Levantamento da arborização urbana do setor central no
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em uma cidade, pois possui inúmeras
vantagens tais como: a caracterização do município, bem estar da população,
melhora o visual, amortiza a poluição, entre outros. Dentro desse contexto a
presente pesquisa teve como objetivo a realização de um levantamen

-

Tabebuia heptaphylla

Jacaranda mimosifolia

-

- mimoso) com 27 indivíduos (13,04%) das

espécies. Devido a uma arborização mal planejada, foram encontrados alguns
problemas em relação a fiação elétrica, espaçamento no passeio público e a
escolha de espécies adequadas. Ficando evidente a necessidade de um plano
de arborização urbana para o município de Osório/RS, dentre outros fatores,
por ser uma cidade turística e por estar ligada diretamente com questões
ambientais.
Considerando que o município de Osório é reconhecido por sua vocação
turística e pelas políticas públicas ambientais, ressalta-se a importância da
realização de um plano de arborização para a cidade, o que pode auxiliar no
processo de resolução dos problemas anteriormente citados. Ressaltando que,
para a realização de um plano de arborização urbana adequado, é de extrema
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importância levar em consideração o local em que será realizado o plantio das
espécies, bem como levar a escolha de espécies nativas adequadas para o
plantio. Assim, evitam-se possíveis transtornos futuros, tais como inúmeras
podas ou até mesmo a remoção da espécie devido ao atrito com as fiações
elétricas e também possíveis problemas no passeio público como, por
exemplo, o levantamento da calçada devido ao plantio e a escolha inadequada
da espécie. Além disso, fica claro que as Ruas e a Avenida Getúlio Vargas
deveriam ser bem mais arborizadas, já que a execução da arborização acaba
criando um microclima favorável e inúmeros benefícios paisagísticos. Como as
mesmas possuem um fluxo de pessoas e veículos muito intenso, um projeto de
arborização urbana traria muitos benefícios e atrativos paisagísticos para o
município de Osório/RS. Por fim, cabe destacar que os dados apresentados
nessa pesquisa não exaurem as possibilidades de estudo, mas podem
colaborar em um futuro planejamento da arborização do município. O que virá
a qualificar a arborização já existente.
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