é notória a falta
 de planejamento da arborização em áreas públicas. Nesse contexto, o atual
 estudo teve o objetivo de analisar a arborização de praças da cidade, através de
 um estudo quantitativo e qualitativo das espécies arbóreas. As 14 praças
 escolhidas foram as maiores e mais freqüentadas pela população, localizadas no
 centro e em alguns bairros da periferia. Foram realizadas visitas às mesmas onde
 fez-se a contagem de todas as plantas de porte arbóreo, além das mudas de
 árvores recém plantadas. O registro fotográfico foi realizado para auxílio nas
 identificações das espécies. Foram registradas um total de 1030 plantas
 arborescentes, pertencentes a 33 famílias botânicas e 81 espécies diferentes.
 Aproximadamente 80% das árvores encontradas nas praças são de espécies
 nativas das formações florestais brasileiras e apenas 20% são de espécies
 exóticas. Das espécies brasileiras, aproximadamente 70% são nativas do bioma
 Cerrado. Nas praças centrais pode-se observar uma arborização mais densa,
 com uma melhor diversidade de espécies e maior área sombreada,
 demonstrando uma maior preocupação com a estética destes locais quando
 comparados com praças da periferia. Nestas, o número de indivíduos e a riqueza
 de espécies foi marcadamente menor, ou seja, em sete praças periféricas não se
 registrou um número superior a 10 espécies. Conseqüentemente a área
 sombreada destas praças é relativamente menor, gerando um maior desconforto
 térmico e diminuindo a socialização que estes locais têm como objetivo de
 proporcionar a população.
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