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RESUMO

Estudos indicam que a população das cidades de países em desenvolvimento
 pode dobrar nos próximos trinta anos. Dessa forma, os espaços verdes têm uma
 importância estratégica para a melhoria da qualidade de vida desta crescente
 sociedade urbanizada. A necessidade de se avaliar a diversidade biológica
 contida nestes remanescentes urbanos permitirá avaliar as potenciais perdas e
 ganhos para a conservação dos recursos naturais. Este trabalho objetivou
 determinar a composição florística e a estrutura da vegetação arbórea de uma
 área de cerrado sentido restrito em Uberlândia, MG, para posterior comparação
 com outros estudos já realizados em áreas de cerrado sentido restrito no Brasil.
 Para o estudo fitossociológico foram alocadas 10 parcelas de 50 x 20 metros (1
 ha de área amostral). Em cada parcela foram amostrados e identificados todos os
 indivíduos arbóreos vivos com CAS (circunferência à altura de 30 cm do solo) ≥
 15 cm. As espécies também foram classificadas quanto à síndrome de dispersão.
 Foram amostrados 564 indivíduos, sendo 43 espécies distribuídas em 25 famílias.
 O índice de diversidade (H' = 2,57) e de equabilidade (J' = 0,69) foram os
 menores entre as áreas comparadas, provavelmente devido à elevada
 abundância de Dalbergia miscolobium Benth. e Pterodon pubescens (Benth.)
 Benth. (48% dos indivíduos). A família Fabaceae apresentou o maior número de
 espécies (13), seguida de Myrtaceae (3). A área basal encontrada foi de 6,81
 m2.ha-1. Das espécies amostradas, 65% apresentam dispersão zoocórica,
 demonstrando assim o potencial desse fragmento em fornecer abundantes
 recursos para a manutenção da fauna local. A frequência de queimadas na área e
 a intensa urbanização da matriz de entorno exercem um papel relevante na
 estrutura da vegetação, implicando a necessidade de um melhor manejo deste
 remanescente urbano.
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