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PROJETO SETORIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PARANÁ "ARBORIZAÇÃO URBANA NO PARANÁ"
BARCELLOS, A.1, CONTE, P.A.1, PINHEIRO, P.B.G.1, ALQUINI, Y.2, BASTOS, M.C.O.3,
FERRONATO, M.L.4, LEAL, L.5, MAZUCHOWSKI, J.Z.6, SCHARNIK, M.3, SILVA, P.L.2,
7
1
WOJCIKIEWICZ, C.R. , SOLDERA, C. .

Resumo: O Plano de Arborização Urbana é um documento técnico que norteia as decisões sobre
os aspectos relacionados à arborização e se aplica às condições e características de cada
município. O Projeto Setorial do Ministério Público do Estado do Paraná "Arborização Urbana no
Paraná", visa fomentar a elaboração dos Planos Municipais de Arborização Urbana nos 399
municípios do Paraná. Por meio de parceria entre diversas instituições do Estado, foi criado o
Comitê de Trabalho Interinstitucional para Análise dos Planos de Arborização Urbana. Foram
encaminhados para análise 158 Planos, o que corresponde a 39,6% dos municípios paranaenses.
A atuação conjunta do Ministério Público do Paraná e das instituições que compõem o Comitê é
fundamental para o êxito do Projeto.
Palavras-chave: Plano de Arborização Urbana, planejamento urbano, política pública.
Abstract: The Urban Forestry Management Plan is a technical document wich guides the
decisions related to afforestation and applies to the conditions and characteristics of each
municipality. The Project of the Public Ministry of the State of Paraná "Urban Forestry in Parana"
aims to encourage the development of the Plans of Urban Forestry in 399 counties of Paraná.
Through a partnership between many state institutions, the Interagency Working Committee for
Analysis of Urban Afforestation Plans was created. 158 Plans were sent for analysis, which
corresponds to 39.6% of the counties. The action between the Public Ministry of Paraná and the
institutions that make up the Committee is essential to the success of the project.
Key-words: Urban Forestry management plan, urban planning, public policy.

INTRODUÇÃO
Uma das formas de amenizar a perturbação causada pelos impactos negativos
causados pelo desenvolvimento urbano é promover a arborização das vias públicas,
parques e praças das cidades. Entretanto, se mal concebida ou sem a manutenção
adequada, a arborização urbana pode vir a ocasionar uma série de problemas às
cidades, principalmente devido ao conflito de árvores inadequadas com os equipamentos
urbanos, redes de energia, encanamentos, muros e postes de iluminação, podendo
inclusive dificultar ou impedir a acessibilidade e transitabilidade de pedestres nas vias
públicas (BIONDI e ALTHAUS, 2005).
Desta forma, a etapa de planejamento da arborização urbana deve ser
considerada como uma ferramenta de gestão dos municípios e estar, portanto, inserida
nos planos, projetos e programas urbanísticos das cidades. Neste sentido, surgem os
Planos de Arborização Urbana: documentos técnicos que norteiam as decisões sobre os
aspectos relacionados à arborização e se aplicam às condições e características de cada
município (SAKAMOTO et al., 2006).
Com este enfoque, e em alinhamento ao objetivo estratégico do Ministério Público
1 Ministério Público do Estado do Paraná (MP-PR); 2 Conselho Regional de Biologia (CRBio7); 3 Instituto Ambiental do Paraná (IAP);
4 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR); 5 Companhia Paranaense de Energia (COPEL); 6 Instituto
Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER); 7 Associação Paranaense de Engenheiros Florestais (APEF).
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do Paraná (MP-PR) referente ao asseguramento de políticas e práticas ambientais
sustentáveis, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de
Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo (CAOPMAHU), o MP-PR
instituiu, no ano de 2012, o Projeto Setorial "Arborização Urbana no Paraná", realizado
em parceria com instituições do Estado e visando fomentar a elaboração e a implantação
dos Planos Municipais de Arborização Urbana nos 399 municípios do Estado do Paraná.
OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo relatar a metodologia do trabalho e os resultados
obtidos no Projeto Setorial "Arborização Urbana no Paraná", instituído pelo Ministério
Público do Estado do Paraná e realizado por meio de termo de cooperação técnica
firmado entre várias instituições do Estado.
MÉTODOS
Como etapa inicial do projeto "Arborização Urbana no Paraná", objetivando-se
orientar e auxiliar os Prefeitos e técnicos dos municípios paranaenses quanto aos
requisitos, tópicos e etapas que devem ser contemplados no Plano Municipal de
Arborização Urbana, uma equipe técnica composta por representantes de diversas
instituições do Estado (APEF - Associação Paranaense de Engenheiros Florestais,
EMBRAPA-Florestas

-

Empresa

Brasileira

de

Pesquisa

Agropecuária,

COPEL

Distribuição – Companhia Paranaense de Energia Elétrica, CREA-PR - Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, EMATER - Instituto Paranaense de
Assistência Técnica e Extensão Rural, IAP - Instituto Ambiental do Paraná, SANEPAR –
Companhia de Saneamento do Paraná e o MP-PR) desenvolveu o “Manual para
Elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana" O referido Manual apresenta os
itens básicos que devem estar contemplados no Plano, devendo conter, no mínimo, os
seguintes tópicos: Introdução, Caracterização do Município, Diagnóstico da Arborização,
Planejamento, Implantação, Manutenção, Monitoramento e Gestão da Arborização
Urbana. A estruturação dos Planos proposta visa auxiliar a administração pública a
compreender a conjuntura do seu município, diagnosticando os principais problemas e
potencialidades e a aliar este levantamento ao seu planejamento urbanístico e suas
práticas de gestão.
Em

uma

etapa

seguinte,

foram

desenvolvidos

cursos

regionais

de

aperfeiçoamento e capacitação técnica para Promotores de Justiça, prefeituras
municipais e instituições conveniadas, nos quais foi realizada a divulgação do Projeto
Setorial e do Manual elaborado. Na sequência, o CAOPMAHU encaminhou ofício a todos
os Promotores de Justiça que atuam na área de meio ambiente no Estado do Paraná
5

para que solicitassem aos Municípios pertencentes a sua Comarca a elaboração do
Plano de Arborização Urbana, com base no Manual, e que, após seu recebimento, os
encaminhasse ao CAOP para análise.
Para que tal avaliação pudesse ser realizada, criou-se o Comitê de Trabalho
Interinstitucional para Análise dos Planos de Arborização Urbana, por meio de parceria
entre as seguintes instituições: COPEL, CRBIO7 (Conselho Regional de Biologia – 7ª
Região), CREA-PR, APEF, IAP, EMATER e MP-PR.
Deste modo, os Planos Municipais de Arborização Urbana vem sendo
encaminhados pelos Promotores de Justiça ao CAOPMAHU do Ministério Público do
Estado do Paraná, passando inicialmente por uma triagem pela equipe técnica do próprio
CAOP. A partir desta triagem, os Planos podem ser considerados aptos a serem
analisados pelo Comitê ou reprovados por não apresentarem os requisitos mínimos
necessários para serem considerados Planos de Arborização Urbana. Se forem
reprovados, os Promotores de Justiça são comunicados a fim de que solicitem
novamente a elaboração do Plano às Prefeituras. Se considerados aptos, os Planos
serão encaminhados aos membros das instituições integrantes do Comitê para análise.
Após a análise e elaboração de parecer técnico individual pelos membros do
Comitê, é realizada uma reunião de trabalho para que se apresentem e discutam os
pareceres individuais e, por fim, se conclua qual será o encaminhamento dado a cada
Plano analisado. Os Planos podem ser considerados reprovados, aprovados, ou
necessitarem complementações (parcialmente aprovados).
No caso de um Plano ser considerado parcialmente aprovado, elabora-se um
parecer técnico do Comitê, com a anuência de todos os membros, no qual são descritas
quais complementações são necessárias ao Plano analisado. Este parecer é
encaminhado ao Promotor de Justiça que atua no Município em questão, para que
solicite as adequações necessárias. Se reprovado, o Município deve ser comunicado que
o Plano necessita ser reelaborado de acordo com as diretrizes propostas no Manual.
Em uma etapa subsequente do Projeto, será realizado pelos membros do Comitê
um trabalho de acompanhamento da implantação dos Planos aprovados, por meio de
visitas em campo, bem como análise de relatórios periódicos de implantação.
RESULTADOS
No período de março de 2015 a outubro de 2016 foram realizadas 14 reuniões do
Comitê de Trabalho Interinstitucional para Análise dos Planos de Arborização Urbana,
tendo sido encaminhados ao Centro de Apoio para análise 158 Planos Municipais de
Arborização Urbana, o que corresponde a 39,6% dos municípios do Estado.
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Destes Planos, 32 foram reprovados na triagem inicial realizada pela Equipe
Técnica. Dos Planos que foram analisados pelo Comitê, apenas 1 foi aprovado, sendo 48
reprovados e para 72 foram sugeridas complementações. Vinte e cinco municípios
encaminharam novas versões dos Planos, dos quais 2 foram aprovados, 10 reprovados e
para 8 foram sugeridas novas complementações. Dez planos encontram-se ainda
pendentes para análise.
DISCUSSÃO
O êxito do Projeto "Arborização Urbana no Paraná" só é possível devido ao
esforço conjunto do próprio Ministério Público do Paraná, tanto do Centro de Apoio como
dos Promotores de Justiça que atuam na área ambiental, juntamente a cada uma das
instituições paranaenses que compõem o Comitê de Trabalho que, por meio de seus
representantes e da qualificação técnica de cada um, se dedicam a analisar
criteriosamente cada um dos Planos recebidos.
A quantidade de Planos encaminhados por parte dos Municípios possivelmente se
justifica tendo em vista a inexistência de uma legislação específica quanto à elaboração
do Plano Municipal de Arborização Urbana. Ressalta-se ainda que, por se tratar de um
projeto dinâmico, bem como pela necessidade e importância da elaboração e
implementação de um Plano de Arborização Urbana, instrumento de política pública
ambiental, continuam as tratativas do MP-PR junto aos municípios, de modo que a
expectativa é quanto ao aumento do número de Planos a serem recebidos para análise,
sejam novos ou complementados a partir das sugestões do Comitê.
Já a quantidade de Planos considerados reprovados reflete um desalinhamento
entre as diretrizes do Manual os documentos efetivamente elaborados pelas Prefeituras.
Isso se dá, em muitos dos casos, pela falta de experiência da equipe que elaborou o
Plano e também pelo fato de o Município não basear seu Plano no Manual encaminhado,
tampouco utilizar qualquer guia ou termo de referência para que o Plano possua os itens
mínimos a fim de que seja efetivamente estruturado de forma a servir como um
instrumento de gestão municipal. Cabe enfatizar que é possível ainda que os Municípios
realizem os ajustes necessários para que os Planos possam ser adequados e
considerados aptos para sua implementação.

REFERÊNCIAS
BIONDI, D.; ALTHAUS, M. Árvores de rua de Curitiba: cultivo e manejo. Curitiba:
FUPEF, 2005.
SAKAMOTO E.H., HARDT C. REZENDE D.A. Cidade ecológica: políticas de criação de
áreas verdes urbanas. Paisagens em debate, FAU.USP, n. 04. São Paulo: dez/2006.
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PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO
URBANA DE SÃO LUÍS E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A NORMATIZAÇAO
DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
DUARTE, A. P. C.1; SOUZA, R. C.1; CARIDADE, E. O.1; SILVA, C. C.2; CARVALHO, R. R3;
BORRALHO JUNIOR, L. C. B.4
Resumo
Nas décadas de 70 e 80, São Luís assistiu à implantação de empreendimentos industriais, com
aumento populacional e ocupação desordenada do território. Isso trouxe descaracterização das
unidades vegetacionais, apesar da grande quantidade de espécies arbóreas, que, por falta de
normatização correta no seu plantio, acabou por gerar uma demanda de cuidados, como serviços
de poda e/ou supressão. O presente trabalho vem apresentar a construção do Plano Municipal de
Arborização Urbana de São Luís, que servirá como apoio técnico, para formatar e normatizar a
arborização de vias públicas, praças e parques lineares. Foram realizadas reuniões e ações de
divulgação, onde reuniram-se representantes para compor a comissão para elaboração do plano,
além de consulta pública online e outros eventos, para inventariar a percepção popular a respeito
do tema. O projeto terá continuidade nos próximos meses, onde serão realizadas audiências
públicas, aprovação do documento e a conversão deste em instrumento legal.
Palavras-chave: Paisagem Urbana, Planejamento, Legislação.
Abstract
In the 70’s and 80’s, São Luís saw the establishment of industrial enterprises, population increase
and disorderly occupation of the territory. This brought mischaracterization of vegetation units,
despite the large number of tree species, which, for lack of proper regulation of its planting, ended
up generating a demand for care, such as pruning and/or removal services. This paper is
presenting the building of the Municipal Plan for Afforestation of São Luís City, which will serve as
technical support, to format and standardize the afforestation of public roads, parks and linear
parks. Meetings and dissemination of actions were carried out, which gathered representatives to
the drafting committee of the plan, as well as online public consultation and other events, to
inventory the popular perception on the subject. The project will continue over the next months,
where public hearings will be held, approval of the document and its conversion in a legal
instrument.
Keywords: Urban landscape, Planning, Legislation.

Introdução
O conceito de urbanização está associado ao desenvolvimento da civilização e de
tecnologias, além de disponibilização de infraestrutura e serviços urbanos. As décadas de
70 e 80 em São Luís foram marcadas pela implantação de grandes empreendimentos
industriais, em que o contingente populacional aumentou consideravelmente, porém com
uma ocupação desordenada do território. Em muitos casos, essas ocupações se
mostraram altamente degradantes ao meio ambiente (MORAES et al., 2010).
Essa desconstrução da paisagem urbana em São Luís trouxe vários problemas de
ordem socioeconômica e ambiental, como o processo de ocupação desordenada e a
descaracterização das unidades de vegetação predominantes na região.
1

Instituto Superior de Educação Continuada
Universidade Ceuma
3
Secretaria Municipal de Educação – São Luís/MA
4
Instituto Municipal da Paisagem Urbana – São Luís/MA
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O município de São Luís possui um espaço urbano muito complexo, com a
predominância de áreas verdes compondo a paisagem de 90% das praças e 70% dos
canteiros centrais dos principais corredores, rotatórias e vias secundárias (IMPUR, 2014).
Porém, grande parte das espécies arbóreas são plantadas sem um planejamento prévio,
escolhendo espécies inadequadas, e muitas vezes realizando plantio em local
também inapropriado, por exemplo árvores de grande porte sob redes elétricas, e sem
respeitar a diversidade mínima de espécies, gerando uma grande demanda de serviços
de manutenção, como podas e supressão, e correndo risco de proliferação de pragas e
doenças por falta de biodiversidade.
Nesse contexto, a Prefeitura Municipal de São Luís, numa parceria entre o
Instituto Municipal da Paisagem Urbana (IMPUR), a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente (SEMMAM) e o Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA),
encomendou a elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana de São Luís, o
qual está sendo executado pelo Instituto Superior de Educação Continuada (ISEC), e que
servirá como apoio técnico ao município e aos profissionais de diversas áreas de
atuação, sendo a base para o planejamento, implantação e manejo da arborização
urbana, em consonância com os demais serviços urbanos existentes, contribuindo assim,
para a melhoria da qualidade de vida da população.

Objetivo
O presente trabalho tem como objetivo apresentar os passos para a elaboração
do Plano Municipal de Arborização Urbana de São Luís (PMARB-SLZ), que irá formatar e
normatizar a arborização de estruturas como vias públicas, praças e parques lineares do
município. A partir desse documento serão elaborados o Projeto de Lei, a ser
protocolado junto à Câmara Municipal, o manual técnico de arborização do município e a
cartilha educativa visando à conscientização da população sobre os benefícios da
arborização e sua parceria para o êxito da arborização da cidade.

Método
Para estruturar o desenvolvimento dos trabalhos e enriquecer as discussões,
criou-se a Comissão Técnica de Arborização Urbana, composta por representantes de
várias instituições, com regimento interno já aprovado, e Grupo de Trabalho Especial com
consultores externos para organização da construção do PMARB-SLZ.
A execução deste projeto iniciou-se com pesquisas bibliográficas, in loco, nas
instituições representantes da Comissão Técnica, a fim de fazer um levantamento
bibliográfico sobre a história da paisagem urbana de São Luís e uma listagem completa e
detalhada de toda a legislação do município transversal ao tema da arborização urbana.
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Além disso, foram levantados uma série de dados físicos, mapas, cartas e séries
hidrológicas que contribuem para o entendimento do ecossistema da Ilha de São Luís.
Junto a esse trabalho, foi realizado um diagnóstico prévio das principais avenidas
e praças da cidade, a fim de verificar a situação atual da arborização, identificando os
principais problemas para propor as melhores soluções.
Como contribuição da população na fase de construção do Plano Municipal de
Arborização Urbana foi realizado o lançamento de consulta pública online sobre
arborização urbana de São Luís, além da aplicação presencial do mesmo questionário
em diversos eventos realizados pela prefeitura, buscando uma maior cobertura regional
da pesquisa.
A elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana de São Luís tem como
previsão a duração de 24 meses, sendo 12 meses para a conclusão do plano e
submissão do projeto de lei à câmara municipal e 12 meses para a execução do
inventário arbóreo da cidade e ações de monitoramento e implantação do plano.

Resultados
Em oito meses de execução do projeto, o Plano Municipal de Arborização Urbana
de São Luís tem as seguintes ações realizadas:
 Formação da Comissão de Elaboração do PMARB-SLZ;
 Publicação do Regimento Interno da Comissão no Diário Oficial do Município;
 Resultado da consulta pública online e presencial sobre arborização urbana de
São Luís. Figura 1. Divulgação da plataforma de consulta sobre arborização
urbana de São Luís (Fonte: www.saoluis.ma.gov.br);
 I SEMINÁRIO DE PAISAGEM URBANA Tema: “Políticas públicas e a participação
da sociedade”. Figura 2. I Seminário de Paisagem Urbana de São Luís realizado
em outubro de 2015 (Fonte: www.saoluis.ma.gov.br);
 Café da manhã com os representantes dos viveiros da região metropolitana;
 Diagnóstico prévio da arborização das principais avenidas e praças da cidade;
 Minuta do Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Municipal de Arborização
Urbana;
 Elaboração de material educativo para campanhas de distribuição de mudas.

Discussão
O Plano Municipal de Arborização Urbana de São Luís é uma ação continuada, e
tem gerado, no âmbito do poder público municipal, na esfera privada e na sociedade, um
novo olhar sobre a importância do patrimônio arbóreo urbano.
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O diagnóstico prévio proporcionou uma visão ampla e interessante das diversas
áreas do município, onde é possível classificar as zonas mais e menos arborizadas da
cidade, bem como traçar metas de plantio para as próximas ações.
A aplicação do questionário foi muito importante tanto para a participação da
população na construção de um pilar do planejamento urbano, quanto para a própria
publicidade da execução do projeto, além, claro, de ter retratado o entendimento da
população em relação à arborização urbana.
A construção do plano está em fase de finalização dos documentos e terá
continuidade nos próximos meses, quando serão realizadas as audiências públicas.
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DIAGNÓSTICO QUALITATIVO DA ARBORIZAÇÃO URBANA DAS
PRINCIPAIS AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS – MA
CARIDADE, E. O.1; PINHEIRO, C. A.2, CARVALHO, R. R.3, SANTOS, J. M.4, DUARTE1, A. P. C.,
SOUZA, R. C.1.
Resumo
Atualmente, a disponibilização de espaços verdes é essencial a qualquer planejamento urbano,
pois desempenham papel fundamental na manutenção da qualidade ambiental das cidades e
consequentemente da população nos centros urbanos. O diagnóstico da arborização foi realizado
no período de 28 de outubro de 2015 a 12 de maio de 2016 pelo método de inventário qualitativo,
considerando as principais avenidas, rotatórias e praças da área urbana do município, totalizando
116 locais. Foram observados nas áreas amostradas problemas de incompatibilidade na relação
entre arborização e equipamentos urbanos, utilização de espécies exóticas à flora brasileira,
situações observadas que ocorrem com o estrangulamento do colo das árvores por falta de
espaço permeável, descontinuidade quanto à presença de árvores ao longo das áreas públicas,
com locais bem dotados de indivíduos arbóreos em contraste com outros totalmente desprovidos,
estado fitossanitário das árvores, de um modo geral, crítico e casos de árvores com grau de
inclinação acentuado.
Palavras-chave: Inventário, florestas urbanas, equipamentos urbanos.
Abstract
The availability of green spaces is essential to any urban planning because they take a key role in
maintaining the environmental quality of cities and, consequently, the population in urban areas.
The urban forest’s diagnosis was carried out from October, 28th 2015 to May, 12th 2016, by the
qualitative inventory method, taking into consideration the main avenues and public squares of the
city’s urban area, resulting in 116 locations. It has been observed in the sampled areas issues in
regard to incompatibility in the relationship between tree planting and urban equipment, use of
exotic species, the trunk of trees’ strangling for the lack of permeable space, discontinuity when it
comes to the presence of trees along the public areas in addition to the locals’ contrast with a
significant number of trees and the total lack of others. The phytosanitary state of trees in general
is critical and there are several cases of trees with elevate degree of inclination.
Keywords: inventory, urban forests, urban equipment

Introdução
Nos centros urbanos a arborização contribui para a melhoria de vida da população
gerando benefícios ambientais e sociais (RIBEIRO, 2009). Em virtude da falta de
planejamento, o plantio de árvores em vias públicas tem gerado problemas aos
moradores devido ao conflito com equipamentos urbanos (rede elétrica, de esgoto, de
água, dentre outros), sendo estes apontados por Velasco (2003), como principais
problemas na arborização da estrutura viária de uma cidade.
Sendo assim, verifica-se a importância do planejamento adequado da arborização
nos centros urbanos assegurando uma correta arborização dos espaços públicos,
evitando conflitos com os equipamentos urbanos e permitindo que as árvores existentes
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e aquelas que serão plantadas futuramente obtenham desenvolvimento pleno de ciclo de
vida e cumprimento do seu propósito ambiental.
Nesse contexto, a Prefeitura Municipal de São Luís, numa parceria entre o
Instituto Municipal da Paisagem Urbana (IMPUR), a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente (SEMMAM) e o Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA),
encomendou a elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana de São Luís, o
qual está sendo executado pelo Instituto Superior de Educação Continuada

(ISEC),

sendo o diagnóstico da arborização um importante passo para esse processo.

Objetivo
Este trabalho teve como objetivo avaliar qualitativamente diferentes aspectos da
arborização na área urbana do município de São Luís – MA, fornecendo subsídios para
um subsequente planejamento de (re)arborização do município.

Método
O diagnóstico da arborização foi realizado no período de 28 de outubro de 2015 a
12 de maio de 2016 pelo método de inventário qualitativo, considerando as principais
avenidas, rotatórias e praças da área urbana do município, totalizando 116 locais. O
levantamento de dados em campo dos indivíduos arbóreos foi feito por meio de aplicação
de Ficha Técnica, em que constavam os seguintes campos de informações: Localização
da área, Identificação, Fitossanidade, Entorno/Interferências (localização relativa à árvore
e conflito com equipamentos urbanos) e definições de ação/ recomendação.

Resultados
Na área de estudo, um dos problemas de incompatibilidade na relação entre
arborização e equipamentos urbanos, mais observado em campo deu-se na relação entre
árvores e fiação elétrica/telefônica. Visto que o município de São Luís possui em sua
maioria um sistema de fiação elétrica do tipo convencional, foi verificada nas áreas
amostradas a execução de podas mais severas e, na maioria das vezes, inadequadas,
alterando totalmente a forma da copa das árvores, podendo gerar como resultados a
queda na qualidade dos indivíduos arbóreos (Figura 1. Pata de vaca (Bauhinia forficata)
em contato com fiação elétrica na Av. São Luís Reis de França).
A utilização de espécies exóticas à flora brasileira pode ser observada em vários
locais visitados na área urbana de São Luís, com destaque para a presença marcante de
Ficus Benjamina, espécie de grande porte que causa problemas sérios a estruturas
diversas. Outra espécie comumente encontrada foi o Nim indiano (Azadirachta indica),
que tem causado preocupação quanto à sua proliferação em ambiente urbano, em
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virtude de sua capacidade de provocar prejuízos a outras espécies vegetais e até
animais, pelas suas propriedades repelentes.
Em se tratando de abertura e disponibilidade de área permeável para as árvores
nos locais visitados, classificou-se como razoável, pois são poucas situações observadas
que ocorrem o estrangulamento do colo das árvores por falta de espaço permeável. O
que se observou em grandes proporções, são aberturas inferiores ao necessário que
sejam adequadas para prover o desenvolvimento dos exemplares arbóreos. Muitas
avenidas não possuem espaçamento de canteiro central adequado para plantio de
árvores ou são totalmente impermeáveis, impossibilitando até mesmo o plantio de
arbustos e gramíneas (Figura 2. Amendoeira (Terminalia catappa) à esquerda com pneus
na base do tronco e à direita causando problemas de ruptura na calçada).
Nas áreas amostradas pode-se observar uma descontinuidade quanto à presença
de árvores ao longo das áreas públicas, com locais bem dotados de indivíduos arbóreos
em contraste com outros totalmente desprovidos desses.
O estado fitossanitário das árvores de um modo geral é crítico, em virtude da
ausência de manutenção (podas, combate e controle de parasitas, pragas e doenças) de
forma mais efetiva, acarretando assim a degradação da sanidade dos exemplares, o que
causa constantemente a perda de indivíduos arbóreos (Figura 3. À esquerda, Cajueiro
(Anacardium occidentale) com presença de cupim no ápice do tronco; à direita,
Amendoeira (Terminalia catappa) com infestação avançada de erva de passarinho).
Outros casos encontrados foram de árvores com grau de inclinação acentuado,
podas mal realizadas e supressão de árvores onde deixam o tronco muito evidente.

Discussão
A condição geral da arborização do município de São Luís/MA foi considerada
razoável a péssima nos locais visitados, visto que existem vários locais que requerem
atenção pela presença de indivíduos mortos e com parasitas (erva de passarinho),
necessitando de poda de manutenção nos espaços públicos existentes. Entretanto, foram
observadas também várias iniciativas de reforma de praças públicas com arborização,
principalmente na região da Cohab, um bairro residencial e comercial importante da
cidade.
Tal situação de condição arbórea do Município requer, por parte da gestão
pública, elaboração de projetos que visem à melhoria do aspecto paisagístico da nossa
cidade, direcionando recursos para implantação e manutenção da arborização urbana de
forma mais ativa e eficiente.
Também é necessária a promoção de campanhas educativas pelos órgãos
públicos, de modo a sensibilizar a população sobre a importância das árvores para o
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meio urbano e de como se pode usufruir dos benefícios de uma arborização planejada e
adequada.
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QUANTO VALEM AS ÁRVORES DO SESC BELENZINHO
SILVA, A.G.¹ ; SABINO, A.P.S.²

1. Resumo
Inaugurado em 2010, o Sesc Belenzinho está inserido em uma região de São Paulo que tem a
menor área verde por habitante da cidade. O planejamento da arborização urbana, gera maior
qualidade de vida e associada a valoração das árvores possibilita tomadas de ação em manejo e
sensibilização da comunidade.
2. Abstract
Opened in 2010, the SESC Belenzinho is inserted in a region of São Paulo, which has the
lowest per capita green area of the city. The planning of urban trees, generates higher quality of life
and associated with valuation of trees enables taken action in management and community
outreach.

Palavras chave: Sesc, Arborização urbana, valoração

3. Introdução

3.1.

A Instituição

O Sesc – Serviço Social do Comércio, uma instituição criada pelo empresariado
do comércio em 1946, é fruto de um sólido projeto cultural e educativo que trouxe, desde
sua criação, a marca da inovação e da transformação social. No Estado de São Paulo, o
Sesc SP conta com uma rede de 36 unidades, em sua maioria centros culturais e
desportivos. Desenvolve assim uma ação de educação informal e permanente com intuito
de valorizar as pessoas ao estimular a autonomia pessoal, a interação e o contato com
expressões e modos diversos de pensar, agir e sentir.

3.2.

A Cidade e a Região Leste

O avanço da urbanização nas áreas periféricas da cidade se deu de maneira
desorganizada, ocupando muitas vezes áreas ambientalmente frágeis (ALVIM et al,
2015). Esse processo onerou as áreas verdes da cidade, causando redução significativa
de vegetação (TAKIYA, H. 2016).
¹Serviço Social do Comércio – SESC, Av. Álvaro Ramos n°991, Belém, São Paulo – 03331-000,
Brasil, (11) 2607-8621 – alegoncalves@sescsp.org.br – Engenheira Agrônoma – Gerência de
Engenharia e Infraestrutura;
²Serviço Social do Comércio – SESC, Av. Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000,
Itaquera, São Paulo – 08265-045, Brasil - (11) 2523-9220 - ana@itaquera.sescsp.org.br Engenheira Agrônoma – SESC Itaquera
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O Sesc Belenzinho está situado na Subprefeitura da Mooca e apresenta
densidade demográfica de 9,77 hab/km 2 e Índice de Área verde de 0,29m 2/habitante.
Este valor está muito abaixo do valor recomendado pela Sociedade Brasileira de
Arborização Urbana que é de 15m²/habitante (AMATO-LOURENÇO et al, 2016).
Nesse contexto a arborização urbana torna-se importante para criação de
zonas de amortecimento e obtenção de conforto ambiental (LAERA, L., 2006). Árvores
isoladas ou agrupadas produzem benefícios ambientais funcionais. Dentre os
principais serviços ambientais fornecidos pela arborização urbana, podemos citar:
estabilização microclimática e redução das ilhas de calor, contribuição para a
qualidade de vida da população, por meio da aproximação com o meio natural
(MARIANO et al, 2015), árvores podem capturar partículas prejudiciais à saúde,
recuperação e manutenção dos recursos hídricos e manutenção de espécies da fauna
e da flora (HILDEBRAND et al., 2002).
Os serviços ambientais são importantes no contexto atual de urbanização,
porém em algumas situações o planejamento das cidades deixa de incluir a
arborização,

ou

inclui

sem

planejamento

técnico,

utilizando

espécies

sem

compatibilidade, trazendo conflitos e sérios prejuízos, como rompimento de fios de
alta-tensão, interrupções no fornecimento de energia e obstáculos para circulação
(SILVA FILHO et al, 2002).
Para garantir a manutenção dos serviços ambientais é necessária a gestão da
arborização urbana, definição de espécies adequadas, controle fitossanitário e podas
de condução e adequação. Nesse contexto o Sesc busca planejar o plantio das
espécies, utilizando em sua maioria espécies nativas que visa a manutenção da flora e
da fauna regional. Utilização de espécies que não sejam tóxicas e possam causar
acidentes com frequentadores da Unidade. Espécies condizentes com os espaços
disponíveis (fiação, tubulação de esgoto e calçadas).
Visando quantificar essas ações, faz-se necessário a valoração das árvores do
Sesc Belenzinho, tornando mais palpável o valor de um bem natural, para que
tenhamos subsídios para tomadas de decisões, na implementação de ações no Sesc
Belenzinho ou em outras Unidades do Sesc.

4. Objetivo
Realizar a valoração das árvores existentes na unidade do Sesc Belenzinho e
elaborar um modelo matemático que possa ser empregado nas demais unidades.

5. Metodologia
Os cálculos de valoração da infraestrutura verde do Sesc Belenzinho foram
baseados nos levantamentos de Silva Filho, Tosetti (2010) e Silva Filho et. al. (2002).
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Para valoração em moeda corrente foi criada uma planilha contendo: número de
identificação, espécie, nome popular, família, origem, diâmetro a altura do peito (DAP),
altura total, fitossanidade, valor da espécie (Ve), valor de condição (Vc), valor
biométrico (Vbm), índice de importância (Li), valor de importância relativa (Lir), valor
monetário do Indivíduos.
- Valor da espécie - criou-se um ranque considerando valores em relação à
origem, para isso foram estabelecidas as seguintes notas: 1 para espécies exóticas, 2
para espécies nativas e 3 para espécies nativas com risco de extinção;
- Valor de condição – ranque considerando o estado fitossanitário: 3 bom, 2
regular, 1 ruim, 0 morto;
- Valor biométrico – ponderação entre o diâmetro à altura do peito (DAP), com
peso de 60% e a altura total, com peso de 40%. Foi considerada a altura total e não
altura de primeira bifurcação, pois as árvores em questão são provenientes um termo
de ajuste de conduta, devido a isso, as árvores foram plantadas com DAP 3cm e
consequentemente as árvores foram conduzidas a não emitir ramificações abaixo de
2m.
- Índice de Importância – multiplicação conforme a fórmula: Li = (Ve*Vc*Vbm);
- Valor de importância relativa – divisão do valor de importância pela freqüência;
- Valor monetário do indivíduo – é obtido multiplicando-se o valor do lir de cada
indivíduo pela constante Kr, que é estabelecida pela a partir da equivalência do lir da
menor árvore jovem da espécie mais comum na arborização ao seu custo de
produção. O custo de produção foi calculado com base na média de gastos realizado
na implantação dos projetos paisagísticos da Unidade.

6. Resultados e Discussão
O inventário da Unidade identificou 213 árvores, sendo: 13 famílias botânicas e 28
espécies. Dessas espécies, 165 apresentam bom estado fitossanitário, 43 em estado
regular, 4 em estado ruim e 1 morta.
O valor monetário total em relação a arborização da Unidade equivale a cerca de
R$ 80.000,00. Temos 20 espécies de maior valor monetário, entre elas 17 apresentam
bom estado fitossanitário e maiores DAP, evidenciando a necessidade de
acompanhamento do estado fitossanitário e manejo periódico (podas e adubações).
Os resultados também evidenciam que as espécies de maior frequência
apresentam menor valor individual, evidenciando que a maior diversidade contribui na
valoração das espécies
Não há evidência da relação entre valor da espécie e da origem, porém mesmo
não havendo relação o Sesc prioriza a utilização de espécies nativas, por acreditar que
essas espécies apresentam relação com a conservação da flora e fauna regional.
Os valores das espécies além de subsidiar o manejo das árvores, podem ser
utilizados em ações educativas, que visem estreitar a relação das pessoas com as
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árvores. O planejamento adequado de plantio - árvores adequadas próximas a
calçadas, longe da fiação e árvores nativas atrativas da fauna silvestre – estabelece
maior sensibilização das pessoas, desvinculando as áreas verdes da cidade a
problemas – queda de árvores, levantamento de calçada e problemas em relação a
fiação.

7. Conclusões
O levantamento do valor de árvores possibilita melhorar a tomada de decisão em
relação ao manejo das árvores da Unidade. A valoração associada a melhoria do
planejamento na arborização urbana estreita os laços da população com as áreas
verdes e consequentemente favorece a conservação das da infraestrutura verde na
cidade.
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ROTEIRO BOTÂNICO COMO FERRAMENTA DE SENSIBILIZAÇÃO
AMBIENTAL NO PARQUE MUNICIPAL COLINA DE SÃO FRANCISCO,
SÃO PAULO-SP
PEDRO, G.K.¹, BOSSI, A.A.¹, PINHEIRO, R.R. ¹, SOUZA, C.O.¹, GANSO, B.P.S.¹

Resumo
Os parques urbanos, como áreas detentoras de recursos ambientais, compõem
espaços fundamentais para a manutenção da biodiversidade para o município de São Paulo.
Um desses parques é o Colina de São Francisco, que apresenta uma série de aspectos
adequados para a criação de projetos de sensibilização ambiental. O presente trabalho tem
como objetivos a Identificação de espécies vegetais e seleção das mais significativas para a
construção do roteiro botânico; planejar trilhas interpretativas visando a sensibilização
ambiental; elaborar um folder de apoio apresentando o roteiro botânico.
Palavras-chave: Mata Atlântica; Arborização; Trilhas urbanas; Sensibilização ambiental

Abstract
Urban parks, as areas that hold environmental resources, are fundamental spaces for
the biodiversity maintenance of the city of São Paulo. One of these parks is Colina de São
Francisco, which features a number of suitable ways to create environmental awareness
projects. The objectives of this current study is the identification of plant species and selection
of the most significant for the construction of a botanical script; to plan interpretative trails to
promote environmental awareness; to develop a support folder presenting the botanical script.
Key-words: Atlantic Rainforest; Afforestation; Urban trails; Environmental awareness

Introdução
Devido ao seu processo de ocupação e urbanização a cidade de São Paulo
perdeu grande porção de sua cobertura vegetal ao longo do tempo. Atualmente, o
município de São Paulo apresenta apenas 18% de sua cobertura vegetal original (SOS
MATA ATLÂNTICA, 2014). A Mata Atlântica, bioma predominante no território do
município de São Paulo, é uma das áreas mais ricas em biodiversidade do mundo e
também uma das mais ameaçadas, sendo por isso considerada um hotspot mundial
(CAMPALINI; SCHAFFER, 2010).
Os parques urbanos são áreas verdes públicas que desempenham papéis
relacionados ao lazer, recreação, conservação e preservação ambiental, ecologia,
história e cultura, entre outros, e são dotados de diversos recursos ambientais,
compondo espaços fundamentais para a manutenção da biodiversidade para o
município (BRANCO, 2010; SISTEMA AMBIENTAL PAULISTA, 2016).
Situado na zona oeste do município de São Paulo, o parque Municipal Colina
de São Francisco, se caracteriza como uma área bastante sombreada por árvores de
¹. Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente de São Paulo – Divisão Técnica de Gestão de
Parques.
20

grande porte, cuja infraestrutura e constituição do bosque favorecem as práticas de
recreação e contemplação da natureza (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2014).
A região em que se insere o parque Colina de São Francisco sofreu franca
ocupação nos anos 90 e 2000, estimulada por incorporadoras imobiliárias, pela
alteração da lei de zoneamento e da lei de Vilas (MAIO, 2009). Assim, é necessário o
constante fortalecimento da conservação e proteção de áreas verdes, não só por meio
de controle ambiental, como também pela sensibilização e educação. De acordo com
Fritjof Capra (1996) a partir dos ecossistemas podemos aprender a “ viver de maneira
sustentável” e a “sabedoria da natureza é a essência da ecoalfabetização”.
Uma das ferramentas que contribui com essa sensibilização é o roteiro
botânico interpretativo e o Parque Municipal Colina de São Francisco apresenta uma
série de aspectos adequados para seu desenvolvimento.
Objetivo
O presente trabalho tem como objetivos: 1- Identificação de espécies vegetais
e seleção das mais significativas para a construção do roteiro botânico; 2- Planejar
trilhas interpretativas de modo a promover a sensibilização ambiental; 3- Elaborar um
folder de apoio apresentando o roteiro botânico
Materiais e Métodos
O parque municipal Colina de São Francisco situa-se na zona oeste do
município de São Paulo, bairro Vila São Francisco, e está inserido em área
caracterizada por Bosque Heterogêneo (SÃO PAULO, 2016).
Na realização do presente trabalho, foram seguidas as seguintes etapas:
1. Vistoria para reconhecimento prévio do espaço, dividindo o parque em dois
setores: trilha acessível, compatível para pessoas com mobilidade reduzida;
e trilha estendida, que apresenta escadas e terreno irregular. Foram
numeradas e mapeadas quarenta espécies vegetais ao longo dos dois
setores.
2. Nova vistoria na presença de técnicos do Herbário Municipal de São Paulo
que coletaram amostras da maioria dos indivíduos considerados na etapa
anterior para identificação botânica.
3. Seleção de trinta espécies com maior expressividade (com características
chamativas) e representatividade (do bioma Mata Atlântica, com interações
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ecológicas peculiares, ou do histórico da área), descrevendo-as com base
na literatura.
4. Elaboração de um folder de apresentação do roteiro botânico, considerando
os dois setores, acessível e estendido, indicando as espécies descritas em
croqui.
Resultados
Como resultado da identificação e seleção das espécies consideradas
presentes nas trilhas, foram produzidas a Tabela 01 e a Tabela 02.
Tabela 01. Relação de espécies na Trilha Acessível
Setor Trilha Acessível
Numeraçã
o de
Nome científico
campo
1
Alchornea sidifolia
2
Machaerium villosum
3
Myrcia tomensota
4
Eugenia brasiliensis
5
Syagrus romanzoffiana
6
Eucalyptus sp.
7
Matayba elaeagnoides
8
Senna multijulga
9
Leucaena leucocephala
10
Coffea arabica
11
Piper mollicomum
12
Cedrela sp.
13
Colubrina glandulosa
14 cf. Xanthosoma sagittifolium
15
Bambusa vulgaris

Nome popular
Tapiá
Jacarandá paulista
Goiaba brava
Grumixama
Jerivá
Eucalipto
Camboatá branco
Pau cigarra
Leucena
Café
Jaborandi
Cedro
Sobrasil
Taioba
Bambu

Tabela 02. Relação de espécies na Trilha Estendida
Setor Trilha Estendida
Numeraçã
o de
Nome científico
Nome popular
campo
16
Euterpe edulis
Palmito juçara
17 Piptadenia gonoacantha
Pau jacaré
18
Eugenia involucrata
Cerejeira do rio grande
19 Esenbeckia grandiflora
Pau de cutia
20
Stromanthe tonckat
Maranta
21
Myrciaria cauliflora
Jabuticabeira
22
Cupania vernalis
Camboatá vermelho
23
Heliconia farinosa
Caetê
24
Monstera deliciosa
Costela de Adão
25 Hedychium coronarium
Lírio do brejo
26
Ficus cf. maclellandii
Figueira
27 Anadenanthera colubrina
Angico branco
28
Cyathea delgadii
Falsa samambaiaçu
29 Anadenanthera peregrina
Angico vermelho
30
Cecropia glaziovii
Embaúba

Complementarmente, como base para guiar trilhas monitoradas, foi elaborado
um folder contendo os dados apresentados, descrição das espécies e croqui com o
mapeamento das trilhas.
Discussão
Parques urbanos possuem elementos com potencial se tornarem salas de aula
ao ar livre já que sua característica ambiental desafia a curiosidade, estimula a
percepção do meio e convida à formulação de hipóteses. Esses elementos, quando
bem explorados, contribuem com a promoção da sensibilização ambiental,
complementando projetos pedagógicos do ensino formal e não-formal.
Dessa forma, o roteiro botânico atua como importante estratégia de
sensibilização ambiental, apresentando o potencial da biodiversidade vegetal do
parque para ser trabalhada de maneira interativa.
O folder contendo as informações do roteiro botânico configura-se como uma
ferramenta acessível a ser explorada por monitores e visitantes do parque.
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A COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES FAVORECE A PERMANÊNCIA DA
COMUNIDADE DE ÁRVORES DE RUA DE PIRACICABA (SP)?
PEREIRA, L.C.1; SILVA; I.M.1; PETEAN; F.C.S.1; COSTA, C.M.N.1; COUTO, H.T.Z.1

RESUMO
A composição de espécies da comunidade de árvores de rua de Piracicaba (SP) apresenta padrão
de importância relativa de Codominância, onde Poincianella pluviosa e Murraya paniculata são as
principais espécies. A evolução desse padrão para Dominância Fraca, por meio da substituição
dos indivíduos de M. paniculata (espécie de hábito arbustivo) por espécies arbóreas de grande
porte, pode favorecer a estabilidade da comunidade e trazer maiores benefícios aos moradores da
cidade.
Palavras-chaves: permanência da comunidade de árvores de rua, padrão de importância relativa
de espécies, cidades resilientes

ABSTRACT
Street trees species composition of Piracicaba (SP, Brazil) shows a Codominance pattern, where
Poincianella pluviosa and Murraya paniculata are the main species. Increasing this pattern to a
Weak Dominance, through replacement of M. paniculata shrubs by tree-sized individuals, can
support the community stability and bring more benefits to city dwellers.
Key-words: Street trees community permanence, importance pattern of species, resilient cities

INTRODUÇÃO
A composição das espécies de uma comunidade de árvores de rua reflete,
primeiro, escolhas humanas e, segundo, fatores de sítio (DORNEY et al., 1980). Embora
uma cidade possa conter muitas espécies de árvores de rua, é comum que relativamente
poucas exerçam maior influência devido ao número e tamanho dos indivíduos
(MCPHERSON e ROWNTREE, 1989).
A partir do Valor de Importância das espécies principais (calculado pela soma
entre abundância relativa e dominância relativa) é possível determinar padrões de
importância relativa das espécies. McPherson e Rowntree (1989) estudaram a
comunidade de árvores de rua de 22 cidades americanas e encontraram três padrões:
Dominância Forte, definido como aquele em que ocorre uma espécie com importância
relativa maior que 25% e não há subdominantes com importância relativa maior que 15%;
Codominância, no qual duas espécies possuem mais de 10% de importância relativa
cada e somam mais de 25%; Dominância Fraca, ocorre quando a importância relativa é
distribuída mais uniformemente entre 5 até 10 espécies principais. As comunidades que
apresentam padrão de dominância forte terão menores custos de manutenção devido ao
trabalho repetitivo se a espécie dominante for boa para arborização, mas podem ficar
sujeitas a grandes custos se declínio, doenças ou senescência requererem um grande
número de remoções e replantios, prejudicando a permanência dessas comunidades.

A
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codominância promove maior estabilidade da população que a dominância forte, porém a
dominância fraca certamente é o padrão que tende a minimizar riscos de perdas
catastróficas de uma única espécie dominante. Contudo, o plantio de uma ampla
variedade de espécies pouco adaptadas ou de ciclo de vida curto pode resultar em
rotações menores e no aumento dos custos de manutenção ao longo do tempo.
Neste resumo pretende-se determinar o Padrão de Importância Relativa das
principais espécies de árvores de rua da cidade de Piracicaba (SP) com o intuito de se
avaliar se a composição das espécies favorece a permanência dessa comunidade.

MATERIAL E MÉTODOS
A área de estudo abrange a região intensamente urbanizada do perímetro urbano
de Piracicaba (SP) delimitado pela Prefeitura Municipal em 2011, e engloba 67 km 2 (30%)
da área total (221 km 2). Seus limites extremos estão nas latitudes 22º39’30” S e 22º46’30”
S e longitudes 47º35’24” O e 47º42’62” O, e a elevação média do terreno a 554 m. O
clima da região é do tipo Cwa conforme a classificação de Köppen, caracterizado por
temperatura média anual mínima de 14,8 C°, máxima de 28,2 C°, e precipitação média
anual de 1.328,1 mm. As maiores precipitações ocorrem no verão entre dezembro e
fevereiro e acumulam cerca de 625 mm, enquanto há estiagem no inverno entre junho e
agosto, quando chove menos de 105 mm. Os tipos de solo predominantes são o
neossolo litólico e o podzólico vermelho-escuro. Os biomas da região de Piracicaba são:
Floresta Estacional Semidecidual (aluvial e não aluvial), Fl. Paludosa, Fl. Estacional
Decidual e diversas fisionomias de Cerrados. A área de estudo é composta por 3.759
quarteirões, dos quais foram selecionados 360 por amostragem sistemática (intensidade
amostral de 9,6%). Na amostra foram levantados 5.744 indivíduos utilizados para
representar a comunidade de árvores de rua da cidade; obteveram-se a espécie e a área
basal (m2) de cada um. Detalhes da delimitação da área de estudo e do inventário
florestal estão descritos em Rollo (2014).
As 10 principais espécies da comunidade foram determinadas por meio do Valor
de Importância da espécie, calculado pela fórmula:
Valor de Importância da espécie = Abundância Relativa + Dominância Relativa
Onde:
Abundância Relativa =
(No. de indivíduos da espécie/ Total de indivíduos de todas as espécies) x 100
Dominância Relativa =
(Área basal da espécie/ Área basal total de todas as espécies) x 100
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O Padrão de Importância foi determinado pelo gráfico de Importância Relativa das
10 principais espécies da comunidade, onde:
Importância Relativa = (Valor de Importância da espécie/ Soma do Valor de
Importância das 10 principais espécies) x 100

RESULTADOS
Na comunidade de árvores de rua de Piracicaba (SP), levantaram-se 5.744
indivíduos identificados em 165 espécies pertencentes a 122 gêneros e 53 famílias.
Conforme Tabela 1, as duas espécies mais abundantes foram Murraya paniculata - 932
indivíduos (16,2%), e Licania tomentosa - 595 indivíduos (10,4%). Ambas somaram 1.577
indivíduos (26,6% do total). Já as espécies com maior área basal e dominância relativa
(%) foram Poincianella pluviosa - 59,35 m2 (19,7%), e M. paniculata - 22,91 m2 (7,6%),
totalizando 82,26 m 2 (27,3%). Dentre as duas espécies com maiores valores de
importância (VI’s), observa-se que P. pluviosa (VI = 26,12) se destaca pelo tamanho dos
indivíduos, pois apresentou apenas 6,4% de abundância relativa (370 indivíduos). Por
outro lado, o segundo maior VI (23,82) obtido pela espécie M. paniculata deveu-se ao seu
grande número de indivíduos, aproximadamente 2,5 vezes maior que de P. pluviosa.
Tabela 1. Parâmetros para cálculo do Valor de Importância Relativa – VIR (%) das 10
principais espécies da comunidade de árvores de rua de Piracicaba – SP
N
Espécie

Nome Popular

Poincianella pluviosa (DC.) L.P.Queiroz
sibipiruna
Murraya paniculata (L.) Jack
falsa murta
Licania tomentosa (Benth.) Fritsch.
oiti
Lagerstroemia indica L.
resedá
Tipuana tipu (Benth.) Kuntze.
tipuana
Terminalia catappa L.
chapéu de sol
Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos ipê roxo
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman. jerivá
Schinus molle L.
aroeira salsa
Magnolia champaca L.
magnólia amarela

Total das 10 espécies principais
Total de todas as espécies

370
932
595
369
65
146
117
168
180
175
3117
5744

AR
AB
DR
VI
VIR
(%)
(%)
(%)
(m2)
6,4 59,35
19,7 26,12 23,36
16,2 22,91
7,6 23,82 21,30
10,4 18,99
6,3 16,66 14,89
6,4
7,19
2,4
8,81 7,88
1,1 19,00
6,3
7,43 6,65
2,5 13,58
4,5
7,05 6,30
2,0 14,34
4,8
6,79 6,07
2,9
6,83
2,3
5,19 4,64
3,1
5,70
1,9
5,02 4,49
3,0
5,75
1,9
4,95 4,43
54,3 173,63
57,6 111,85
100
100,00 301,52 100,00

Onde: N é o número de indivíduos da espécie; AR é a Abundância Relativa da espécie em %; AB
é a Área basal da espécie em m2; DR é a dominância relativa da espécie em %; VI é o Valor de
Importância da espécie; VIR é o Valor de Importância Relativa da espécie em %

Os maiores valores de importância relativa (VIR), advindos das 10 principais
espécies da comunidade e apresentados na Tabela 1, foram utilizados para a construção
do gráfico do Padrão de Importância (Figura 1). Este foi caracterizado por Codominância
de acordo com Mcpherson e Rowntree (1989), uma vez que as duas espécies principais
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possuem mais de 10% de VIR e somam mais de 25% (P. pluviosa = 23,36%, M.
paniculata = 21,30%; Tabela 1).

Discussão
A Codominância, padrão de importância
das espécies apresentado pelas árvores de rua
de Piracicaba (SP), favorece a permanência da
comunidade

comparado

ao

padrão

de

Dominância. Porém caso uma das espécies
codominantes - P. pluviosa e M. paniculata –
sofram algum processo (declínio, doenças ou
senescência) que requeira a remoção ou
substituição

de

um

grande

número

de

indivíduos, a comunidade pode ser bastante
diminuída. Nota-se que M. paniculata é uma
espécie de hábito arbustivo, portanto contribui
menos para a qualidade ambietal da cidade
que uma espécie de porte arbóreo, no entanto
representa

16,2%

do

número

total

de

indivíduos. O manejo para substituí-los por
indivíduos de espécies arbóreas de grande
porte poderia trazer maior estabilidade para
comunidade de árvores de rua, além de

Figura 1. Padrão de Importância é
mostrado como padrão de importância
relativa para as 10 principais espécies
na cidade de Piracicaba – SP.

potencializar os benefícios que fornece aos
moradores da cidade.
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ÁREAS VERDES PÚBLICAS DE LAVRAS (MG)
GARCIA, C. S. G1.; SOUZA, R. B.¹; PAIVA, P. D. O.¹
RESUMO
Neste estudo objetivou-se analisar a atual situação e distribuição das áreas verdes de Lavras,
estado de Minas Gerais (MG), através da determinação do índice de áreas verdes (IAV) e o
percentual de áreas verdes (PAV). Percebeu-se uma distribuição muito heterogenia. Foi encontrado
para Lavras um IAV de 0,62m²/habitante e ao considerar a população flutuante, este índice reduz
para 0,54 m²/habitante. Apresentou um PAV de 0,11% considerando área urbana de 54,6 km²
(IBGE, 2016) e ao considerar os limites urbanos traçados pelos autores este PAV eleva-se para
0,29% de 20,3km². Ambos os IAVs estão muito abaixo dos 15 m² por habitante recomendado pela
Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e os PAVs também se apresentam inferiores aos 5%
exigidos pela Lei Municipal.
Palavras-chave: praças; índice de área verde; paisagismo urbano
ABSTRACT
This study aimed to analyze the current situation and distribution of green areas of Lavras, Minas
Gerais (MG), through the determination of of green spaces index (Índice área verde-IAV) and the
percentage of green spaces (percentual de áreas verdes-PAV). It was noticed a very heterogeneous
distribution. It was found to Lavras one of IAV 0,62m² / inhabitant and consider floating population,
this index drops to 0.54 m² / inhabitant. Presented a PAV of 0.11% considering the urban area of
54.6 km² (IBGE, 2016) and to consider the urban limits set by the authors this PAV rises to 0.29% of
20,3km². Both iAVS are well below the 15 m² per capita recommended by the Brazilian Society for
Urban Forestation and PAVs also present below the 5% required by the Municipal Code.
Keywords: square; green areas index; urban landscaping

INTRODUÇÃO
É notório o conhecimento sobre a importância e a necessidade da existência de
áreas verdes nos ambientes urbanos, pois muitos são os benefícios gerados pelo contato
do homem com a natureza. Benefícios estes, de caráter social, cultural e ecológico (VAN
DEN BERG et al. 2010; CARRUS et al., 2015). Pesquisas veem sendo desenvolvidas com
intuito de mensurar e avaliar estas áreas, obtendo índices como o IAV e PAV, que são
considerados parâmetros para a avaliação e análise da qualidade das cidades (MAZZEI,
COLESANTI e SANTOS, 2007; ARAÚJO e FERREIRA, 2014), com estes dados é possível
otimizar a gestão urbanística e obter cidades mais sustentáveis (RIGOLON, 2016).
OBJETIVO
Nesse contexto, objetivou-se analisar a atual situação e distribuição das áreas
verdes de Lavras, estado de Minas Gerais (MG), através da determinação do índice de
áreas verdes (IAV) e o percentual de áreas verdes (PAV).
MÉTODOS
O estudo foi realizado no município de Lavras-MG que localiza-se na região
Campos das Vertentes, do estado de Minas Gerais, a 21°14’30” de latitude sul, 44°00’10”
de longitude oeste e altitude média de 919 metros (DANTAS et al., 2007). Sua população
residente na malha urbana total estimada para julho de 2016 foi de 96.209 (IBGE, 2016).
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Com uma população flutuante estimada em 14.378 (UFLA, 2016; Unilavras 2016). Sendo
assim, a população residente urbana atual estimada de Lavras é de aproximadamente
110.587 pessoas.
Considerou-se área verde pública, os espaços públicos vegetados que atendem às
funções ecológicas, de estética e de lazer da população, situadas no perímetro urbano, e
possuir 70% ou mais de sua área permeável (BOLDRIN, 2016). Não foram avaliados
jardins particulares, clubes, canteiros centrais e rotatórias (BOLDRIN et al., 2016). Durante
as visitas a campo foi realizada uma análise qualitativa para classificar as áreas verdes
públicas. Áreas que não atendiam a todos os critérios não foram consideradas para a
análise quantitativa (índices, percentuais) (BOLDRIN, 2016).
Os mapas de áreas verdes públicas foram feitos por meio de análise visual de
ortofoto e conferências por meio de visitas a campo. Posteriormente, os dados foram
analisados no programa Microsoft Excel 2016. Foi utilizada uma fotografia aérea
ortorretificada, registrada em outubro de 2014, com resolução espacial de 7 cm (ou 0,07
metros), e sistema de coordenadas UTM - WGS 84, cedidas pela Prefeitura Municipal da
cidade.
Delimitou-se a área de influência dos parques e praças de Lavras. Para isso foi
utilizada a ferramenta buffer, do software ArcGIS (ARAÚJO e FERREIRA, 2014). Como a
cidade possui um relevo bastante acidentado, o que dificulta o acesso caminhando às
áreas verdes, foi considerado um raio de influência de 400 m (ARAÚJO e FERREIRA,
2014; TRIGUERO et al. 2015). Para o cálculo do IAV (Índice de áreas verdes) o índice foi
estimado pelo somatório de áreas verdes dividido pelo respectivo número de habitantes.
Foram calculados diferentes índices, um contabilizando somente a população residente,
outro considerando a população flutuante. Para calcular o PAV (percentual de áreas
verdes) somaram-se as áreas (m²) de todas as áreas verdes públicas urbanas e calculouse quanto estas áreas verdes representam do total da extensão territorial urbana. Para a
delimitação do perímetro urbano foi feita vetorização manual a partir da ortofoto de acordo
com as indicações da Lei complementar nº156 e com a Lei complementar nº 097. Também
foi calculado um PAV total por meio do mapa gerado considerando os setores
determinados urbanos pelo IBGE afim de compará-lo ao perímetro urbano anteriormente
especificado na metodologia deste estudo.

RESULTADOS
Após mapeamento das praças de Lavras, foi possível fazer uma análise geral das
regiões da cidade influenciadas ou não por estas áreas verdes públicas. Utilizando a
ferramenta Buffer no programa ArcGIS, observou-se com clareza a ausência de áreas
verdes públicas em muitas regiões da cidade. A exceção das áreas centrais, a maioria dos
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bairros de Lavras não possui ou não está sob a influência de nenhuma área verde pública
(FIGURA 1).

FIGURA 1: Limites urbanos de Lavras (MG) e suas áreas verdes públicas urbanas com seus
respectivos raios de influência.

As áreas verdes públicas ocupam aproximadamente 0,11% (PAV) do total do
território urbano de Lavras considerando o mapa gerado pelo IBGE de 54,6 km². Ao
considerar os limites urbanos traçados pelos autores deste trabalho, essa porcentagem de
áreas verdes públicas (PAV) eleva-se para 0,29% pois nestes limites a área considerada
urbana é menor, correspondente a 20,3km². O valor de referência ideal de PAV baseandose na legislação municipal de Lavras é de 5%.
Encontrou-se um IAV para a cidade de Lavras de 0,62m²/habitante. Ao considerar
a população flutuante, este índice reduz para 0,54 m²/habitante (Tabela 1). Ainda assim,
ambos os índices estão muito abaixo dos 15 m² por habitante recomendado pela
Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU, 1996).

CONSIDERAÇÕES
Lavras possui um IAV muito abaixo dos 15m²/hab. recomendado (SBAU,1966),
assim como seu PAV de 0,29% também não cumpre o mínimo de 5% exigido pela sua lei
municipal. Também é possível observar que ao Lavras possui indicadores muito inferiores
à outras cidades Brasileiras já estudas (LUCON, PRADO FILHO, SOBREIRA, 2013;
BRESSANE et al., 2015). Considerando uma recuperação das áreas verdes públicas de
Lavras e se todas as praças existentes passassem a oferecer características aceitáveis
para serem incluídas nesse índice, o valor seria de 0,79 m²/hab sem considerar a
população flutuante e 0,68 m²/hab, se considerada a população flutuante de Lavras.
Mesmo com esta ação os índices seriam muito inferiores aos 15m²/hab (SBAU, 1996).
A cidade de Lavras, assim como muitas outras cidades brasileiras necessitam de
uma reestruturação nas secretarias municipais de suas prefeituras. A criação de uma
secretaria específica para o setor de áreas verdes públicas e recreação seria uma solução

30

economicamente viável e melhoraria a gestão e fiscalização deste setor nos municípios
brasileiros.
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COMPARAÇÃO DA VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO DE ONDAS
ACÚSTICAS EM RAÍZES, TRONCOS E GALHOS DE ÁRVORES URBANAS
Costa1,C.P.,Cavalcanti2,N.M.O., Reis2,M.N., Garcia2, G.H.,Milaneto Júnior3, C.D.,Gonçalves4,R.
RESUMO
As árvores são fundamentais para o bem-estar das comunidades urbanas, por outro lado, podem ser
protagonistas de acidentes, assim, tornam-se importante estudos que visam caracterizar
propriedades mecânicas das espécies utilizadas na arborização urbana. Métodos de propagação de
ondas têm sido utilizados para inferir propriedades mecânicas da madeira, principalmente
relacionadas com rigidez, que por sua vez interferem no comportamento estrutural e biomecânico de
árvores. Assim, este estudo teve como objetivo determinar e comparar as velocidades de
propagação de ondas acústicas nos lenhos de raiz, de tronco e de galhos, visando obter informações
que permitam subsidiar estudos de biomecânica e análise de risco de queda de árvores. Os
resultados, ainda preliminares, apontam para a equivalência de rigidez do lenho de raízes, de tronco
e de galhos e valida a sensibilidade do ensaio de ultrassom para detectar diferenças de rigidez entre
espécies.
Palavras-chave: ultrassom, velocidade de propagação de ondas, rigidez da madeira
ABSTRACT
Trees are essential to the welfare of urban communities. On the other hand, can be protagonists of
accidents. Thus, it is very important studies aiming characterize mechanical properties of species
used in urban forestry. Wave propagation methods have been used to infer mechanical properties of
wood, mainly related to stiffness, which in turn interfere with the structural and biomechanical
behavior of trees. This study aimed to determine and compare the acoustic wave propagation velocity
in the roots, trunks and branches, to obtain information to support biomechanics studies and analysis
of the tree falls hazard. The results, although preliminary, indicate the equivalent stiffness of the wood
from roots, trunk and branches and validates the sensitivity of the ultrasonic test to detect differences
in stiffness between species.
Key words: ultrasound, velocity of wave propagation, stiffness of wood

INTRODUÇÃO
As árvores são fundamentais para o bem-estar das comunidades urbanas,
exercendo, dentre muitos outros, papel importante na redução da temperatura e da poluição
e na interceptação das águas das chuvas (Silva Filho et al 2002, Quigley 2004, Silva et al
2008 Brazolin 2009 e 2010, Rollo et al 2013). Por outro lado, as árvores podem ser
protagonistas de acidentes, produzindo conflitos, pois por um lado há a pressão ecológica
para a preservação e por outro lado a necessidade de garantir a segurança pessoal e
patrimonial (Silva Filho et al 2002, Brazolin 2009). Assim, torna-se importante estudos que
viabilizem o uso de tecnologia, associado à análise visual e biológica, permitindo maior
objetividade nos diagnósticos da condição da árvore.
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Diversos métodos têm sido utilizados para auxiliar na identificação do estado
fitossanitário, biomecânico e na interpretação do risco de queda das árvores (Nicolotti et al
2003). Dentre eles estão as análises visuais da árvore e do entorno e as técnicas de análise
não destrutivas, que se originaram da necessidade de resolver problemas práticos, sem
comprometer a integridade das árvores em pé (Nicolotti et al 2003, Bucur 2005). Dentre os
métodos não destrutivos mais indicados para aplicações em inspeção de árvores está a
tomografia acústica (Nicolloti et al 2003, Bucur 2005). No entanto, para que os resultados da
aplicação dessa ferramenta sejam úteis na interpretação de laudos, contribuindo para a
tomada de decisão a respeito do risco de queda, é importante que as propriedades
acústicas do lenho íntegro, das diferentes partes da árvore, sejam conhecidas. Visando
auxiliar a inspeção e, assim, contribuir para a tomada de decisão a respeito do risco de
queda. Os estudos de caracterização mecânica de árvores têm sido realizados
preferencialmente sobre troncos, sendo escassos trabalhos que abordam as propriedades
do lenho da raiz e de galhos. Em geral assume-se que todo lenho da árvore seja
semelhante estruturalmente, no entanto, estudos que contemplem análise de possíveis
variações estruturais do lenho entre os diferentes órgãos são importantes para o
entendimento holístico da biomecânica de árvores.

OBJETIVO
O objetivo deste estudo foi determinar e comparar as velocidades radiais do lenho
de raízes, de troncos e de galhos de cinco espécies presentes na arborização urbana.
MÉTODOS
As amostras de lenho de raíz, de tronco e de galhos utilizadas nos ensaios foram
extraídas de árvores das espécies: Tamboril (Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Hauman),
Ingá (Inga sessilis (Vell.) Mart), Mogno (Swietenia macrophylla King), Pau d’alho (Gallesia
integrifólia (Spreng.) Harms) e Aroeira salsa (Schinus molle L.), tombadas durante o
fenômeno da microexplosão, ocorrido na região de Campinas em junho de 2016. As raízes
analisadas foram retiradas de porções correspondente às raízes laterais de sustentação,
encontradas logo após a região do neilóide. As amostras do tronco foram retiradas na zona
do DAP (1,30 m do engastamento da árvore no solo) e os galhos foram cortados da região
da inserção do galho-tronco, no sentido longitudinal de crescimento.
Todas as peças foram mensuradas para a determinação do diâmetro e foram
submetidas aos ensaios de propagação de ondas, com determinação dos tempos de
propagação (t). Os ensaios de propagação de ondas foram realizados com equipamento de
ultrassom (USLab, Agricef, Brasil) e transdutores de faces exponenciais e frequência 45
kHz. Os ensaios de ultrassom foram realizados na direção radial e de forma

direta
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(transdutores acoplados em faces opostas). De posse dos diâmetros e dos tempos de
propagação foram calculadas as velocidades radiais (V R).
Para a análise dos resultados, inicialmente verificou-se se a velocidade radial
poderia ser considerada como tendo distribuição normal. Essa análise foi feita com base em
valores de assimetria e de curtose, que, quando entre -2,0 e +2,0 indicam a possibilidade de
aceitação da distribuição normal de frequência. Uma vez aceita a distribuição normal, a
avaliação estatística da existência de diferenças significativas de velocidade radial entre o
lenho dos diferentes órgãos (raiz, tronco e galhos) e, nas diferentes espécies, foi feita
utilizando análise multifatorial da variância (Multifactor Anova) com 95% de índice de
confiança.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Análise da distribuição de frequência das velocidades radiais indicaram que a
distribuição normal pode ser aceita para as velocidades obtidas na raiz (assimetria = 0,28 e
curtose = -0,94), tronco (assimetria = -1,21 e curtose = 0,37) e galhos (assimetria = 0,04 e
curtose = -1,57). Desta forma, foi possível realizar análise estatística paramétrica.
A maior variabilidade ocorreu para a madeira proveniente do tronco, função
principalmente das baixas velocidades obtidas na espécie Mogno (Tabela 1).
Tabela 1. Valores médios de velocidade radial obtidas em diferentes órgãos de uma mesma árvore
Espécie
Raiz
Tronco
Tamboril
1435
1142
Ingá
1847
1667
Mogno
1488
703
Pau d’alho
1354
1630
Aroeira salsa*
1708
1494
Todas
1590
1355
(12,5%)
(27,9%)
*Média considerando duas repetições (duas árvores de mesma espécie)
Valores entre parênteses indicam o coeficiente de variação

Galhos
1319
1778
1297
1268
1856
1562
(18,9%)

Tendo em vista não haver repetições de amostragem dentro de cada espécie (várias
árvores de mesma espécie), exceto para a Aroeira salsa com 2 árvores, a análise estatística
foi feita envolvendo os órgãos (raiz, tronco e galhos) e as espécies.
O teste Anova identificou que somente a espécie (P-valor < 0,05) teve influência
significativa na velocidade radial, com 95% de nível de confiança (Tabela 1). O tipo de órgão
(raiz, tronco e galhos) não afetou a velocidade radial (P-valor > 0,05) – Tabela 2. Este
resultado (não diferenciação de velocidades nos diferentes órgãos) pode ter sido
influenciado pela variabilidade entre as espécies.
O multiple range test indicou 3 grupos homogêneos de velocidade radial, sendo um
grupo formado pelas espécies Mogno e Tamboril; um segundo grupo pelas espécies Ingá e
Aroeira salsa e um terceiro grupo com o Pau d’alho.
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Tabela 2. Análise de variância para Velocidade Radial
Fonte de
Soma dos quadrados
Diferença
variação
Espécie
899677
4
Órgão
198250
2
Residual
447255
11
Total

1,54 E6

Quadrado médio
224919
99125
40659

F

P-valor
5,53
2,44

0,0109
0,1329

17

CONCLUSÃO
Os resultados, ainda preliminares, apontam para a equivalência de rigidez do lenho
de raízes, de tronco e de galhos e valida a sensibilidade do ensaio de ultrassom para
detectar diferenças de rigidez entre espécies.
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LEVANTAMENTO DA ARBORIZAÇÃO URBANA E MAPEAMENTO DE
INTERVENÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO EM ÁREAS VERDES NO
MUNICÍPIO DE LONTRA- MG
FIRMO, D.H.T 1 ; GONÇALVES, A. K.2 ; SILVA, A.C.3

Resumo

As áreas verdes em cidades representam grande papel na qualidade de vida das populações e
melhoria estética e ambiental do ambiente urbano. Um problema que tem sido comum em cidades
de pequeno e grande porte, diz respeito a falta de planejamento e ações de manejo adequadas
dessas áreas verdes, frequentemente por falta de profissionais habilitados na área nas prefeituras.
O objetivo do trabalho foi realizar um levantamento das espécies arbóreas e palmeiras das praças
e avenida principal do município e posterior mapeamento de intervenções que se fazem
necessárias. Foram detectados problemas como a falta de diversidade com presença de espécies
com número bem superior ao recomendado por área, problemas de desenvolvimento em espécies
ocasionados pela falta de irrigação adequada e adubação, além de problemas estéticos
paisagísticos. Concluindo-se que se persiste a necessidade de ações práticas nos municípios,
relacionadas a um manejo e planejamento mais adequado das áreas verdes.

Palavras chave: áreas verdes, espécies arbóreas, diversidade.

Abstract

LIFTING OF URBAN AFFORESTATION AND MAPPING OF INTERVENTION
FOR DEPLOYMENT IN GREEN AREAS IN THE MUNICIPALITY LONTRA-MG.
Green areas in cities represent a large role in the quality of living and aesthetic and environmental
improvement of the urban environment. One problem that has been common in small towns, not far
also of the great concerns the lack of planning and appropriate management actions of these green
areas, often for lack of qualified professionals in the prefectures. The objective was to perform a
survey of tree species and palm trees of the streets and the city's main avenue, and subsequent
mapping of interventions that are necessary. Problems were identified as lack of diversity with the
presence of species with a higher number than recommended by area, developmental problems in
species caused by lack of proper fertilization and irrigation, and landscape aesthetic problems.
Concluding that persists to the need for practical action in municipalities, related to a management
and more appropriate planning of green areas.

1

Key words:
green areas,
tree species
diversity
Graduando
em Engenharia
Florestal,
ICA-UFMG.
Graduanda em Engenharia Florestal, ICA-UFMG.
3
Graduanda em Engenharia Florestal, ICA-UFMG
2

36

Introdução

As áreas verdes urbanas denotam grande importância para as populações das cidades e
tem despertado uma crescente e maior preocupação por parte da própria sociedade e
governo visando a manutenção dessas áreas. Na definição de Nucci (2001, p. 198), têmse área verde “...como um tipo especial de espaço livre onde há predominância de áreas
plantadas e que deve cumprir três funções (estética, ecológica e lazer); vegetação e solo
permeável (sem laje), deve ocupar, pelo menos, 70% da área; deve ser pública e de
utilização sem regras rígidas”. Dada a importância desses ambientes, muitas iniciativas
tem surgido para ampliar tais espaços e para se melhorar as dinâmicas e estruturas já
existentes.
Resende (2009) defende os benefícios das áreas verdes para as cidades dadas as
funções dessas áreas como purificadoras do ar, fixadoras de poeira e materiais residuais,
depuradoras bacterianas e de outros microrganismos e também importantes dentro do
contexto ambiental de poluição que a sociedade vive hoje pela reciclagem de gases
através de meios fotossintéticos.
Enquanto Buccheri Filho e Nucci (2006) destacam ainda outros benefícios relevantes
como: estabilização das superfícies por meio da fixação do solo pelas raízes, redução da
velocidade do vento, proteção da água por impedir o escoamento de substâncias
poluidoras e equilíbrio dos índices de umidade no ar, importantíssimos fatores para
manutenção da qualidade ambiental e de vida dentro de uma cidade.

Objetivos

O trabalho objetivou o levantamento quantitativo das espécies arbóreas das praças e da
avenida principal do município de Lontra, MG, bem como o mapeamento de intervenções
a serem realizadas para melhoria da estrutura e qualidade destas áreas para a
comunidade local.
Método
O trabalho foi realizado no município de Lontra, no norte de Minas Gerais, região típica
do estado em apresentar altas temperaturas anuais e regime de chuva irregular. O
município localizado dentro do domínio cerrado, em uma área de 258,874 km2, possui
população estimada em 8.992 habitantes (IBGE,2016).
A coleta de dados foi realizada em abril de 2016 através de visita as duas praças da
cidade: Praça Princesa Isabel e praça Januário Veloso, e avenida principal: Avenida Belo
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Horizonte. A identificação das espécies foi realizada no local e através de consulta a
bibliografia especializada,
e o mapeamento de intervenções através de análise das áreas e conversa com
moradores locais.

Resultados

Foram amostrados um total de 202 indivíduos entre árvores e palmeiras, distribuídos
entre as duas praças da cidade e a avenida principal. A praça Januário Veloso
apresentou total de 53 indivíduos divididos em 10 espécies e 6 famílias diferentes, a
praça Princesa Isabel 32 indivíduos divididos em 5 espécies e 5 famílias diferentes e a
avenida Belo Horizonte 117 indivíduos divididos em 14 espécies e 10 famílias diferentes.
As espécies com maior predominância foram: Licania tomentosa Benth com 18
indivíduos, Caesalpinia peltophoroides Benth com 25, e Ficus benjamina L. com 81
indivíduos, localizadas respectivamente na praça Januário Veloso, praça Princesa Isabel
e avenida Belo Horizonte.
Nas áreas amostradas foram encontrados problemas relacionados a má distribuição de
espécies, falta de manejo e consequente mau desenvolvimento de algumas espécies
como a Caesalpinia peltophoroides Benth na praça Princesa Isabel, ocasionando falta de
sombreamento. Foram observados ainda problemas relacionados a poda, adubação,
irrigação e estéticos, refletidos no desenvolvimento das espécies, incluindo-se
substancialmente nas de porte arbóreo.

Discussão

As espécies Licania tomentosa Benth na Praça Januário Veloso, Caesalpinia
peltophoroides Benth na Praça Princesa Isabel, e Ficus benjamina L. na avenida Belo
Horizonte, apresentaram números muito altos de indivíduos por área, demonstrando um
iminente problema. De acordo com Santamour Júnior (2002), é necessária uma maior
diversidade de espécies para garantia de uma maior proteção contra o aparecimento de
doenças e tipos de pragas, recomendando que não se exceda mais que 10 % o número
de indivíduos da mesma espécie, 20 % de algum gênero e 20 % de uma família botânica.
Gajardoni (1995) reforça a importância da diversidade de espécies dando-se preferência
para nativas, onde cada espécie deve representar no máximo 10 % do total de árvores,
abrindo para um contexto maior, dentro de uma cidade. Sendo necessária a intervenção
com o plantio de mais espécies nessas áreas, inclusive de nativas mais adaptadas a
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seca já que um dos problemas constatados foi a morte de algumas espécies devido à
falta de manejo adequado, incluindo: poda, adubação e a falta de água .
Principalmente nas áreas das praças, o problema da falta de cobertura e sombreamento
ocasionado pela retirada anterior de árvores e falta de manutenção e regas , tem deixado
as árvores com desenvolvimento precário, limitando os potenciais de sombreamento
conforme análise local e relato de moradores, sugere-se o plantio também de novas
espécies, poda e manejo das já alocadas e posterior adubação, através de um serviço de
jardinagem atuante principalmente nos primeiros processos da implantação. Sugere-se
ainda o plantio de espécies de outros hábitos como arbustos, ervas e forragens para
melhoria da qualidade ambiental e estética, um dos pontos analisados e com urgência de
intervenção.
Conclui-se que tanto a avenida quanto as praças levantadas no município apresentaram
problemas comuns , principalmente a cidades de pequeno porte no que tange ao
planejamento da arborização e de forma geral á áreas verdes devido à falta de manejo
adequado e planejamento. Destacando-se então a necessidade de ações práticas no
município, planejamento e manejo desde a escolha de mudas de espécies mais
adequadas até os cuidados com conservação a fim de corrigir os problemas e melhorar
as condições das áreas verdes para uso público.
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ARBORIZAÇÃO URBANA DE ACOMPANHAMENTO VIÁRIO EM CUIABÁ/MT
FORESTRY OF URBAN SIDEWALK OF CUIABÁ/MT
GALLO, D.¹; OLIVEIRA, A. S.²; VALIN JR, M. O.³ BATISTA, A. R. 4; BETIN, M. C.5
Resumo: A arborização urbana é um elemento fundamental na melhoria da qualidade de vida nas
cidades. Os espaços públicos, especialmente as calçadas, podem ser influenciados positivamente pelo
sombreamento proporcionado pelas árvores que geram um microclima mais agradável. Esta pesquisa
tem como objetivo levantar o potencial de arborização urbana em logradouros públicos de Cuiabá/MT.
O universo da pesquisa compreende setores urbanos no município de Cuiabá/MT, sendo estudados
dez loteamentos da região central da cidade. Foi realizado o levantamento da arborização urbana nos
logradouros públicos da área de estudo e as condições da vegetação. Os dados foram coletados com
auxílio de fichas de campo, registro fotográfico e medições. Concluiu-se que a arborização de
acompanhamento viário nos loteamentos estudados é deficiente e com predominância significativa de
algumas espécies, sendo necessária maior diversidade. Esses resultados envolvem parâmetros da
sustentabilidade urbana, sendo assim, têm aplicabilidade imediata no projeto urbano, planejamento
municipal e valorização do patrimônio ambiental urbano.
Palavras-chave: Arborização Urbana. Espaços Livres. Sustentabilidade ambiental
Abstract: Urban forestry is a key element in improving the quality of life in cities. Public spaces,
especially the sidewalks, can be positively influenced by shading provided by trees that create a more
pleasant microclimate. This research aims to raise the potential of urban trees in public places of Cuiabá
/ MT. The research universe comprises urban sectors in the city of Cuiabá/MT, being studied ten
subdivisions of the central city. It conducted a survey of urban trees in public places of the study area
and the conditions of the vegetation. Data were collected with the aid of field records, photographic
recording and measurements. It was concluded that afforestation of road monitoring the studied plots is
deficient and significant predominance of some species, requiring greater diversity. These results
involve parameters of urban sustainability, thus, have immediate applicability in urban design, city
planning and enhancement of urban environmental heritage.
Keywords: Urban Forestation. Free spaces. environmental sustainability

1

INTRODUÇÃO

Entende-se por arborização urbana toda cobertura vegetal de porte arbóreo
existente nas cidades. Essa vegetação ocupa, basicamente, três espaços distintos:
as áreas livres de uso público e potencialmente coletivas, as áreas livres particulares
e acompanhando o sistema viário (EMBRAPA, 2000).
A arborização possui extrema importância nos centros urbanos, sendo
responsável por inúmeros benefícios ambientais e sociais que auxiliam na qualidade
de vida nas cidades e também na saúde física e mental da população. “As árvores, os
arbustos e outras plantas menores e no seu conjunto constituem elementos da
estrutura urbana. Caracterizam os espaços da cidade por suas formas, cores e modo
1
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de agrupamento; são elementos de composição e de desenho urbano ao contribuir
para organizar, definir e até delimitar esses espaços”. (MASCARÓ e MASCARÓ,
2005).
A presença ou ausência de vegetação, a função desenvolvida, porte e localização
dessa vegetação podem fornecer indicadores importantes sobre o papel e a função
desempenhados pelo espaço público no ambiente urbano. Com vista no exposto pelos
autores Costa e Ferreira (2008) pode-se inferir que a arborização não se limita ao
plantio de árvores em ruas, praças e jardins, ela deve atingir objetivos como
ornamentação, melhoria de microclima e diminuição da poluição.
2 METODOLOGIA
Foram selecionados os seguintes bairros em Cuiabá: Dom Aquino, Bandeirantes,
Baú, Poção, Centro Sul, Centro Norte, Porto, Araés, Lixeira e Areão. Na coleta de
dados foi realizado levantamento de informações através de medições, registros
fotográficos, levantamento e análise da arborização existente e seu estado atual.
Utilizou-se a metodologia Meneghetti (2003) que avalia a abundância de árvores que
pode ser expressa pelo número de árvores por quilômetro de calçadas, senda esta
uma variável considerada muito viável para fins de inventários de arborização urbana,
sendo também uma variável de manejo simples e rápido. As variáveis qualitativas
usadas neste estudo foram adaptadas dos estudos de Meneghetti (2003), Mascaró e
Mascaró (2005) e Romero (2001).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na análise dos dados dos quarenta e sete (47) quarteirões que compuseram a
amostra do estudo, foram encontradas 462 espécies entre árvores e arbustos,
plantadas em 27.830 m lineares de acompanhamento viário. Representando a média
aproximada de 1 árvore a cada 60,24 m de calçadas ou aproximadamente 17 árvores
por quilômetro de calçada. Esta quantidade está muito abaixo do considerado ideal
pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, que seria de pelo menos 100
indivíduos por km de calçada (PAIVA, 2009). A distribuição das árvores por bairro
estudado se encontra na Tabela 2.
A maioria das árvores pôde ser identificada in locu, prevalecendo a espécie Oiti
(Licanea tomentosa) representando 38,34% das espécies. A distribuição das espécies
pode ser observada na Tabela 2. A alta concentração de poucas espécies é evidente
também em outros estudos, Douglas e Guaraldo (2010) encontraram uma prevalência
de 27,44% de Oiti, Araújo et al (2009) e Rodolfo Junior et al (2008) encontraram a
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prevalência da espécie Ficus (Ficus benjamina) em seus estudos. A maioria dos
autores admite que uma espécie não deveria ultrapassar 15% de toda a população
arbórea (Melo, Lira Filho e Rodolfo Júnior, 2007; Rodolfo Júnior et al, 2008).
Tabela 2 – Distribuição das árvores por loteamento estudado, comprimento de calçamento no
perímento das quadras e abundância de árvores.
Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Loteamento

Quantidade
de quadras

Quantidade
de arvores

Extensão de
calçamento(m)

Distância
entre
árvores

8
1
3
3
4
4
7
6
7
4
47

79
17
21
5
91
78
58
57
28
28
462

5.190
460
1.072
2.047
3.885
3.270
4.959
2.784
2.116
2.047
27.830

65,70
27,06
51,05
409,40
42,69
41,92
85,50
48,84
75,57
73,11
60,24

Dom Aquino
Bandeirantes
Baú
Poção
Centro sul
Centro norte
Porto
Araes
Lixeira
Areão
Total

Árvores
por Km
de
calçada
15,22
36,96
19,59
2,44
23,42
23,85
11,70
20,47
13,23
13,68
16,60

Tabela 3 – Distribuição das árvores por loteamento estudado, comprimento de calçamento no
perímento das quadras e abundância de árvores.
Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

NOME POPULAR
Oiti
Pata de Vaca
Fícus
Azaléia
Palmeira
Munguba
Ipê
Palmeria Imperial
Sibipiruna
7 copas
Resedá
Murta
Robinia Fertilis Flor rosa
Acácia
Flor de Louro
Coqueiro
Mangueira
Espirradeira
Palmeira Fênix
Areca Bambu
Hibiscus
Goiabeira
Boldo
Laranjeira
Mamoeiro
Patieria
Não identificado
TOTAL

NOME CIENTÍFICO
Licania tomentosa
Bauhinia variegata
Ficus benjamina
Rhododendron simsii
Arecaceae
Pachira aquatica
Tabebuia sp
Roystonea oleracea
Caesalpinia pluviosa
Terminalia catappa
Lagerstroemia indica
Myrtus communis
Rosa x grandiflora
Acacia podalyriifolia
Laurus nobilis
Cocos nucifera
Mangifera indica
Nerium oleander
Phoenix
Dypsis lutescens
Hibiscus
Psidium guajava
Peumus boldus
Citrus X sinensis
Carica papaya
....................................

QUANTIDADE
176
41
34
27
25
21
17
15
9
7
7
6
6
5
4
4
6
3
2
2
1
1
1
1
1
1
39
462

FREQUENCIA
38,34%
8,93%
7,41%
6,50%
5,45%
5,06%
3,70%
3,27%
1,96%
1,53%
1,53%
1,31%
1,31%
1,09%
0,87%
0,87%
1,30%
0,65%
0,44%
0,44%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%
0,24%
0,21%
8,50%
100%
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4

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observa-se uma quantidade insuficiente de árvores nas calçadas da cidade, o que

representa grande potencialidade para um bom planejamento ambiental, que poderia
melhorar o microclima de Cuiabá. Outro aspecto importante que deve ser considerado
é a qualidade e o dimensionamento das calçadas.
Esta pesquisa é um dos estudos que agregarão valor aos dados acerca áreas
urbanas da capital mato-grossense e com ênfase à valorização da vegetação e
sustentabilidade ambiental.
5
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FENOLOGIA DA Copernicia prunifera (ARECACEAE): UMA ESPÉCIE
NATIVA DO SEMIÁRIDO NORDESTINO COM POTENCIAL PAISAGÍSTICO
DANTAS, E. X.¹; XAXÁ, I. D. O.¹; SILVA, R. A. R.²; ROCHA, T. G. F.²; ARAÚJO, L. H. B.²; VIEIRA,
F. A.³

Resumo
Objetivou-se analisar as fenofases vegetativas e reprodutivas da palmeira Copernicia prunifera em
uma população plantada, correlacionando-as com variáveis climáticas. Foram avaliados
quinzenalmente 29 indivíduos na Praia de Cotovelo (Parnamirim/RN) entre 2011 e 2013. Os eventos
avaliados foram enfolhamento, desfolhamento, botão floral, floração e frutificação. Foram analisados
o percentual de intensidade de Fournier e o índice de atividade para cada fase, sendo
posteriormente correlacionadas com as variáveis meteorológicas através da correlação de
Spearman (rs) do programa estatístico BioEstat 5.3. A emissão de folhas manteve-se constante,
sugerindo que os indivíduos são pouco afetados pelas variações na disponibilidade de água. Foram
observadas correlações negativas entre a produção de frutos maduros e precipitação, onde a água
neste caso é um fator limitante para o desenvolvimento de frutos carnosos. Assim, supõe-se que a
espécie estudada foi influenciada por aspectos da morfologia e fisiologia, com os fatores ambientais
interferindo secundariamente.
Palavras-chave: Copernicia prunifera, fenologia, paisagismo.

Abstract
This study aimed to analyze the vegetative and reproductive phenological phases of Copernicia
prunifera palm in a planted population, correlating them with climatic variables. Biweekly, 29
individuals at Cotovelo Beach (Parnamirim/RN) were evaluated, during the period between 2011 and
2013. The events evaluated were leafiness, defoliation, bud, flowering and fruiting. It was analyzed
the percentage of Fournier intensity and the activity index for each phase, and subsequently
correlated with meteorological variables using the Spearman correlation (rs) of the statistical program
BioEstat 5.3. The leaf emission has remained constant, suggesting that subjects are less affected
by variations in water availability. Negative correlations were observed between the production of
ripe fruit and precipitation, where the water in this case is a limiting factor for the development of
fleshy fruits. Thus, it assumes this species was influenced by the morphology and physiology, with
environmental factors interfering secondarily.
Keywords: Copernicia prunifera, phenology, landscape.

Introdução

A arborização com espécies nativas é de vital importância, pois protege e valoriza
a fauna e flora local, além de controlar a temperatura, qualidade do solo, controle de
carbono e favorecer o bem-estar sócio ambiental. A Copernicia prunifera (Mill) H. E. Moore
(Aracaceae), conhecida como carnaúba, é uma palmeira nativa do semiárido do Nordeste
brasileiro, frequentemente utilizada na arborização em áreas litorâneas.
A fenologia estuda os fenômenos periódicos dos seres vivos e suas relações com
as condições do ambiente é fundamental para o compreender a dinâmica das comunidades
vegetais, permitindo conhecer a época de duração dos eventos e atuando na conservação
das espécies (BERGAMASCHI, 2008).

44

Objetivos

Avaliar a fenologia vegetativa e reprodutiva da Copernicia prunifera em população
plantada, correlacionando-a com as variáveis climáticas (temperatura, precipitação,
velocidade do vento e umidade relativa do ar), visando gerar subsídios para o manejo
sustentável e a conservação do potencial paisagístico da espécie.

Método

O estudo foi realizado em uma população plantada de Copernicia prunifera,
localizada em área litorânea da “Praia de Cotovelo”, no município de Parnamirim/RN.
Foram mapeados 29 indivíduos de C. prunifera em uma extensão de aproximadamente
1.150 metros.
Realizou-se 37 observações fenológicas quinzenalmente entre outubro de 2011 e
abril de 2013. Avaliou-se enfolhamento, desfolhamento, botão floral, floração e presença
de frutos imaturos e maduros através do índice de atividade e de Fournier (1974).
As relações entre a ocorrência de cada fenofase e as variáveis climáticas foram
testadas por meio da correlação de Spearman, realizada com os dados climáticos da
últimas quatro quinzenas anteriores ao evento fenológico utilizando o programa estatístico
BioEstat 5.3. Os dados climatológicos foram obtidos diariamente da Empresa de Pesquisa
Agropecuária (EMPARN), em Natal/RN.

Resultados e Discussão

O padrão de enfolhamento da Copernicia prunifera manteve-se constante durante
todo o período de avaliação, com maior intensidade nos meses de outubro de 2011 e 2012,
fevereiro e abril de 2013 (52,58%, 58,62%, 68,10% e 68,33%, respectivamente) (Figura 1).
A senescência foliar também se apresentou frequente, porém intercalada por uma
depressão brusca entre os meses de dezembro 2011 e janeiro de 2012, seguida de
pequenas oscilações, as quais não possuem variações significativas (Figura 2).
A emissão contínua de folhas sugere que esses indivíduos são pouco afetados
pelas variações na disponibilidade de água durante o ano, mantendo um balanço hídrico
positivo (MIRANDA et al., 2011). Este comportamento pode estar associado a boa
adaptação da espécie em climas áridos e semiáridos (DUQUE, 1980), o qual garante aos
tecidos das células hidratação suficiente para permitir o crescimento e expansão mesmo
em períodos secos.
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A fenofase de senescência foliar (desfolhamento) apresentou correlação negativa
com a precipitação (rS3 = -0,476), indicando que a queda de folhas aumenta nos períodos
de déficit hídrico. Assim como sugere Taiz & Zeiger (2006), as plantas realmente podem
apresentar uma resposta fenológica a perda excessiva de água por evapotranspiração,
como por exemplo, o fechamento de estômatos.

Figura 1. Padrão fenológico do enfolhamento de uma população plantada de Copernicia prunifera em Parnamirim, RN.
Figura 2. Padrão fenológico do desfolhamento de uma população plantada de C. prunifera em Parnamirim, RN.

A produção de botões florais de C. prunifera apresentou-se contínua durante todo
o período analisado, com picos de intensidade nos meses de outubro e novembro de 2011
(34,48% e 27,58%, respectivamente) e abril e maio de 2012 (20,69% e 18,96%,
respectivamente) (Figura 3A). A abertura das flores seguiu o mesmo padrão de intensidade
dos botões florais, sugerindo que o período de amadurecimento da flor de C. prunifera é
muito próximo a abertura dos botões (Figura 3B).
A produção de frutos imaturos manteve-se predominante durante outubro de 2011
a abril de 2013, com maior intensidade nos meses de dezembro de 2011 a janeiro de 2012,
e dezembro de 2012 a fevereiro de 2013, com média de 47,53% (Figura 3C). Enquanto os
frutos maduros foram produzidos apenas na estação chuvosa, com picos nos meses de
fevereiro, abril e maio de 2012 (14,65%, 15,51% e 16,38%, respectivamente) e março de
2013 (15,51%) (Figura 3D).
Embora a produção de frutos verdes tenha se mantido constante durante todo o
período de estudo, estes não atingiram a fase final de maturação, resultando em uma baixa
taxa de frutos maduros. Este comportamento pode estar associado aos fatores ambientais
e abióticos, principalmente a baixa precipitação, elevada evapotranspiração e
polinizadores (VILELA et al., 2008; NAZARENO & REIS, 2012).
As fenofases de fruto imaturo e maduro apresentaram fraca correlação significativa e
positiva com a temperatura. Enquanto a umidade do ar e precipitação correlacionaram-se
negativamente com o evento fenológico frutos imaturos e, positivamente com a produção
de frutos maduros. Dessa forma, a produção de frutos maduros exclusivamente na estação
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chuvosa pode ser compreendida devido a disponibilidade de água ser um fator essencial
para a produção de frutos carnosos, assim como sugere Tabarelli et al (2003).
A

B

C

D

Figura 3. Padrão fenológico de botões florais (A), floração (B), frutos imaturos (C) e frutos maduros (D) de uma população
plantada de C. prunifera em Parnamirim, RN.

A correlação de Spearman foi positiva e significativa entre as fenofases de floração e
frutificação (rS = 0,589; P = 0,001), confirmando a presença de sincronia entre os eventos
de floração e frutificação. Isso corrobora a hipótese de que plantas com sincronia de
floração atraem mais polinizadores e com isso há maior produção de frutos.
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ARBORIZAÇÃO VIÁRIA NA REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE
ARARAQUARA – SP
SOSSAE, F.C.1; CARVALHO, R.C.B.2; CAMPOS, L. R.2; MELLO, H.2; VITURI, L. L.2; ALMEIDA,
H.2

RESUMO
A arborização viária é fundamental para manutenção da qualidade de vida, proporcionando
conforto aos habitantes das cidades. Contudo, existem problemas causados, principalmente, pela
falta de planejamento na implantação e no manejo da arborização. Os objetivos do presente
trabalho foram realizar o levantamento florístico, e o diagnóstico das condições fitossanitárias dos
indivíduos existentes na região central de Araraquara- SP. Foram identificadas 2963 indivíduos,
sendo 92 espécies pertencentes à 34 famílias, sendo as mais frequentes Ligustrum lucidum,
Licania tomentosa e Lagerstroemia indica. A maioria (57,34%) das copas não se entrelaça e
43,27% não possuem interferência com a fiação e apenas 42,58% no meio da copa. Apenas
6,22% das raízes destroem as calçadas e os aspectos fitossanitários demonstraram que 55,41%
apresentavam condições boas e 18,95% contendo sinais aparentes de injúria e cupins. O estudo
revelou pequena diversidade de espécies na arborização urbana e a falta de planejamento quanto
à escolha das espécies.

Palavras- chave: Arborização Urbana; Levantamento Florístico; Fitossanidade.
ABSTRACT
The street tree is critical to maintaining quality of life, providing comfort to the inhabitants of cities.
However, there are problems caused mainly by the lack of planning in the implementation and
management of afforestation. The objectives of this study were to carry out the floristic survey and
diagnosis of plant health conditions of individuals existing in the central region of Araraquara - SP.
2963 individuals were identified, 92 species belonging to 34 families, the most frequent Ligustrum
lucidum, Licania tomentosa and Lagerstroemia indica. The majority (57.34%) of the crown not
intertwines and 43.27% have no interference with wiring and only 42.58% in the middle of the
canopy. Only 6.22% of the roots destroy the sidewalks and plant health showed that 55.41% had
good condition and 18.95% containing apparent signs of injury and termites. The study revealed
little diversity of species in urban forestry and the lack of planning regarding the choice of species.

Keywords:Urban Trees; Urban Infrastructure; Floristic Survey; Phytossanity
INTRODUÇÃO
As árvores em vias públicas e áreas livres de edificação constituem a chamada
floresta urbana, proporcionando sombra para pedestres e veículos, diminuição da
poluição sonora, absorção da radiação ultravioleta e de dióxido de carbono, redução do
impacto da água da chuva e seu escoamento superficial, melhoria da qualidade do ar,
abrigo para pássaros e harmonia estética, amenizando a diferença entre a escala
humana e outros componentes arquitetônicos como prédios, muros e grandes avenidas
(SILVA FILHO, 2002).
É importante salientar que o conhecimento da localização e a classificação das
áreas verdes no espaço urbano, e a identificação das espécies arbóreas a serem
utilizadas nas vias, priorizando espécies nativas, são de fundamental importância para
que os responsáveis pelo poder público possam direcionar suas ações no controle, na
1
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manutenção e na ampliação dessas áreas (BARGOS; MATIAS, 2011; SILVA et al.,
2011).
Inúmeros levantamentos e inventários florestais têm sido realizados em bairros e
cidades inteiras, a fim de se obterem informações sobre o plantio desorganizado de
árvores em vias urbanas. Esses estudos vêm se mostrando essenciais para se mensurar
o quão benéfico às árvores urbanas podem ser e, em contrapartida, o quanto a falta de
planejamento no plantio de mudas pode danificar a infraestrutura e a qualidade de vida
nessas cidades. (ALBERTIN et al., 2011; DONOVAN; BUTRY, 2010; MARTINS et al.,
2011; SILVA et al., 2011)
Enfim, a arborização urbana é um elemento importante para a qualidade de vida
dos moradores das cidades. Por isso, é necessário que ela seja adequadamente
planejada com o objetivo de efetivamente cumprir este papel sem provocar transtornos.
OBJETIVOS
Caracterizar a arborização urbana na região central do município de Araraquara,
realizando o levantamento florístico, análises qualitativas e quantitativas das árvores,
incluindo o diagnóstico das condições fitossanitárias dos indivíduos existentes na cidade.
MÉTODO
O presente trabalho é resultado de um projeto de extensão, parceria entre a
Universidade de Araraquara com a prefeitura municipal de Araraquara (Processo
000.264/1998, Guichê: 051.426/2015) e foi realizado no período de maio de 2016 a
setembro de 2016, sendo desenvolvido na região central utilizando como base
cartográfica o mapa 11 do Plano Diretor (LC n o 850/14) Regiões de Planejamento de
Bairros (RPD) da Prefeitura Municipal de Araraquara, onde foram avaliadas avenidas e
ruas, localizadas nos bairros centrais da cidade correspondendo ao setores 7.1.
O método adotado para o inventário qualitativo e quantitativo dos indivíduos das
avenidas e ruas foi censitário, ou seja, foram inventariados individualmente todos os
indivíduos, excetuando-se as áreas verdes. As espécies encontradas no levantamento
foram identificadas nas suas respectivas famílias botânicas, de acordo com Souza e
Lorenzi (2012), Lorenzi et al., (1996; 2003), Lorenzi (2008; 2009), os quais se baseiam no
sistema de classificação proposto pela APG III (do inglês Angiosperm Phylogeny Group,
Grupo para a Filogenia das Angiospermas) (HASTON et al., 2009).
Os dados obtidos da análise quali-quantitativa serão preenchidos em formulário
específico, adaptado do formulário desenvolvido por Silva Filho et al. (2002) com base
em atributos da arborização urbana definida por Thurman (1983) e Dalcin (1992), sendo
observadas as seguintes características das árvores, fitossanidade, problemas com a
raiz, necessidade de poda, altura total, DAP - diâmetro à altura do peito e situação das
copas com relação à interferência com rede elétrica e telefônica.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
No levantamento florístico da arborização viária da região central (setor 7.1),
foram identificadas 2963 indivíduos, sendo 92 espécies pertencentes à 34

famílias.

Ainda, observou-se o predomínio da espécie Ligustro (Ligustrum lucidum), que
representou 35,30% das árvores catalogadas. Ressaltam-se também as espécies oiti
(Licania tomentosa) com 17,11% e Resedá (Lagerstroemia indica) com 14,44% como
algumas das espécies mais frequentes e de acordo com Blum et al.(2008), essas são
muito apreciadas para o paisagismo no Brasil.
Milano e Dalcin (2000) recomendam que cada espécie não ultrapasse 15% do
total de indivíduos para se garantir uma boa arborização, com biodiversidade adequada
para a entomofauna e resistência de todo o conjunto de árvores a pragas e doenças.
Em relação às copas verificou-se que, para a copa longitudinal, a maioria

das

árvores (57,34%) não apresentava copas entrelaçadas. Quanto ao avanço das copas à
rua, constatou-se que 52,87% tinha avanço maior que 1 m, 18,8% com avanço entre 0,5
m, 1 m 18,7% e 9,57% nenhum avanço. Com relação ao avanço da copa em relação às
casas, verificou-se que 49,47% das árvores entrelaçam com as construções, 22,52%
possuem avanço menor que 1 m, 16,26% com avanço maior que 1 m e 11,73% tocam
as edificações. Considerando a altura total das arvores, constatou-se que 60,77%
apresenta crescimento entre 0 e 5 m e 19,17% possuem a altura da primeira bifurcação,
19,17% entre 1,50 e 2,00 m, considerada ideal para os pedestres. No diâmetro à altura
do peito (DAP) das árvores verificou-se que a maioria delas (68%) apresentava DAP
entre 15-25 cm.
Quanto ao desenvolvimento da copa da árvore em relação à fiação, verifica-se que
43,27% das árvores não possuem interferências, ou seja, demonstram que a fiação da
rede elétrica ou telefônica não está em contato com alguma parte da planta. Com
interferências no meio da copa, observa-se 42,58% das plantas. De acordo com Milano e
Dalcin (2000), os conflitos entre árvores e redes elétricas aéreas são vistos de maneira
crítica, pois há coincidência da altura das árvores médias e grandes com as redes,
gerando o mito de não se poder plantá-las sob fiação, sendo que árvores de grande porte
podem ser utilizadas sob-redes, com restritos problemas e baixas demandas de podas.
Analisando as podas, notou-se que, 8,84% das árvores tem a poda drástica que
danificam e desestruturam o formato da copa. De acordo com Balensiefer (1987), a poda
drástica é antieconômica, pois, depois da execução, ocorre grande brotação nas
proximidades do corte, cujos ramos buscam uma posição ascendente.
Em relação às raízes, verificou-se que 70,93% das árvores foram tidas como sem
interferência, pois as suas raízes não estão exposta e apenas 6,22%

apresentam
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interferência, situação em que a árvore apresenta várias raízes expostas na calçada,
podendo causar algum tipo de prejuízo.
Segundo os aspectos fitossanitários 44 árvores foram consideradas mortas (1,53%),
enquanto que 55,41% boas e 18,95% ruim contendo sinais aparentes de injúria e cupins.
Para Milano e Dalcin (2000), as árvores viárias estão sujeitas a grandes lesões,
provocadas por podas inadequadas, acidentes causados por veículos, ou pelo
vandalismo; são situações que danificam os troncos, diferente das árvores do meio rural
ou das de áreas urbanas como os parques e os jardins. Contudo, há que se ter em
mente que árvores de grande porte, independente dos fatores benéficos que, entre
outros, concorrem para um resultado climático positivo em seu entorno, podem
apresentar implicações e interferências com o meio.
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LEVANTAMENTO FLORÍSTICO DA ARBORIZAÇÃO URBANA DE
DIAMANTINA - MG
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Resumo: As árvores desempenham um papel vital para o bem estar das comunidades urbanas,
neste contexto, estudos sobre a flora urbana devem ser preocupação de todos os municípios,
sendo assim o objetivo deste trabalho foi conhecer as espécies que compõem a arborização
urbana da sede do município de Diamantina no intuito de obter resultados que sirvam de base
para tomadas de decisão e elaboração de políticas públicas. Foram registrados os indivíduos
arbóreos com CAP maior que 15,7 cm presentes em praças, canteiros centrais e calçadas. No
total foram coletados 445 indivíduos, distribuídos em 76 espécies, 71 gêneros e 28 famílias,
gerando um índice de Shannon de 3,7. A arborização de Diamantina apresenta boa diversidade,
de acordo com os parâmetros analisados.
Palavras-chave: Planejamento urbano, paisagismo, vegetação urbana.
Abstract: Trees play a vital role for the welfare of urban communities in this contexto, studies on
urban flora should be the concern of all municipalities, thus the aim of this study was to identify the
species that make up the urban trees of the municipal capital Diamantina in order to get results as
a basis for decision-making and public policy development. individual trees with CAP greater than
15.7 cm present in plazas, medians and sidewalks were recorded. In total they were collected 445
individuals, distributed in 76 species, 71 genera and 28 families, generating a Shannon index of
3.7. The afforestation of Diamantina has good diversity, according to the parameters analyzed ..
Keywords: urban planning, landscaping, urban vegetation

Introdução
As árvores desempenham um papel vital para o bem estar das comunidades
urbanas; sua capacidade única em controlar muito dos efeitos adversos do meio urbano
deve contribuir para uma significativa melhoria da qualidade de vida, exigindo uma
crescente necessidade por áreas verdes urbanas a serem manejadas em prol de toda a
comunidade (Volpe-Filik et al, 2007).
Segundo Kramer e Krupek (2012), estudos sobre a flora urbana, deveriam ser
preocupação de todos os municípios, principalmente visando desenvolver planos de
arborização

que

valorizem

os

aspectos

paisagísticos

e

ecológicos,

e

que

consequentemente, tragam benefícios diretos para os cidadãos. Em Diamantina são
escassos os estudos que abordam com um maior nível de detalhamento a arborização
da cidade, justificando assim a necessidade e importância deste trabalho.

Objetivo
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se conhecer as espécies que
compõem a arborização urbana da sede do município de Diamantina com o intuito dos
resultados servirem de base para tomada de decisões e elaboração de políticas públicas.
1
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Método
A coleta dos dados ocorreu numa área amostral de aproximadamente 147
hectares na sede municipal de Diamantina, que está localizada nas coordenadas
geográficas de 18,25º de latitude sul e 43,60º de longitude oeste e altitude de 1.113
metros. O clima da região é tropical com período seco de abril à setembro. A precipitação
máxima ocorre durante os meses de novembro, dezembro e janeiro. A temperatura e o
índice pluviométrico médio anual são, aproximadamente, de 19°C e 1.400mm. Na região
da sede predomina na paisagem o campo rupestre, também conhecido como campos de
altitude, entremeada de manchas de cerrado (TECHNUM, 2009).
Foi considerado como parte da arborização urbana qualquer indivíduo de porte
arbóreo, com circunferência à altura do peito (CAP) maior que 15,7 cm presentes nas
calçadas, praças e canteiros centrais.
A identificação das espécies ocorreu in loco, quando assim não era possível, era
coletado material botânico e levado para o Herbário Dendrológico Jeanine Felfili onde se
se utilizou dos métodos de comparação de exsicatas e análise de especialista. .As
famílias foram nomeadas com base no sistema de classificação Angiosperm Phylogeny
Group III e para correção das grafias dos nomes científicos utilizou-se a base de dados
de plantas tropicais do Missouri Botanical Garden pelo site TRÓPICO.
Para avaliação da diversidade foram calculados parâmetros: (a) densidade
relativa em porcentagem (DR): (nº indivíduos da espécie / nº total de indivíduos
amostrados) * 100; (b) índice de diversidade de espécies de Shannon Wiener (H’) = Σ (ni
/ N) ln(ni / N), onde ni é número de indivíduos de uma dada espécie e N é número total
de indivíduos amostrados; (c) índice máximo de diversidade de Shannon Wiener (H’ max)
= ln(s), sendo s o número de espécies encontradas
Resultados
Foram registrados 445 indivíduos arbóreos, distribuídos em 76 espécies, 71
gêneros e 28 famílias. De acordo com a tabela 1, as espécies mais frequentes foram
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman (7,87%), Jacaranda mimosifolia D. Don
(7,19%), Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos (6,97%), Ficus benjamina L.
(6,29%) e Bauhinia variegata L. (6,07%). Juntas estas 5 correspondem à 34,38% dos
indivíduos inventariados. Ao todo o levantamento gerou um Índice de Shannon Wiener e
um índice máximo de diversidade, respectivamente, de 3,70 e 4,33.
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Tabela 1. Número de indivíduos e densidade relativa por espécie registrada no levantamento.
Família / Espécie
ni DR (%)
Anacardiaceae
15 3,37
Astronium fraxinifolium
4
0,90
Astronium urundeuva
1
0,22
Lithrea molleoides
5
1,12
Mangifera indica
4
0,90
Schinus terebinthifolia
1
0,22
Apocynaceae
4
0,90
Cascabela thevetia
1
0,22
Nerium oleander
3
0,67
Araliaceae
2
0,45
Polyscias guilfoylei
1
0,22
Schefflera actinophylla
1
0,22
Araucariaceae
6
1,35
Araucaria angustifolia
3
0,67
Araucaria heterophylla
3
0,67
Arecaceae
67 15,06
Euterpe edulis
6
1,35
Phoenix roebelenii
1
0,22
Roystonea oleracea
25 5,62
Syagrus romanzoffiana
35 7,87
Asparagaceae
8
1,80
Yucca gigantea Lem.
8
1,80
Bignoniaceae
119 26,74
Cybistax antisyphilitica
8
1,80
Handroanthus impetiginosus 31 6,97
Handroanthus ochraceus
3
0,67
Handroanthus serratifolius
10 2,25
Jacaranda mimosifolia
32 7,19
Spathodea campanulata
6
1,35
Tabebuia roseoalba
12 2,70
Tecoma stans
2
0,45
Zeyheria sp.
13 2,92
Zeyheria tuberculosa
2
0,45
Chrysobalanaceae
3
0,67
Licania tomentosa
3
0,67

continuação ...
Clusiaceae
Calophyllum brasiliense
Combretaceae
Terminalia catappa
Cupressaceae
Cupressus lusitanica
Cupressus sempervirens
Thuja occidentalis
Euphorbiaceae
Euphorbia cotinifolia
Euphorbia leucocephala
Euphorbia pulcherrima
Joannesia princeps
Fabaceae
Bauhinia variegata
Caesalpinia echinata
Caesalpinia ferrea
Caesalpinia pluviosa
Cassia ferruginea
Delonix regia
Erythrina speciosa.
Hymenaea courbaril
Senna sp.
Inga edulis
Leucaena leucocephala
Machaerium aculeatum
Machaerium hirtum
Peltophorum dubium
Samanea tubulosa
Senna macranthera
Tipuana tipu
Magnoliacea
Magnolia champaca
Magnolia grandiflora

1
1
3
3
11
2
2
7
9
3
1
4
1
76
27
3
1
13
1
5
8
1
1
1
1
2
1
1
4
1
5
6
5
1

0,22
0,22
0,67
0,67
2,47
0,45
0,45
1,57
2,02
0,67
0,22
0,90
0,22
####
6,07
0,67
0,22
2,92
0,22
1,12
1,80
0,22
0,22
0,22
0,22
0,45
0,22
0,22
0,90
0,22
1,12
1,35
1,12
0,22

continuação ...
Malvaceae
Ceiba speciosa
Dombeya wallichii
Melastomataceae
Tibouchina candolleana
Tibouchina granulosa
Meliaceae
Cedrela fissilis
Moraceae
Ficus benjamina
Ficus elastica
Ficus gomelleira
Ficus microcarpa
Myrtaceae
Corymbia citriodora
Psidium guajava
Syzygium jambos
Oleaceae
Ligustrum japonicum
Pinaceae
Pinus oocarpa
Proteaceae
Grevillea robusta
Rosaceae
Eriobotrya japonica
Salicaceae
Salix humboldtiana
Sapindaceae
Sapindus saponaria
Solanaceae
Solanum sp.
Urticaceae
Cecropia pachystachya
Vochysiaceae
Qualea multiflora

Total

3
2
1
14
1
13
8
8
35
28
1
3
3
11
4
6
1
22
22
1
1
3
3
1
1
2
2
6
6
6
6
2
2
1
1
445

0,67
0,45
0,22
3,15
0,22
2,92
1,80
1,80
7,87
6,29
0,22
0,67
0,67
2,47
0,90
1,35
0,22
4,94
4,94
0,22
0,22
0,67
0,67
0,22
0,22
0,45
0,45
1,35
1,35
1,35
1,35
0,45
0,45
0,22
0,22
100,00

Discussão
A arborização urbana de Diamantina apresentou uma satisfatória riqueza de
espécies quando comparado ao recomendado por Milano e Dalcin (2000) que admite um
mínimo de 7 a 10 espécies e recomenda um número de 10 a 20 espécies para compor a
arborização de uma cidade.
A densidade relativa das espécies também é boa quando comparada aos
parâmetros recomendados por SANTAMOUR (1990), segundo este a maior diversidade
de espécies de árvores na paisagem urbana se faz necessária para garantir o máximo de
proteção contra pragas e doenças; dessa forma recomenda não exceder mais que 10%
da mesma espécie, 20% de algum gênero e 30% de uma família botânica, no estudo
nenhuma espécie, gênero ou família ultrapassou esta taxa de ocorrência.
O Índice de Shannon foi considerado alto e bem próximo do valor de diversidade
máxima para o local, valor bem satisfatório quando comparado com a Orla de Santos SP onde MENEGUETTI (2003) obteve um índice de 2,61, e com ROSSATTO et al.
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(2008) que obteve 2,91 para a cidade de Assis - SP. Esse alto valor deve-se ao número
de indivíduos estarem mais uniformemente espalhados entre as várias espécies,
comprovando o parâmetro anterior do qual nenhuma espécie ultrapassa os 10 %.
Com este inventario arbóreo foi possível conhecer as espécies que compõem a
arborização urbana de Diamantina e o quanto esta é diversificada, como comprovado
pelos parâmetros analisados. Os resultados servem ainda como auxilio na gestão das
áreas verdes da cidade, expondo as variedades que se adaptaram ao local e podem ser
recomendadas para novos plantios, assim como a definição de espécies que são
populosas e seu aumento populacional deve ser contido para evitar que ultrapassem as
densidades acima recomendadas, prevenindo a disseminação de pragas e doenças, e
mantendo os altos índices de diversidade.
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CARACTERIZAÇÃO ACÚSTICA DA MADEIRA DE GALHOS
Gustavo Henrique Lopes Garcia1, Mônica Ruy2, Rafael Gustavo Mansini Lorensani3, Raquel
Gonçalves4

RESUMO
Com os eventos extremos causados pelas mudanças climáticas, observa-se grande crescimento no
número de ruptura e de quedas de galhos em árvores urbanas. Estas quedas podem gerar graves
acidentes quando se trata de árvores com presença de galhos de grandes dimensões. Os galhos
também têm grande importância em análises biomecânicas do comportamento de árvores, mas em
geral as propriedades destes elementos não são conhecidas. Tendo em vista que métodos de
propagação de ondas são utilizados para a determinação de propriedades mecânica da madeira do
fuste de árvores, acredita-se que a técnica também possa ser aplicada nos galhos. O objetivo geral
deste trabalho foi apresentar metodologia e resultados preliminares de caracterização acústica da
madeira de galhos. Os resultados mostram que é possível caracterizar acusticamente a madeira de
galhos, e que as velocidades variaram entre as espécies, indicando que a variação de rigidez está
sendo representada por essa propriedade acústica. Resultado importante também foi obtido do ponto
de vista da metodologia de inspeção diretamente na árvore.
ABSTRACT
With the extreme events caused by climate change, there is significant growth in the number of
breaking and falling branches in urban trees. When big branches fall in the urban area there can be
serious accidents. The branches have great importance in biomechanical analysis of the behavior of
trees, but in general the properties of these elements are not known. Wave propagation methods are
used to determine mechanical properties of the stem wood of trees, it is believed that the technique
may also be applied in the branches. The objective of this study was to present the methodology and
preliminary results of acoustic characterization of wooden branches. The results showed that it is
possible to acoustically characterize wooden branches, and that the speeds varied between species,
indicating that the stiffness variation is being represented by this acoustic property. Important result
was also obtained for the methodology to standing trees inspection.

INTRODUÇÃO
Com os eventos extremos causados pelas mudanças climáticas, observa-se grande
crescimento no número de ruptura e de quedas de galhos em árvores urbanas. Estas
quedas podem resultar em acidentes trágicos, quando se trata de árvores de grande porte
com consequente presença de galhos de grandes dimensões, principalmente quando essas
árvores estão localizadas em ambientes urbanos, com forte presença de pessoas e de
instalações.
O conhecimento das propriedades físico-mecânicas do lenho sadio de uma árvore é de
fundamental importância para compreender a resistência da árvore aos esforços internos,
provenientes de forças gravitacionais, e externos, provenientes de cargas de vento bem
como os processos de biodeterioração, permitindo melhorar a definição de critérios para
1
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predição do seu risco de queda (Brazolin, 2009). Em geral, no Brasil há grandes lacunas em
relação ao conhecimento das propriedades físicas e mecânicas de espécies de madeira e
no caso de espécies utilizadas em arborização urbana essa lacuna é ainda maior, uma vez
que grande parte dessas espécies não têm apelo comercial.
A técnica de propagação de ondas pode ser aplicada utilizando como base de análise o
tempo de propagação da onda, a amplitude do sinal ou a resposta em frequência (Bucur,
2006). O tempo de propagação da onda (t) permite calcular a velocidade de propagação (V),
sempre que o comprimento de percurso (L) seja conhecido. Em inspeções de árvores
utilizando métodos de propagação de ondas em geral são utilizadas medições diretas na
direção radial, obtendo-se a velocidade radial (VR) e medições indiretas longitudinais,
obtendo-se velocidade longitudinal superficial (VS). As velocidades radiais em geral são
utilizadas para avaliar deteriorações internas, principalmente utilizando tomografia acústica.
A velocidade longitudinal, mensurada diretamente (VL), é a mais adequada para a obtenção
de correlações com propriedades mecânicas, no entanto, na prática ela não é possível, já
que no fuste ou em galhos não se tem acesso às extremidades. Por essa razão, estudar a
correlação entre medições indiretas e diretas torna-se muito importante.
Tendo em vista que métodos de propagação de ondas de ultrassom são utilizados em
árvores para a determinação de propriedades mecânica da madeira proveniente do fuste,
acredita-se que a técnica também poderia ser utilizada para a

determinação

de

propriedades dos galhos, podendo se tornar importante ferramenta de controle e avaliação
de risco de quedas de galhos. Assim, o objetivo do presente trabalho foi determinar a
sensibilidade da técnica de propagação de ondas de ultrassom em diferenciar galhos de
diferentes espécies e propor metodologia para ser utilizada diretamente em árvores.

MÉTODO
A amostragem foi composta por seções dos ramos retirados de árvores de seis
espécies, nativas e exóticas: Tamboril (Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Hauman; ingá
(Inga cf sessilis (Vell.) Mart; Mogno (cf Swietenia macrophylla King); Pau d´alho (Gallesia cf
integrifólia (Spreng.) Harms; Ipê rosa (cf Handroanthus pentaphylla(L.) Hemsl e Aroeira
salsa (Schinus molle L.) encontradas na arborização urbana do Estado de São Paulo.
As seções foram cortadas próximas ao ponto de inserção do ramo com o tronco, com
400 milímetros de comprimento no sentido longitudinal de crescimento, e também retiradas,
na segunda e terceira bifurcações do mesmo ramo, quando existente. As amostras foram
acondicionadas em câmara úmida para manter a condição saturada.
Os

ensaios

foram

realizados

com

equipamento

de

ultrassom

(USLab,

AGRICEF,BRASIL) e transdutores de faces exponenciais de 45 KHz. As leituras foram feitas
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na direção Longitudinal, com medição direta, posicionando-se os transdutores em faces
opostas da seção do galho (Figura 1a) e com medição indireta, com os transdutores
posicionados a 45º na mesma face (Figura 1b). Para cada galho foram realizadas 3
medições de cada tipo, afim de reduzir possíveis erros de leitura.

Figura 1. Ensaio de ultrassom na direção longitudinal direto (a) e indireto (b)

A partir da relação entre o tempo médio de propagação das ondas de ultrassom,
obtidos em cada um dos ensaios, e o comprimento de percurso da onda (comprimento da
seção do galho na medição longitudinal direta e distância entre transdutores, na medição
longitudinal indireta) foram determinadas as velocidades de propagação Longitudinal
direta (VL), longitudinal indireta (VS).
Após a verificação da normalidade dos dados, através de software estatístico, foi
realizada uma comparação entre as médias das velocidades obtidas para cada espécie,
afim de verificar a sensibilidade da técnica para diferenciar as espécies. Também foram
feitas comparações entre as velocidades longitudinais obtidas de forma direta (VL) e
indireta (VS), para verificar a relação entre ensaio indireto, que é viável na prática, e o
ensaio direto, que é melhor correlacionado com propriedades mecânicas da madeira.
RESULTADOS
As velocidades obtidas nos ensaios de ultrassom apresentaram distribuição
normal, com valores de Assimetria e de Curtose no intervalo entra -2 e 2.
As velocidades longitudinais obtidas de forma direta (V L) e indireta (VS) tiveram
grande variação nos galhos de diferentes espécies (Tabela 1). As V L variaram de 2757 a
3998 ms-1 (45%) enquanto as VS de 2482 a 3719 m.s-1 (50%) – Tabela 1. Esse resultado
indica que os
galhos das diferentes espécies apresentam rigidez bastante variada, aspecto de grande
interesse em análises biomecânicas.
Tabela 1. Resultados médios de velocidades diretas longitudinal (VL); radial no menor
diâmetro (VRd); radial no maior diâmetro (VRD); velocidade indireta (VS) e densidade básica
(bas) de raízes.
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Espécie
Tamboril
Ingá
Mogno
Pau d’alho 1
Ipê rosa
Aroeira salsa 1

VL
3032
3824
3998
2942
3438
2757

VS
2482
3719
3554
2365
3221
2693

As velocidades VS foram, em média, 12% inferiores às VL, mas apresentaram
comportamento linear com as velocidades VL – Figura 2. A velocidade indireta explicou
84,5% da variabilidade da velocidade obtida de forma direta, o que é um resultado
importante do ponto de vista prático, já que em inspeções as medições só podem ser
feitas de forma indireta.

Figura 2. Correlação entre Velocidade longitudinal direta (V L) e indireta (VS)
CONCLUSÂO
Embora sejam resultados preliminares, verifica-se a viabilidade de caracterização
acústica da madeira de galhos. As velocidades variaram entre as espécies, indicando
que a variação de rigidez está sendo representada por essa propriedade acústica. Os
resultados também permitem visualizar correlações entre velocidades diretas e indiretas,
resultado que pode ser de grande importância em inspeções visando análise de risco de
queda por meio de estudos biomecânicos.
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AVALIAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA DA ZONA DE TOMBAMENTO
FEDERAL EM DIAMANTINA - MG
Patiño, H. F. M.1; Cabral, G. S. R1; Azevedo, M. L.1; Santos, A. C.1;
Soares, C. C. C.1; Machado, E. L. M.1
Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a arborização urbana da zona de tombamento
federal de Diamantina, com o intuito de caracterizar os aspectos que afetam a arborização e assim
recomendar espécies para estes. Foram identificados os indivíduos arbóreos com CAP maior que
15,7 cm presentes em praças e calçadas. No total foram coletados 97 indivíduos, sendo 7 nas
calçadas e 90 nas praças, distribuídos em 30 espécies, 26 gêneros e 15 famílias, gerando um
índice de Shannon de 3,05. A arborização da região estudada apresentou boa diversidade, sendo
recomendado que o poder público enfatize mais na arborização das praças e incentive os
moradores na conservação e plantio de árvores em seus quintais.
Palavras-chave: centro histórico, paisagismo, vegetação urbana.
Abstract: The aim of this study was to evaluate the urban tree planting in the area of federal
Diamantina overturning in order to characterize the aspects that affect afforestation and so
recommend to these species. individual trees with CAP greater than 15.7 cm present in squares
and sidewalks were identified. In total they were collected 97 individuals, 7 on sidewalks and in 90
squares, distributed in 30 species, 26 genera and 15 families, generating a Shannon index of 3.05.
The afforestation in the region studied has good diversity, and recommended that the public
authorities should focus on afforestation of squares and encourage residents in the conservation
and planting trees in their backyards.
Keywords: urban planning, landscaping, urban vegetation

Introdução
O plano diretor de Diamantina definiu a Zona de Tombamento Federal da cidade
como a área delimitada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN), com a função de garantir a preservação da paisagem urbana tombada, dos
requisitos que conferem ao município o título de patrimônio histórico da humanidade e a
conservação dos bens histórico-culturais materiais e imateriais de Diamantina. A Zona de
Tombamento Federal abriga o uso residencial e uso misto, com comércio, prestação de
serviços de caráter local, atividades institucionais e equipamentos públicos e
comunitários restritos aos permitidos na Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo
de Diamantina (TECHNUM, 2009).
Em Diamantina a arborização é escassa nos logradouros e áreas de domínios
públicos urbanizados de modo geral. A vegetação é mais abundante nas margens dos
córregos e fundos de quintais, algumas vezes coincidentes (TECHNUM, 2009). Dessa
forma este estudo se justifica pela necessidade de se conhecer melhor como se constitui
e caracteriza a arborização urbana na zona tombada para conservação na cidade.

Objetivo
1
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O objetivo deste trabalho foi avaliar a arborização urbana na Zona de
Tombamento Federal de Diamantina, com o intuito caracterizar os aspectos que afetam a
arborização e assim recomendar espécies para estes locais.

Método
A coleta dos dados ocorreu numa área amostral de aproximadamente 47,6
hectares na região central da sede municipal de Diamantina, seguindo a área definida
pelo plano diretor vigente no município como Zona de Tombamento Federal (ZTF).
Para a realização do inventário arbóreo foi considerado como parte

da

arborização urbana qualquer indivíduo de porte arbóreo, com circunferência à altura do
peito (CAP) maior que 15,7 cm presentes nas calçadas e praças.
A identificação das espécies ocorreu in loco, quando assim não era possível, foi
coletado material botânico e levado para o Herbário Dendrológico Jeanine Felfili onde se
utilizou dos métodos de comparação de exsicatas e análise de especialista. .As famílias
foram nomeadas com base no sistema de classificação Angiosperm Phylogeny Group III
e para correção das grafias dos nomes científicos utilizou-se a base de dados de plantas
tropicais do Missouri Botanical Garden pelo site TRÓPICO.
Para avaliação da diversidade foi calculados a frequência absoluta e relativa; o
índice de diversidade de espécies de Shannon Wiener foi obtido pela fórmula (H’) = Σ (ni
/ N) ln(ni / N), onde ni é número de indivíduos de uma dada espécie e N é número total
de indivíduos amostrados; e o índice máximo de diversidade de Shannon Wiener para o
total de espécies encontradas (H’ max) = ln(s), sendo s o número de espécies.

Resultados
Foram registrados 97 indivíduos arbóreos, destes 7 indivíduos estavam plantados
em calçadas e 90 em praças, distribuídos em 30 espécies, 26 gêneros e 15 famílias. As
espécies mais frequentes foram Roystonea oleracea (Jacq.) O.F. Cook (15,46%),
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman (9,28%), Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.a
(7,22%) e Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos (7,22%). Juntas estas 4
correspondem à 39,8% dos indivíduos inventariados. Ao todo o levantamento gerou um
Índice de Shannon Wiener e um índice máximo de diversidade, respectivamente, de 3,05
e 3,40.
Dos 7 indivíduos encontrados nas calçadas 2 eram da espécie Handroanthus
impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos, 1 Caesalpinia echinata Lam. , 1 Yucca gigantea
Lem., 2 Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.a e 1 Ficus benjamina L.
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Discussão
A arborização urbana na Zona de Tombamento Federal apresentou boa riqueza
de espécies quando comparado ao recomendado por Milano e Dalcin (2000) que admite
um mínimo de 7 a 10 espécies e recomenda um número de 10 a 20 espécies para
compor a arborização de uma cidade. Característica também foi reafirmada

pela

frequência relativa das espécies apenas uma, a Roystonea oleracea (Jacq.) O.F. Cook,
ultrapassou a taxa recomendada por SANTAMOUR (1990), segundo este a

maior

diversidade de espécies de árvores na paisagem urbana se faz necessária para garantir
o máximo de proteção contra pragas e doenças; dessa forma recomenda-se não exceder
mais que 10% da mesma espécie, 20% de algum gênero e 30% de uma família botânica.
O Índice de Shannon Wiener obtido de 3,05 indica boa diversidade de espécies,
valor bem próximo do máximo de diversidade que seria de 3,40. O alto índice deve-se ao
grande número de espécies com uniforme distribuição entre elas.
Foram pouquíssimos indivíduos encontrados nas calçadas, essa baixa incidência
reflete as restrições físicas da arquitetura dos lugarejos do período colonial, caracterizado
por ruas com largura inferior a 7 m, calçadas estreitas e casas sem recuo. Segundo
PIVETTA & SILVA FILHO (2002), não é recomendado arborizar calçadas em ruas
estreitas, ou seja, aquelas com menos de 7m de largura. Neste inventário pode-se
evidenciar alguns problemas de plantio nestes locais, como o registro do Handroanthus
impetiginosus (ipê rosa), Caesalpinia echinata (pau-brasil) e Ficus benjamina que são
espécies de grande porte, o que futuramente poderá trazer danos às calçadas, fiações
elétricas e casas próximas. Os plantios de espécies inadequadas geram a necessidade
de poda frequente, que além de prejudicar a saúde das árvores aumentam os custos

de

manutenção da arborização.
Para as calçadas onde não há passagem área de fiação elétrica, as espécies

de

palmeiras ou outras que também apresentem características como fuste único e retilíneo
são recomendadas, como a Euterpe edulis Mart.(palmeira Jussara) e Yucca gigantea
Lem.
As praças são ambientes urbanos presentes no traçado do centro antigo. Neste
estudo como se registrou a maior parte da arborização nas praças, recomenda-se ao
poder público focar no plantio e manutenção das árvores nesses locais. As praças no
geral apresentaram características que permitem o plantio de árvores, como espaço, e
ausência de fiação aérea. Em Diamantina o poder executivo municipal já

apontou

preocupações com essas áreas e no mês de dezembro de 2015 decretou a

lei

complementar nº 121, de 02 de dezembro de 2015 que institui, no município

de

Diamantina, o programa “adote uma praça” e dá outras providências. Segundo

a

Prefeitura de Diamantina, o objetivo do projeto é revitalizar os espaços a partir de
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parcerias com cidadãos e instituições privadas permitindo assim que muitas praças
possam ser recuperadas.
Uma característica observada nesta região é a grande taxa de quintais
arborizados. Segundo FRANCO et al (2013), estes quintas internos além de contribuir
para a criação de um microclima de menores temperaturas e maiores umidades do ar no
interior das edificações também contribuem para o ambiente térmico urbano, pois
permitiam a criação de parcelas de vegetação no centro dos quarteirões, que pela
permeabilidade possibilitada pelos grandes vãos das janelas e portas, levarem este
microclima para as ruas. Como a arquitetura dos centros históricos não permitem na sua
maioria o plantio de árvores uma solução para manter as áreas verdes nestes locais
pode ser feito através do incentivo do poder público ao plantio de árvores nos quintais, o
que pode ser feito através de campanhas de doações de mudas aos moradores.
Pode-se perceber que as próprias características físicas da zona de tombamento
federal fruto da arquitetura urbana do período colonial, como ruas e calçadas estreitas
não permitem o plantio de árvores nas calçadas, sendo recomendado quando possível a
escolha por palmeiras de pequeno porte. Recomenda-se aos gestores das áreas verdes
urbanas focar mais na manutenção e implantação da arborização nas praças e incentivar
os moradores na conservação e plantio de árvores em seus quintais.
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MAPEAMENTO DA COBERTURA ARBÓREO-ARBUSTIVA DO MUNICÍPIO
DE SANTOS/SP
MORITA, I.M1; ABESSA, D.M de SOUZA2; ROMERO, A.F3

RESUMO
As metrópoles brasileiras, deficientes em infraestrutura, geram ambientes de baixa qualidade de
vida para seus habitantes, atualmente, a arborização urbana é um indicador de bem-estar e traz
benefícios ecológicos, sociais e estéticos. Portanto, cresceram os estudos referentes à qualidade
ambiental e os fatores que afetam o bem-estar da população urbana. Este trabalho objetivou o
mapeamento da cobertura vegetal arbóreo-arbustiva do município de Santos (SP) através do
geoprocessamento. Com imagens aéreas georreferenciadas foram identificados e digitalizados os
polígonos referentes às manchas arborizadas dentro dos limites de abairramento e, calculadas
sua respectiva ocupação por cobertura arbóreo-arbustiva. Quantificou-se uma média de 7,9% de
cobertura arbóreo-arbustiva, que variou de 56,8% a 0,5%. Concluiu-se que a geotecnologia foi
uma ferramenta eficiente para a classificação da cobertura vegetal do município que apontou
níveis insuficientes para a manutenção da qualidade de vida da população, os resultados obtidos
podem auxiliar futuros planos de arborização urbana.
Palavras chaves: cobertura vegetal, qualidade de vida, planejamento ambiental.

ABSTRACT
Brazilian metropolises, deficient infrastructure, generate low-quality living environments for its
inhabitants, currently, urban forestry is a welfare indicator and brings ecological, social and
aesthetic benefits. Therefore, there was an increase of studies regarding the environmental quality
of urban centers and the factors affecting citizen’s well-being. This study objective was to survey
the urban forestry of Santos (SP, Brazil) by using geoprocessing techniques. Based on
georeferenced aerial images, polygons (green spots referred to tree and shrub cover) were
identified, delimited and digitalized for each district. The average calculated was 7,9%, which
varied from 56,8% to 0,5%. In conclusion, geotechnology was efficient to classify the green cover
of Santos, and allow addressing that the levels of vegetation are considered insufficient to maintain
population quality of life. Thus, the results show that Santos needs public programs to increase the
green land cover.
Keywords:

vegetation

cover,

quality

of

life,

environmental

planning.

1. INTRODUÇÃO
A arborização urbana tem grande importância para a manutenção da qualidade
ambiental das cidades (NOWAK et al., 1996) sendo, atualmente, parâmetro de avaliação
do qualidade de vida da população nos centros urbanos (IBGE, 2016). As funções do
verde urbano são múltiplas: regulação do microclima (umidade e temperatura),
permeabilidade e fertilidade do solo; proteção contra erosão, redução dos níveis de ruído,
barreira contra ventos e poeira, proteção da qualidade da água, nascentes e mananciais,
manutenção

da

biodiversidade,

organização

e

composição

de

espaços

no

desenvolvimento das atividades humanas, valorização visual e ornamental, recreação
(GOMES, 2005; NUCCI, 2001; CAVALHEIRO et al., 1999).
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O uso de geotecnologias para o mapeamento de objetos urbanos pode gerar
sólidos subsídios para o planejamento, inventário e monitoramento da arborização
urbana (KURIHARA; ENCINAS, 2003).

2. OBJETIVO

Este trabalho teve como objetivo realizar o mapeamento da cobertura vegetal de
porte arbóreo-arbustiva do município de Santos (SP), com o uso da tecnologia de
geoprocessamento, a fim de subsidiar novas propostas de planejamento urbano e gestão
pública em busca da melhor qualidade ambiental e bem-estar da população.
2. MÉTODO
O município de Santos, sob coordenadas 23°56'32,54496"S e 46°20'21,83915"W,
possui 281,056km² de extensão e população de 434.359 habitantes (IBGE, 2016). Para o
estudo foi mapeada a área insular, sem contabilização das áreas de morros e jardim da
orla da praia.
Utilizou-se aerofotografias, na escala 1:10.000 (2003). O mapeamento foi
realizado com o Software ArcGis 10.1 e envolveu as etapas: (1) digitalização dos bairros,
36 áreas (2) digitalização da cobertura vegetal de porte arbóreo-arbustivo por
fotointerpretação das manchas verdes visíveis na escala 1:2.000 (3) individualização das
manchas para cada bairro (4) cálculo das áreas dos bairro e cobertura vegetal (5)
determinação da porcentagem (%) de ocupação por cobertura vegetal arbóreo-arbustiva
por

área.
Os índices de cobertura vegetal foram avaliados com base na proposta de

melhores práticas para a cidade de Munique na Alemanha (PAULEIT e DUHME 1995
apud ATTWELL, 2000) que designa índices para o tipo de zoneamento: industrial (10%
de vegetação arbórea); residencial de alta verticalização (15%); residenciais de baixa
verticalização (25%).
3. RESULTADOS
O mapa do delineamento da cobertura arbóreo-arbustiva do município de Santos
pode ser observado através da figura 1. A porcentagem de cobertura arbóreo-arbustiva,
em ordem decrescente, das 36 áreas delimitadas verifica-se na figura 2, com sua
respectiva recomendação (PAULEIT e DUHME 1995 apud ATTWELL, 2000).
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Figura 1 – Mapa da cobertura arbóreo-arbustiva de Santos/SP.

Figura 2 – Porcentagem (%) de cobertura vegetal arbóreo-arbustiva e índice de
recomendação por bairro.

4. DISCUSSÃO
Neste estudo verificou-se maiores porcentagens de cobertura arbóreo-arbustiva,
com função social, nos bairros da orla (ainda que abaixo das recomendações
internacionais), ocupados pelas classes mais ricas, e um padrão de diminuição das áreas
arborizadas na direção do centro-noroeste associados às piores condições de
infraestrutura urbana (JAKOB, 2004). Observou-se a importância dos equipamentos
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públicos como o Jardim Botânico, Orquidário Municipal, parques e praças que, quando
presentes, tornaram-se fontes relevantes de cobertura vegetal.
Os resultados mostram a predominância do verde viário, e sugerem a
necessidade a manutenção e criação de áreas verdes, que cumprem funções sociais,
ecológicas e de cidadania. A maior parte da malha urbana consolidada do município de
Santos possui níveis insuficientes de cobertura arbóreo-arbustiva, em especial a Zona
Noroeste e Central, associada aos ambientes com menores índices de qualidade de vida.
O geoprocessamento mostrou-se uma ferramenta eficaz no auxílio

ao

planejamento das cidades, podendo subsidiar novos planos de arborização. A
quantificação da cobertura vegetal por bairros fornece dados sobre a distribuição da
arborização, a identificação de vazios florísticos e indicação das formas de

ocupação

(praças, parques ou verde viário).
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DENDROECOLOGIA DE Acer negundo IMPLANTADOS NA ARBORIZAÇÃO
URBANA DE CURITIBA – PR
ZEA-CAMAÑO1, J.D.; MILANI, J.E.F. 2

Resumo
O presente estudo teve por objetivo avaliar as camadas de crescimento de árvores de Acer
negundo presentes na arborização urbana de Curitiba. Foram amostradas dez árvores ao caso e
coletadas amostras radiais pelo método não destrutivo (trado de Pressler). A largura dos anéis de
crescimento foi realizada com auxílio do software Image Pro Plus® e as cronologias foram
sincronizadas com o auxílio do software COFECHA®. A análise dendroecologica revelou que as
árvores de Acer negundo apresentam idade variando entre 12-45 anos. Houve correlação negativa
entre a largura dos anéis e a precipitação. Conclui-se que as árvores avaliadas foram implantadas
a maioria na década de 1970 e que a precipitação possa ser um filtro abiótico importante no
desenvolvimento de Acer negundo.
Palavras-chave: Dendrocronologia; Silvicultura Urbana, Anéis de crescimento.

Abstract
This study aimed to evaluate the growth of Acer negundo present in urban forestry. Ten trees were
randomly sampled and collected radial samples by non-destructive method (auger Pressler). The
width of the growth rings was performed using the software Image Pro Plus® and chronologies
were synchronized with COFECHA® software. Dendroecological analysis showed that Acer
negundo present age between 12-45 years. There was a negative correlation between the width of
the rings and precipitation It is possible to conclude that the evaluated trees were planted mostly in
the 1970s and that precipitation may be an important abiotic filter in the development of Acer
negundo.
Keys words: Dendrochronology; Urban Forestry; Growth rings.

Introdução
Acer negundo é uma espécie recorrente em inventários da arborização de
algumas cidades do Brasil, principalmente na região Sul do país, o critério de escolha
dessa espécie pode ser atribuído ao princípio estético da sua folhagem que adquire uma
coloração amarela, peculiar ao outono, expressando o chamado efeito

outonal

(LORENZI, 2003).
Do contexto histórico, há relatos que a espécie tenha sido introduzida nas ruas de
Curitiba por volta de 1923, porém seu plantio mais efetivo ocorreu na década de 70
1-2
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(BIONDI e ALTHAUS, 2005). Considerando essa informação, recontar a história da
arborização urbana de Curitiba sob ponto de vista da dendroecologia torna-se
interessante, uma vez que essas ferramenta tem sido utilizada há anos para recontar a
história de vida das árvores.
Embora existam maneiras de verificar o ano de implantação das árvores, por
acesso a registros em prefeituras, a dendroecologia surge como um apoio para entender
de que forma espécies introduzidas na arborização, acabam por se desenvolver nestes
ambientes, que por vezes, oferecem restrições ao seu desenvolvimento. No entanto, os
trabalhos que usam essa técnica para estudar a arborização urbana são escassos,
principalmente no Brasil (CANNETI, 2015).

Objetivo
O presente trabalho teve como objetivo conhecer a idade de Acer negundo
presentes na arborização urbana de Curitiba e reconstruir a influência da precipitação na
trajetória do seu desenvolvimento através de estudo dendroecologico.

Método
O estudo foi conduzido na cidade de Curitiba, 25° 25′ 42″ Sul, 49° 16′ 24″ Oeste.
O clima nessa região, de acordo com a classificação de Köppen, é o Cfb, com
temperatura média anual de 16,5°C e precipitação anual em torno de 1.500 mm.ano-1
(MAACK, 201)
As coletas de campo foram realizadas no mês de setembro de 2016 no bairro
Juvevê de Curitiba. Foram amostrados dez indivíduos ao caso de Acer negundo, sendo
coletado um raio de madeira de cada árvore com auxílio de um trado de Pressler à altura
de 1,30 m do solo. As amostras coletadas foram secas em temperatura ambiente e
coladas sobre suportes de madeira, para posteriormente serem polidas com lixas com
granulometrias de 80 a 600 grãos/cm² (WORBES, 1995).
As amostras foram digitalizadas em uma resolução de 1200 ppp. A largura dos
anéis de crescimento foi realizada com auxílio do software Image Pro Plus® e as
cronologias foram sincronizadas com o auxílio do software COFECHA® (HOLMES,
1983).
Foi realizada uma análise de correlação de Pearson com  < 0,05.

Resultados
A análise dendroecologica para as árvores de Acer negundo revelou que estas
apresentam idade variando entre 12-45 anos e podem ser agrupadas em 3 classes: ≤ 20
anos, > 20 ≤ 35 anos, > 35 anos (figura 1).
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Figura 1. Cronologias para árvores de Acer negundo implantadas em Curitiba e
agrupadas por classes de idade.

As correlações da largura dos anéis entre as distintas árvores por classe de idade
foram a baixo de 0,5 nos indivíduos > 40 anos, com exceção das árvores ac08 e ac09. Já
nas classes de idade com árvores ≤ 25 anos e > 25 ≤ 40 anos, a correlação do
crescimento delas foi acima do 0,5 para todos os casos.
Considerando o crescimento anual de cada indivíduo e a precipitação, verificou-se
que as árvores ac09 (-0,588) e ac 10 (-0,583) apresentam correlação inversa significativa.

Discussão
Os resultados confirmam que a maioria das árvores de Acer negundo amostradas
foram implantadas em Curitiba na década de 1970 conforme indicado por Biondi

e

Althaus (2005). Embora os indivíduos não apresentem as mesmas taxas de crescimento,
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fica evidente através dos períodos de redução do crescimento que a espécie responde a
um mesmo tipo de filtro abiótico.
O crescimento de indivíduos arbóreos é regulado por inúmeros fatores, que
podem ser tanto de natureza endógena quanto exógena (LARCHER, 2006).
Moser et al. (2016) salientam que as taxas de crescimento são determinadas
pelas características individuais de cada espécie e pelas condições impostas pelo meio
no qual elas são implantadas.
Os resultados de correlação do crescimento com a precipitação, embora tenham
sido significativas apenas com poucos indivíduos, revelam influencia dessa variável no
desenvolvimento das árvores. Diversos trabalhos ressaltam a relação existente entre os
anéis de crescimento e as mudanças ambientais, (CALLADO et al., 2001; OLIVEIRA,
2007; ANHOLETTO JUNIOR, 2013).

Conclusão
As árvores de Acer negundo implantadas na cidade de Curitiba e avaliadas neste
estudo apresentam idade variando entre 12-45 anos com camadas de crescimento
correlacionadas com a precipitação, indicando que pode ser um importante filtro abiótico
na trajetória de desenvolvimento de Acer negundo.
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BOSQUE DO VIVEIRO FLORESTAL MUNICIPAL RUBENS ALBERTO
LONGHI: COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DE UMA FLORESTA URBANA EM
NOVA PRATA, RS
BAGATINI, J. A.1;
BAGATINI, N. C.2

Resumo: O Bosque do Viveiro Florestal Municipal Rubens Alberto Longhi é um parque urbano e
ponto turístico de Nova Prata, RS com área de 2,0 ha, que agrupa plantas de elevado valor
ornamental, contando ainda uma porção remanescente de Floresta Ombrófila Mista. O local é
usado para atividades de lazer da população e para aulas práticas de Ciências e Educação
Ambiental, para as quais se utilizam trilhas especialmente desenvolvidas para caminhadas e
contemplação. Neste estudo, verificou-se a composição florística do bosque com foco em recursos
pedagógicos para aulas práticas e valor estético da formação arbórea, embasando cientificamente
futuras propostas de melhorias no local. O bosque conta com 118 espécies de árvores, das quais
25 são exóticas. Fabaceae é a família dominante, com 20 espécies. Concluiu-se que o Bosque
possui grande riqueza de espécies, destacando-se árvores raras como uma Araucária com caule
bifurcado, Erythrina falcata, Ginkgo biloba e Sequoia sempervirens.
Palavras-chave: Parque urbano. Educação Ambiental. Floresta urbana.
Abstract: The Rubens Alberto Longhi Municipal Forestry Nursery Groove is an urban park and a
touristic spot in Nova Prata, RS, with an area of 2,0 ha, that groups highly valued ornamental
plants, counting yet a remaining portion of the Mixed Rain Forest. The place is used for people
leisure activities and for Science and Environmental Education practical classes, which use
specially developed tracks for walks and contemplation. In this study, the groove floristic
composition was verified, focusing on teaching resources to practical classes and aesthetic value
of the arboreal formation, scientifically grounding future proposes of local improvement. The groove
has 118 trees species, of which 25 are exotic. The dominant family is Fabaceae, with 20 species. It
was concluded that the groove has a great wealth of species highlighting rare trees such as
bifurcated stalk Araucaria, Erythrina falcata, Ginkgo biloba and Sequoia sempervirens.
Keywords: Urban Park. Environmental Education. Urban Forest.

Introdução
O Bosque do Viveiro Florestal Municipal Rubens Alberto Longhi é um parque
urbano, sito à Rua Flores da Cunha, 80, Bairro Centro de Nova Prata, RS. É um ponto
turístico muito visitado, pois há em seu interior o Viveiro Florestal e a Gruta Nossa
Senhora de Lourdes, ocupando uma área de 2,0 ha. O bosque começou a ser plantado
na década de 70, agrupando plantas de elevado valor ornamental, contando ainda com
uma fração remanescente de Floresta Ombrófila Mista. O local é usado para atividades
de lazer da população, que faz uso de uma trilha com 730 metros especialmente
desenvolvida para caminhadas e contemplação, dotada de infraestrutura como bancos,
lixeiras e iluminação. O Bosque é também é usado para aulas práticas de Ciências e
Educação Ambiental. Nos canteiros do viveiro, são ensinadas técnicas de plantio

e

cultivo, espécies utilizadas, cuidados com as mudas. Na mata, são mostradas relações
ecológicas, espécies de plantas, curiosidades e usos comuns das espécies.
Objetivos
1
2

Biólogo, Prefeitura Municipal de Nova Prata, RS
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73

Objetivou-se estudar a composição florística do Bosque do Viveiro para inventariar
os recursos pedagógicos para aulas práticas de Ciências Naturais e Educação Ambiental,
averiguando o valor estético da formação arbórea para embasar cientificamente futuras
propostas de melhorias no local.

Método
O estudo florístico foi feito no mês de agosto de 2016 e considerou apenas árvores,
arvoretas e palmeiras, sem quantificar exemplares nem mensurar dados dendrométricos,
gerando um rol de espécies que permitisse avaliar a riqueza específica e caracterizar a
constituição botânica do bosque.

Resultados
O bosque conta com 118 espécies entre árvores, arvoretas e palmeiras, sendo 25
exóticas. Das 46 famílias botânicas, Fabaceae domina com 20 espécies, seguido de
Myrtaceae com 14, e de Lauraceae, com 7. Na Tabela 1, estão ordenadas as 118
espécies verificadas no estudo, destacando-se aquelas com origem exótica.

Tabela 1. Espécies que formam o Bosque do Viveiro Florestal Municipal Rubens Alberto Longhi.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NOME POPULAR
Ácer-palmatum
Açoita-cavalo
Aguaí-amarelo
Alecrim
Aleluia
Ameixeira-de-inverno
Angico-vermelho
Araçá-gigante
Araçá-vermelho
Araticum
Aroeira-mole
Aroeira-vermelha
Batinga
Branquilho
Buriti
Butiá
Cabreúva
Caixeta
Caliandra-rosa
Cambará
Camboatá-branco
Camboatá-vermelho
Cambuí
Canafístula
Cancorosa
Canela-amarela
Canela-areia
Canela-da-índia
Canela-de-veado
Canela-do-brejo

NOME CIENTÍFICO
Acer palmatum
Luehea divaricata
Chrysophylum gonocarpum
Holocalyx balansae
Senna multijuga
Eriobotrya japonica
Parapiptadenia rigida
Myrcianthes gigantea
Psidium cattleianum
Annona neosalicifolia
Schinus molle
Schinus terebinthifolius
Eugenia rostrifolia
Sebastiania commersoniana
Trithrinax acanthocoma
Butia eriospatha
Myrocarpus frondosus
Schefflera morototoni
Calliandra brevipes
Gochnatia polymorpha
Matayba elaeagnoides
Cupania vernalis
Myrciaria tenella
Peltophorum dubium
Maytenus muelleri
Nectandra lanceolata
Cryptocarya aschersoniana
Cinammomum zeilanicum
Helietta apiculata
Machaerium stipitatum

FAMÍLIA BOTÂNICA
Aceraceae
Malvaceae
Sapotaceae
Fabaceae
Fabaceae
Rosaceae
Fabaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Annonaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Myrtaceae
Euphorbiaceae
Arecaceae
Arecaceae
Fabaceae
Araliaceae
Fabaceae
Asteraceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Myrtaceae
Fabaceae
Celastraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Rutaceae
Fabaceae

EXÓTICA
X

X

X
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Nº
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

NOME POPULAR
Canela-do-brejo
Canela-guaicá
Canela-louro
Canela-fedorenta
Canela-sassafras
Canforeira
Cangerana
Capororoca
Capororoca
Capororoca-ferrugem
Caqui-do-mato
Caroba
Carvalho-brasileiro
Carvalho-europeu
Carvalho-vermelho-do-norte
Castanha-européia
Cedro
Cerejeira
Chá-de-bugre
Cinamomo
Cincho
Cipreste calvo
Cipreste-mexicano
Cocão
Coerana
Árvore-da-china
Corticeira-da-serra
Dedaleiro
Embiruçu
Erva-mate
Eucalipto-argentino
Falso-incenso
Figueira-brava
Ginkgo biloba
Goiaba-serrana
Guabiju
Guabirobeira
Guajuvira
Guamirim
Guapuruvu
Guassatonga
Guassatonga-preta
Guatambu
Inga-banana
Ipê-da-serra
Ipê-da-várzea
Ipê-roxo
Jerivá
Leiteirinho
Limoeiro-do-mato
Liquidâmbar
Louro-pardo
Maçã-de-passarinho
Magnólia-figo
Mamica-de-cadela
Mamoeiro-do mato
Manduirana
Murta
Olho-de-pomba
Paineira

NOME CIENTÍFICO
Machaerium paraguariense
Ocotea puberula
Ocotea diospyrifolia
Nectandra megapotamica
Ocotea odorifera
Cinnamomum camphora
Cabralea canjerana
Myrsine umbellata
Myrsine lorentziana
Myrsine coriacea
Diospyrus inconstans
Jacaranda micrantha
Roupala brasiliensis
Quercus rubor
Quercus rubra
Castanea sativa
Cedrella fissilis
Eugenia involucrata
Casearia sylvestris
Melia azedarach
Sorocea bonplandii
Taxodium distichum
Cupressus lusitanica
Erythroxylum deciduum
Cestrum intermedium
Koeleuteria bipinnata
Erythrina falcata
Lafoensia vandelliana
Pseudobombax grandiflorum
Ilex paraguariensis
Eucalyptus cinerea
Pittosporum undulatum
Ficus luschnatiana
Ginkgo biloba
Acca sellowiana
Myrcianthes pungens
Campomanesia xanthocarpa
Cordia americana
Myrcia oblongata
Schizolobium parahyba
Casearia decandra
Banara tomentosa
Aspidosperma australe
Inga vera
Handroanthus albus
Handroanthus chrysotricus
Handroanthus heptaphyllus
Syagrus romanzoffiana
Sebastiania brasiliensis
Randia ferox
Liquidambar styraciflua
Cordia trichotoma
Cotoneaster francheti
Michelia figo
Zanthoxylum rhoifoilum
Vasconcellea quercifolia
Senna macranthera
Blepharocalyx salicifolius
Allophylus edulis
Ceiba speciosa

FAMÍLIA BOTÂNICA
Fabaceae
Lauraceae
Lauraceae
Fabaceae
Lauraceae
Lauraceae
Meliaceae
Primulaceae
Primulaceae
Primulaceae
Ebenaceae
Bignoniaceae
Proteaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Meliaceae
Myrtaceae
Salicaceae
Meliaceae
Moraceae
Taxodiaceae
Cupressaceae
Erythroxylaceae
Solanaceae
Sapindaceae
Fabaceae
Lythraceae
Malvaceae
Aquifoliaceae
Myrtaceae
Pittosporaceae
Moraceae
Ginkgoaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Boraginaceae
Myrtaceae
Fabaceae
Salicaceae
Salicaceae
Apocynaceae
Fabaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Arecaceae
Euphorbiaceae
Rubiaceae
Hamameliaceae
Boraginaceae
Rosaceae
Magnoliaceae
Rutaceae
Caricaceae
Fabaceae
Myrtaceae
Sapindaceae
Malvaceae

EXÓTICA

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
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Nº
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

NOME POPULAR
Pata-de-vaca
Pata-de-vaca nativa
Pau-amargo
Pau-brasil
Pau-leiteiro
Pau-marfim
Pessegueiro-bravo
Pinheiro-alemão
Pinheiro-japonês
Pinho-bravo
Pitangueira
Primavera
Rabo-de-bugio
Sapopema
Sequóia
Sete-capotes
Sibipiruna
Sucará
Tarumã-de-espinho
Tarumã-preto
Timbó
Tipuana
Três-marias
Tucaneira
Tuia-compacta
Uvaia
Uva-japonesa
Viburno-perfumado

NOME CIENTÍFICO
Bauhinia variegata
Bauhinia forficata
Picrasma crenata
Caesalpinia echinata
Sapium glandulosum
Balfourodendron riedelianum
Prunus myrtifolia
Cunninghamia lanceolata
Cryptomeria japonica
Podocarpus lambertii
Eugenia uniflora
Brunfelsia cuneifolia
Lonchocarpus campestris
Sloanea monosperma
Sequoia sempervirens
Campomanesia guazumifolia
Caesalpinia pluviosa
Dasyphyllum spinescens
Citharexylum montevidense
Vitex megapotamica
Ateleia glazioviana
Tipuana tipu
Bougainvillea glabra
Citharexylum myrianthum
Thuja orientalis
Eugenia pyriformis
Hovenia dulcis
Viburnum odoratissimum

FAMÍLIA BOTÂNICA
Fabaceae
Fabaceae
Simaroubaceae
Fabaceae
Euphorbiaceae
Rutaceae
Rosaceae
Taxodiaceae
Taxodiaceae
Podocarpaceae
Myrtaceae
Solanaceae
Fabaceae
Elaeocarpaceae
Taxodiaceae
Myrtaceae
Fabaceae
Asteraceae
Verbenaceae
Lamiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Nyctaginaceae
Verbenaceae
Cupressaceae
Myrtaceae
Rhamnaceae
Caprifoliaceae

EXÓTICA
X

X
X

X

X

X
X
X

Discussão
Considera-se grande a diversidade de espécies no local, configurando um
importante recurso pedagógico para ensino de botânica, ecologia, reprodução vegetal e
observação de aves. Destacam-se árvores raras como a Araucária com caule bifurcado,
algumas corticeiras (Erythrina falcata – espécie imune ao corte no RS), um Ginkgo biloba,
espécie com status de fóssil vivo, e algumas Sequóias, espécie mais longeva do planeta
(podem viver até 3 mil anos) cujos caules podem atingir mais de 7 m de diâmetro.
Tanto em Nova Prata como nos municípios do entorno, não ocorrem parques
urbanos cultivados com esta dimensão; apenas locais menores como praças, onde a
riqueza de espécies é muito reduzida. Os poucos locais em Nova Prata com vegetação
mais expressiva e que sejam abertos ao público são remanescentes naturais de Floresta
Ombrófila Mista, destacando-se nesse sentido a Floresta Municipal de Nova Prata, a
Sede Social do Clube Grêmio Pratense e a Sede Social da Associação Atlética Banco do
Brasil.
O próximo passo será a catalogação científica das árvores e arbustos das margens
da trilha e identificação com plaquetas, enriquecendo a experiência dos usuários desta
floresta urbana tão importante no contexto regional.
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO E
PAISAGISMO: PROPOSTA DE CRIAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA,
RS
BAGATINI, J. A.1

Resumo: Este estudo desenvolvido na Prefeitura de Nova Prata, RS, avaliou a estrutura
administrativa, física e humana dos serviços de paisagismo e arborização, atualmente dispersos
em quatro Secretarias Municipais, e por isso realizados de forma ineficiente. Objetivou-se estudar
a viabilidade legal, financeira e administrativa de implantação de uma estrutura completa para
atender os serviços urbanos de arborização e paisagismo no Município de Nova Prata, definindo
seu formato e propondo formas de desvincular a gestão do verde de decisões políticas. Utilizou-se
abordagem qualitativa, através de estudo de caso com pesquisa documental; entrevistas
estruturadas; elaboração do organograma da estrutura vigente relacionada ao assunto; proposição
de um organograma de estrutura ideal para este fim. Concluiu-se que a criação de uma Autarquia
Municipal, entidade da Administração Pública Indireta, seria a única forma de conferir total
autonomia gerencial e de investimentos para manter e expandir os serviços em questão.
Palavras-chave: Gerenciamento. Arborização Urbana. Autarquia Municipal.
Abstract: This study developed in the Nova Prata’s City Hall, assessed the administrative, physic
and human landscaping and afforestation services structure, which are currently spread through
four Municipal Departments, and, given this, is being inefficiently realized. The study of the legal,
financial and administrative viability on the implantation of a thorough structure to comply with the
afforestation and landscaping urban services in Nova Prata was objectified, defining, then, its
format and proposing ways to unlink the Green Management form politics decisions. A qualitative
approach was used, through a case study with documental research; structured interviews; an
organization chart elaboration about the present structure related to the task; the ideal structure
organization chart proposition. It was concluded that the creation of a Municipal Autarchy, implied
as an Indirect Public Administration entity, would be the only way to grant the total management
and investments autonomy to maintain and enlarge the mentioned services.
Keywords: Management. Urban Afforestation. Municipal Autarchy.

Introdução
Arborizada na década de 80, Nova Prata possui atualmente um grande patrimônio
paisagístico, natural e cultural representado pela sua arborização mais antiga. Porém, os
serviços de paisagismo e Arborização Urbana são desconexos, pouco produtivos e
apresentam baixo nível de qualidade e pontualidade. O quadro funcional destas
atividades é pouco ou nada especializado. Os salários de nível operacional são
extremamente baixos em relação a valores de mercado, desestimulando a carreira
funcional no Município e dedicação nas atividades. As diversas atividades afins estão
dispersas em quatro Secretarias Municipais. Roçadas de grama e coleta de resíduos de
podas cabem à Secretaria de Obras; podas, abates e plantios de árvores, à Secretaria de
Planejamento e do Ambiente; jardinagem de espaços públicos é feita por jovens
aprendizes do Programa Social Pequeno Jardineiro, Secretaria de Assistência Social,
enquanto a Secretaria de Turismo adquire os insumos para jardinagem. Desta forma,
configura-se uma teia de comandos muitas vezes desconectados e assíncronos, com
perda de produtividade e resultados facilmente criticáveis.
1

Biólogo, Prefeitura Municipal de Nova Prata, RS
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No Setor de Arborização Urbana há um grande volume de demandas naturalmente
decorrentes das árvores adultas, pois requerem tratamento dispendioso e qualificado
para podas e inspeções, como caminhão-guincho com cesto aéreo, profissionais
experientes em trabalhos em altura e em podas técnicas. A falha está na falta

de

recursos humanos disponíveis para as demandas. Desde 2014, o setor está desprovido
de operários designados para os serviços de podas e plantios, apesar das insistentes
solicitações de aportes de recursos humanos e materiais no setor. Não há a
compreensão por parte do Poder Executivo de que um arborista treinado requer um
salário compatível, que os investimentos deveriam ser constantes e elevados, que o
plantio e podas não podem ser realizados de forma simplista e irresponsável, e que
árvores abandonadas e sem manutenção tornam-se riscos à população.
Sanchotene (2008) preconiza que as atividades de planejamento, implantação,
manutenção e gerenciamento da arborização devem integrar as competências de um
único órgão nos organogramas municipais, evitando estruturas organizacionais
desvinculadas e descompassadas no tempo e em técnicas de trabalho. Assim torna-se
necessário implantar uma estrutura de serviços autônoma, que atenda as lacunas acima
mencionadas e que otimize o uso dos recursos disponíveis, sejam eles humanos, físicos
ou financeiros.

Objetivos
Objetivou-se estudar a viabilidade legal, financeira e administrativa de implantação
de uma estrutura completa para atender os serviços urbanos de arborização e
paisagismo no Município de Nova Prata, definindo seu formato e propondo formas de
desvincular a gestão do verde de decisões políticas.

Método
A pesquisa foi desenvolvida de fevereiro a junho de 2016 em Nova Prata, RS, na
Prefeitura Municipal. Através da abordagem qualitativa, realizou-se um estudo de caso
sobre a situação da estrutura de serviços de paisagismo e arborização urbana da cidade
de Nova Prata. Foi feita uma revisão na legislação brasileira de Direito Administrativo
para identificar a modalidade de instituição aplicável no caso em pauta. Como
instrumentos de coleta de dados, utilizou-se pesquisa documental em jornais e arquivos
internos, e entrevista estruturada com 13 servidores públicos envolvidos na atividade. Foi
elaborado o organograma de serviços e estrutura administrativa existente, relativa aos
serviços de paisagismo e arborização urbana, para embasar o organograma ideal da
estrutura administrativa a ser proposta ao final, para a realidade de Nova Prata.
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Resultados
Quanto às entrevistas realizadas, descobriu-se que há 47 servidores públicos
envolvidos de alguma forma no paisagismo e arborização urbana de Nova Prata, e podese perceber que a grande maioria não concorda com a forma e a estrutura de serviços de
paisagismo e arborização existente em Nova Prata. As deficiências verificadas foram
número reduzido de pessoal nas equipes, de equipamentos e de veículos; falta de rubrica
no orçamento anual e de racionalização dos serviços também foi apontado. A falta de
apoio administrativo também foi um importante relato registrado em entrevista, o que se
associa ao fato relatado de dispersão das atividades sob comandos distintos. Como
sugestão de melhoria nos serviços do paisagismo, foi dito de diversas formas a mesma
coisa: unificação dos serviços sob um único comando, criação de uma equipe
específica que só atuaria em paisagismo com total disponibilidade nas mais diversas
frentes, em harmonia e dentro do tempo e qualidade esperados pelo cidadão.
Com base nas entrevistas feitas e observações realizadas durante o período da
pesquisa, buscou-se montar o organograma vigente dos serviços e estrutura
administrativa voltada ao paisagismo em Nova Prata. O organograma mostra uma
estrutura com 68 pessoas e hierarquia dividida em 4 Secretarias Municipais, com
comandos fragmentados que dividem muitas tarefas que poderiam estar sob uma única
coordenação (Figura 1).

Figura 1 – Organograma de serviços e estrutura administrativa existente para os serviços
de paisagismo e arborização urbana em Nova Prata, RS (Fonte: Autor)

Discussão
Ficou evidente que a unificação dos serviços em uma única Secretaria Municipal,
mesmo sendo criada uma nova Pasta especificamente para esse fim, não garantiria a tão
importante autonomia administrativa e de gestão de recursos, principalmente pelo
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viés político que permeia as instituições da Administração Pública Direta. As decisões
continuariam dependendo da mentalidade do Chefe do Executivo.
De acordo com o Decreto-Lei nº 200/67, a categoria de entidade da Administração
Pública Indireta que seria aplicável ao caso em estudo é a Autarquia: serviço autônomo,
criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar
atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor
funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.
Esta estrutura seria nomeada “Instituto Municipal de Arborização e Paisagismo”,
deveria contar com uma equipe de 30 pessoas, e com os cargos discriminados no
organograma abaixo, que se considera ideal para a realidade de Nova Prata (Figura 2).

Figura 2 - Organograma da estrutura ideal de serviços de Arborização Urbana e
Paisagismo para Nova Prata, RS (Fonte: Autor).

As fontes de renda da Autarquia poderiam ser taxas por serviços solicitados,
multas ambientais de autuações na arborização urbana, doações e repasses do Poder
Executivo, além de outras formas a serem discutidas.
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AVALIAÇÃO MONETÁRIA DE ARVORES URBANA NA VISÃO DOS
RESIDENTES EM SÃO MATEUS DO SUL – PR
Mata, J. B1; Costa, C. D. P2; Brun, F. G. K3; Brun, E. J4;
Resumo: Objetivou-se diagnosticar a percepção ambiental dos moradores de São Mateus do SulPR em relação à valoração de uma árvore urbana. Amostrou-se 10,35% dos habitantes
distribuídos nos 16 bairros da cidade. Os resultados obtidos foram, 0,3% “Outros”, 2% não
aceitaram responder essa pergunta. 2,1% não definiram um valor exato, 3,8% entendem que uma
árvore urbana não possui valor algum. 9,3% dos munícipes declararam que uma árvore vale
menos que R$ 50,00 seguidos de 14,5% que consideram o valor de uma árvore urbana entre R$
50,00 a R$ 100,00. Adicionalmente, 16,6% atribuíram entre R$500,00 e R$ 1000,00, e 17,1%
responderam o valor entre R$100,00 e R$500,00. Por fim, a maioria dos entrevistados afirmou que
uma árvore vale mais que R$ 1.000,00 devido aos inúmeros benefícios oferecidos para a
sociedade. Conclui-se que a maioria dos são-mateuenses reconhecem a importância do
patrimônio arbóreo municipal, fortalecendo o processo de implementação do Plano Diretor de
Arborização.
Palavras Chave: Valoração, arborização urbana, percepção ambiental.

Abstract: The objective was to evaluate the environmental perception population’s São Mateus
do sul in relation urban tree value. Was sampling 10,35% of residents of 16 city neighborhood. The
results was , 0,3% “Others”, 2% dind’t answer this question. 2,1% said priceless, 3,8% understand
that a tree haven’t any value. 9,3% of residents declare a tree is worth less than R$ 50,00 followed
by 14,5% that consider the urban tree value between R$ 50,00 and R$ 100,00. Additionally, 16,6%
said between R$500,00 and R$ 1000,00, and 17,1% replay the value between R$100,00 e
R$500,00. Finish, the major of interviewee affirmed that value a tree is more than R$ 1.000,00
because the countless benefits fo society. So, conclude that many são-mateuenses consider
important the environmental heritage of cities, environmental, heritagen the plan of urban forestry.
Keywords: Valuation; Urban Tree; environmental perception

Introdução
Segundo Palma (2005), para entender as interações Homem x ambiente é de
fundamental importância o estudo da percepção ambiental. É com base na percepção do
ambiente que possamos apreender a proteger e cuidar do mesmo da melhor forma
possível.
Pearce & turner (1990) afirmaram que valoração econômica ambiental significa,
basicamente, medir as preferências dos indivíduos em coletividade quanto a preservar ou
utilizar recursos ambientais, chegando-se ao valor econômico total do bem ambiental, o
qual pode ser decomposto em valor de não uso e em valor de uso efetivo, ou valor de
conservação da existência de um bem.
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Objetivo
O presente trabalho teve como objetivo realizar um diagnóstico da percepção
ambiental dos moradores de São Mateus do Sul – PR em relação à valoração de uma
árvore urbana.
Metodologia
O Município de São Mateus do Sul possui infraestrutura urbana se divide em 16
bairros com 25.706 habitantes (IBGE,2015).
Foram coletados dados a partir da aplicação de 2661 questionários para os
habitantes, os quais significaram uma amostragem de 10,35% da população distribuída
entre os bairros localizados na região urbana do município, entre os meses de setembro
a novembro de 2015.
O questionário foi aplicado por meio de entrevista semiestruturada, com a
caracterização do perfil dos entrevistados (nome, escolaridade, endereço e número de
pessoas residentes na casa) e a avaliação da percepção por meio de perguntas
objetivas. A coleta de dados foi manuscrita, com posterior digitalização e processamento
dos dados no software Microsoft Office Excel®, para este trabalho a interpretação foi
somente da questão “Qual o valor de uma árvore urbana?”.
Resultados e discussão
O Gráfico 01 abaixo apresenta as respostas obtidas no seguinte pergunta do questionário
“Qual o valor de uma árvore urbana?”, questão essa a ser respondida de forma pessoal.
2,0%

R$ 0,00
< R$ 50,00
R$ 50,00 a R$ 100,00
R$ 100,00 a R$ 500,00
17,1%

R$ 500,00 a R$ 1000,00
> R$ 1.000,00
Inestimavel

Grafico 01: Percepção dos munícipes de São Mateus do Sul – Paraná em relação a valoração
monetária de uma árvore urbana em 2015.

Os resultados obtidos foram bastante significativos. Poucos entrevistados (0,3%)
deram respostas variadas (“Outros”), como o valor de uma árvore poderia ser
compensado pelo plantio de outros indivíduos, ou mesmo que o valor de uma árvore
possa ser variável com cada condição específica. Alguns entrevistados (2%) não
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aceitaram responder essa pergunta. Por ser um questionamento importante, muitas
vezes é preciso contextualizar a pergunta no momento da entrevista, por exemplo,
comparar com situações reais e dar exemplos, o que facilita a interpretação instigando os
mesmos a atribuir valores de forma imparcial por parte do entrevistador. Alguns dos
munícipes entrevistados (2,1%) não definiram um valor exato, nomeado como
“Inestimável”, por entenderem que não é possível valorar um bem natural, pois estes
possuem inúmeros benefícios intangíveis, considerados pela literatura como bens
indiretos, o que dificulta a valoração em casos como este. Em outros casos,
representados por 3,8% dos entrevistados, entendem que uma árvore urbana não possui
valor algum, e apesar de representar apenas 100 munícipes de 2661 pessoas
entrevistadas, trata-se de um resultado preocupante em relação a compreensão da
importância dos serviços ambientais prestados pela arborização urbana. Mesmo
considerando os desafios técnicos para valoração de uma árvores urbana, a ocorrência
deste comportamento representa que uma parcela da população não se importa caso
uma árvore venha a ser depredada e vandalizada, demonstrando que estes podem
representar os atores que realizam tais ações criminosas.
Em relação a munícipes que afirmaram um valor associado ao patrimônio arbóreo,
9,3% dos entrevistados declararam que uma árvore vale menos que R$ 50,00 seguidos
de 14,5% que consideram o valor de uma árvore urbana entre R$ 50,00 a R$ 100,00.
Adicionalmente, outros 16,6% atribuíram valores entre R$500,00 e R$ 1000,00, e
17,1% responderam o valor entre R$100,00 e R$500,00. Sobre este grupo de
entrevistados, cabe comentar que segundo Moll & Young (1992 apud Malavasi &
Malavasi, 2001), a valoração dos recursos naturais de benefícios indiretos reveste-se de
inúmeras dificuldades metodológicas. Estimaram ainda, em 1992, que em média, uma
árvore na área urbana de uma cidade localizada em área de clima temperado fornece
“benefícios” ambientais anuais no valor de US$ 273,00 (duzentos e setenta e três
dólares); sendo que foi levado em consideração o efeito de amenização da temperatura
no verão e inverno assim como a redução na concentração de dióxido de carbono e
partículas suspensas no ar. Converter esse valor em números atuais sem considerar a
inflação ou deflação, representa um valor maior que R$800,00 por ano de serviços
prestados, valor coerente com estre grupo de entrevistados, apesar de serem valores
obtidos em um município de clima temperado.
Finalmente, a grande maioria dos entrevistados afirmou que uma árvore deve
valer mais que R$ 1.000,00 devido a seus inúmeros benefícios oferecidos para a
sociedade, constatando assim que apesar da difícil valoração de um bem ambiental, as
pessoas reconhecem suas potencialidades, que muitas vezes podem ser imperceptíveis
na visão da sociedade, como melhoria na qualidade do ar e consequente melhoria da
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saúde e qualidade de vida para os moradores dos centros urbanos arborizados, além da
amenização da temperatura e redução dos níveis de stress.
Em relação a estas afirmações, o trabalho realizado por Dantas e Souza (2004)
aponta que “uma árvore isolada pode transpirar, em média, 400 litros de água por dia,
produzindo um efeito refrescante equivalente a 5 condicionadores de ar com capacidade
de 2.500 kcal cada, funcionando 20 horas por dia”.
Neste cenário, é possível constatar que a maior parte dos habitantes de São
Mateus reconhecem a importância do patrimônio arbóreo municipal, fortalecendo o
processo de implementação do Plano Diretor de Arborização Urbana e suas devidas
regulamentações, demonstrando que a Gestão Municipal poderá contar com o apoio de
concordância da população. A normatização de multas em casos de infrações cometidas
em árvores de logradouros públicos assemelha-se à processos empregados em casos de
danos causados a outros mobiliários urbanos (pontos de ônibus, postes, etc), o que
representaria o cumprimento do artigo 225 da Constituição Federal de 1988 e do artigo
49 da Lei de Crimes Ambientais, bem como o artigo 180 da Lei Orgânica do Município de
São Mateus do Sul.
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ANÁLISE DESCRITIVA PERCEPÇÃO AMBIENTAL DA POPULAÇÃO DE
DOIS BAIRROS DE SÃO MATEUS DO SUL – PR
Mata, J. B1; Cabreira, M. A. F1; Costa, C. D. P2; Brun, F. G. K3; Vilela, R. E¹; Brun, E. J³;
Resumo: Objetivou-se avaliar a percepção dos moradores da Vila Faty e Bom Jesus de São
Mateus do Sul-PR em relação com condições socioculturais. Através de questionários
semiestruturados, avaliando a opinião dos munícipes sobre arborização. Depois os dados foram
analisados pelo Excel®. Os resultados apresentaram que a maioria da população atribui
vantagens para arborização. Grande parte dos moradores do B. Jesus não apresentaram
desvantagens, com menor porcentagem no bairro central. Em relação à contribuição anual para
manutenção do plano de arborização, os moradores da periferia (63%) disponibilizam a fazer
contribuições com algum valor e 50% da população da Faty. 30% e 24%, respectivamente, não
contribuiriam. Os entrevistados reconhecem a importância da arborização urbana e seus
benefícios, principalmente na Faty, que 40% valoram uma arvore acima de R$1000,00 e 27% dos
do B. Jesus. Esses dados auxiliam na implantação do plano de arborização urbana, tornando,
assim a participação dos moradores de suma importância.
Palavras chave: Arborização Urbana; Árvores; Plano diretor participativo.
Abstract: The objective was to evaluate the population’s perception of Vila Faty and Bom Jesus of
São Mateus do Sul-PR in relation to social-cultural conditions. Through semi-structered
questionnaires, evaluating the opinion’s of people about urban trees. After, was analyzed the
results show that almost all the population attributed advantages to trees. A large part of the
residents in Bom Jesus didn’t present disadvantages of urban trees, with smaller percent in the
central neighborhood. In relation to a yearly contribution for maintenance of an tree plan, the
periphery residents (63%) are free to make contributions of some value and 50% of Faty
population. 30% and 24%, respectively, didn’t contribute. The interviewees recognize the
importance of urban trees and their benefits, in Faty, in which 40% value a tree above R$1000,00
and 27% in B. Jesus. This informations helps in urban tree plan implantation, so the participation is
of paramount importance to residents.
Keywords: Urban Tree; Tree; Participatory plan director;

Introdução
De acordo com Del Rio e Oliveira (1999), o melhor planejamento e compreensão
dos espaços dependem da percepção da população em relação ao meio ambiente, pois a
população que está diretamente ligada às questões urbanas e sofre o impacto da
qualidade ambiental de forma direta.

Objetivo
Objetivou-se avaliar a arborização urbana através da percepção ambiental dos
moradores de dois bairros de São Mateus do Sul – PR, levantar/interpretar características
sociais e culturais de cada um dos bairros com relação à arborização a fim de auxiliar a
caracterização do plano de arborização urbana do município.
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Método
A coleta de dados foi a partir de questionário semiestruturado nos bairros Faty e
Bom Jesus de São Mateus do Sul-PR, com a caracterização do perfil dos entrevistados e
a avaliação da percepção da população em relação a arborização urbana. Foram 286
entrevistados entre os bairros, sendo 141 na Vila B. Jesus e 145 na Faty. Em seguida os
dados foram digitalizados e processados no software Microsoft Office Excel®, onde a
interpretação se deu através de gráficos que gerou as respostas em porcentagem.

Resultados e Discussão
A média do nível de escolaridade dos moradores dos bairros Bom Jesus e Faty.
Percebe-se que 42%, dos 141 entrevistados do Bom Jesus, não possui ensino
fundamental completo ao contrário da Vila Faty, na qual 17% possuem ensino
fundamental completo.

Figura 01: Representação gráfica do grau de escolaridade dos moradores das Vilas Bom Jesus e
Faty do município de São Mateus do Sul – PR no segundo periodo de 2015.

Em outra pergunta, levantou-se o questionamento sobre a quantidade de arvores
que possuía nas ruas, 6% dos moradores do B. Jesus responderam “Muito”, enquanto
60% disseram que a rua é “Pouco” arborizada, dados que acordam com a realidade do
bairro, pois existem poucos plantios de árvores e sem nenhum planejamento. Enquanto
que, na Vila Faty 19% disseram que suas ruas são muito arborizadas e 44% que existem
poucas árvores, porém essa não é tão mais arborizada do que o outro, apresentando
aqui, que muitos moradores da Vila Faty caracterizam sua arborização como suficiente.
Os outros, 34% e 36%, responderam “Razoável”, respectivamente, isso se justifica por
algumas ruas possuírem árvores, outras não, ou mesmo por diferentes trechos de uma
mesma rua. Esse foi um questionamento pessoal, porém os resultados podem dar um
norte e conduzir a interpretação de que no bairro periférico a população requer mais
plantios de árvores do que no central.
A Figura 02 abaixo demonstra dois gráficos, em (A) pode-se ver as vantagens
observadas pelos moradores em relação às árvores existentes em suas ruas, em ambos
os bairros a grande maioria respondeu “Sombra” como principal vantagem, seguidos por
“Redução do calor” com 39% e 32%. Essas vantagens se justificam devido à alta
incidência solar e condição climática em épocas quentes do ano cada vez menos
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tolerante. “Outros” com 26% e 33%, nesses uns disseram “beleza cênica” e

“nenhuma

vantagem”, indicando que se deve apresentar à população as inúmeras vantagens de
uma arborização, como qualidade de vida, saúde, bem estar social, entre outros.

Figura 02: Representação gráfica da percepção, quanto às vantagens fornecidas pela Arborizaçao
Urbana (A) e as desvantagens (B), dos moradores das Vilas Bom Jesus e Faty do município de
São Mateus do Sul – PR no segundo periodo de 2015.

Quanto a desvantagens (B), no B. Jesus, a maioria (67%) respondeu “outros” e
dentro desses, a grande maioria alegou que não existem desvantagens e o mesmo
ocorreu na Faty, com 47%, indicando um bom nível em educação ambiental em ambos.
Seguidos por “sujeira das ruas e calçadas” com 21% para B. Jesus e 37% na Faty e
“problemas com rede elétrica”, com 18% e 20%, respectivamente, o que pode ser
solucionado com manejo de poda para as espécies já existentes e as prósperas, além da
escolha de novas espécies harmônicas com essas características do ambiente urbano. A
percepção de desvantagens foi, de forma geral, em baixas porcentagens, o que facilitará
a interação população X árvore no momento da implantação das espécies, pois os
entrevistados apresentaram-se bastante receptíveis à arborização e a diversidade de
espécies.
Esses resultados são de extrema importância para o planejamento arbóreo da
cidade, pois aqui existem pontos estratégicos a serem trabalhados em cima da
percepção da população, por exemplo, na Vila Faty não se indica o plantio de árvores
caducifólias, por perderem folhas em abundancia em determinada época do ano e se
tornar um incomodo para os moradores, porém na Vila B. Jesus isso pode ser trabalhado
e mesclado com outras características e espécies, da forma sensata e técnica que deve
ser feita a Arborização de um município, obviamente, com seleção de espécies,
característica comportamental das mesmas, da analise do local, trafego, clima, entre
outros. Outro exemplo é o conflito de árvores com as redes elétricas, com base nas
porcentagens acima, essa é uma característica que intriga muitos moradores, o que
também leva o técnico a fazer o planejamento de porte de árvores a serem plantadas,
além do manejo de podas.
Não foi possível observar relação direta entre vantagens e escolaridades (Figura 01), pois
ao mesmo tempo que a maioria dos residentes do bairro de periferia possui fundamental
incompleto, essa mesma maioria atribui grandes vantagens, explicando assim que o grau
de escolaridade e o meio em que vivem não interfere no interesse na arborização. Já
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para as desvantagens pode se observar que os moradores da Vila Faty se incomodam
mais com problemas visuais, apesar de aqui o nível de escolaridade ser maior, percebese que a população que mora na região central da cidade se incomoda mais com
aparência, como sujeira e problemas nas calçadas, sendo essas características oriundas
do mal planejamento ou a falta dele no plantio de árvores, e deve-se apresentar a
população os recursos para tais, como, por exemplo, cova bem realizada, relação
espécies e espaçamento de área livre.
Aos leitores, é importante salientar que os valores da Figura 02 ultrapassam os
100% porque foi permitida aos moradores mais de uma resposta.
Em outra questão levantou-se a possibilidade dos moradores contribuírem
financeiramente para a manutenção da arborização de seus bairros. A maioria (30%) dos
moradores do B. Jesus disseram que não contribuem e 24% da Faty também
responderam “Nada”, neste as pessoas alegam que já existe uma grande arrecadação
por parte dos governos e que a manutenção da Arborização Urbana deve ser realizada
com os valores que já estão sendo pagos. Outros 23% e 26% do B. Jesus disseram que
contribui, sendo nos valores de R$ 1,00 a R$ 5,00 e de R$5,00 a R$10,00,
respectivamente. Esses valores foram pouco menores em Faty, sendo 26% e 24%, na
mesma sequência. Observa-se que os moradores da periferia se disponibilizam mais a
fazer contribuições do que os da área central, totalizando em 63% da população do B.
Jesus que se dispõe em contribuir com algum valor e 50% da população da Faty no
mesmo sentido.
Portanto após a implantação de uma Arborização Urbana adequada, podem ser
feitas políticas publicas de forma consciente a fim de cobrar taxas para manutenção da
mesma. Ainda que sejam valores mínimos a serem taxados, isso induz a população a
cuidar do patrimônio publico, auxilia a Prefeitura com manutenção e redução do
vandalismo. As pessoas que responderam “outro” se disponibilizam a ajudar com
manutenções, poda e auxilio de plantio. O que pode favorecer à manutenção, contudo,
indica-se um trabalho de preparo da população à fim de esclarecer as formas corretas de
manutenção de árvores urbanas para que o auxilio proposto pelos moradores seja de
grande valia.
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FLORÍSTICA E DIVERSIDADE DE ESPÉCIES ARBÓREAS EM 13 AVENIDAS
DE GURUPI-TO
SANTOS, L. K. L1; SANTOS, B. M. M1; ALVES, R. B1; OLIVEIRA, L. M2; SOUZA, P. A3, SANTOS,
A. F3

Resumo: A arborização das cidades se mostra de grande importância por proporcionar o
embelezamento da área urbana, além de, gerar um conforto térmico sendo de extrema
importância ao meio urbano. No entanto, um fator importante a considerar é a diversidade de
espécies vegetais que contribui para que estes fatores sejam percebidos. O objetivo desse
trabalho foi listar a flora presente nas avenidas centrais da cidade de Gurupi-TO e avaliar a
diversidade de espécies. Foram identificadas 1.357 plantas pertencentes a 14 famílias e 43
espécies. Verificou-se baixa uniformidade de distribuição (J=0,37) e diversidade florística (H’=2,01)
com predominância de oiti (72,14 %). Conclui-se que, a dominância de uma espécie é a causa
principal da redução dos índices de diversidade nesta área, portanto, sugere-se a substituição
gradativa da referida espécie por outras, e também concentrar o plantio de mais exemplares das
espécies encontradas para melhorar a distribuição.
Palavras-chaves: arborização, flora, monotonia.
Abstract: The afforestation of cities proves be very important for providing the beautification of the
urban area, and generate thermal comfort is of utmost importance to the urban environment.
However, an important factor to consider is the diversity of plant species that contribute to these
factors are perceived. The aim of this study was to list the flora present in the central avenues of
the city of Gurupi-TO and evaluate the diversity of species. 1,357 plants belonging to 14 families
and 43 species were identified. It was low distribution uniformity (J = 0.37) and floristic diversity
(H'= 2.01) with a predominance of oiti (72.14%). In conclusion, the dominance of a species is the
main cause of reduction of diversity indices in this area, so it is suggested that the gradual
replacement of the species by others, and also focus planting more copies of the species found to
improve distribution.
Keywords: trees, flora, monotony.

Introdução
A urbanização altera o ambiente natural de forma que a adaptação realizada pelo homem
deixa as cidades cada vez mais artificializadas, e como consequência, estes espaços
comprometem a qualidade de vida da população e o desenho paisagístico urbano (EMER
et al., 2013). Dessa forma, a arborização do ambiente surge como alternativa para
proporcionar o embelezamento do local, amenizar o calor excessivo nos grandes centros
urbanos, traz benefícios ecológicos e ainda propicia ambientes de lazer para aqueles que
desejam estar em contato com a natureza.
Arborizar uma cidade caracteriza-se, principalmente, pelo plantio de árvores em praças,
parques e vias públicas. No entanto, não significa simplesmente plantar aleatoriamente
ou por modismo sem conhecer as características e condições do ambiente. Por isso, é
indispensável o conhecimento prévio das condições locais. Sendo assim, a arborização
constitui uma das mais relevantes atividades de gestão urbana devendo fazer parte dos
planos, projetos e programas urbanísticos das cidades (SILVA et al., 2010).
1
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Objetivos
O objetivo do trabalho foi realizar o levantamento florístico e avaliar a diversidade de
espécies nas 13 avenidas centrais de Gurupi-TO.
Método
A área de estudo está localizada na cidade de Gurupi, região sul do estado do Tocantins,
localizado a uma latitude 11º43’45” sul e a uma longitude 49º04'07" oeste, estando a uma
altitude de 287 metros. Faz limites com as cidades de Aliança do Tocantins, Cariri do
Tocantins, Dueré, Figueirópolis, Peixe e Sucupira, e fica à 245 km da capital, Palmas
(SEPLAN, 2012).
Para a localização das vias urbanas da área de estudo, foi utilizado como base o mapa
viário do município, no qual, constava os nomes das 13 avenidas (Alagoas, Paraíba,
Ceará, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Goiás, Pará, Mato Grosso, Amazonas, São Paulo,
Paraná e Santa Catarina). De posse do mapa, foi realizado o levantamento florístico das
espécies por nome popular durante a coleta, e também foram feitas coletas de amostras
botânicas para posterior identificação daquelas que não foram possíveis identificar in
loco. A classificação das famílias botânicas seguiu o critério adotado pela APG III (2009).
As espécies foram identificadas através de nomes científicos com auxílio de consultas à
sites e bibliografias especializadas, classificadas quanto à origem em nativas e exóticas e
também foram calculados índices ecológicos de Shannon-Weiner (H'), Simpson e
Equabilidade de Pielou (PINTO-COELHO, 2000), e também a frequência dos indivíduos
por espécies, bem como, a frequência de espécies nativas e exóticas.
Resultados
Na área de estudo foram identificados 1.357 indivíduos arbóreos pertencentes a 14
famílias botânicas onde a família Fabaceae registrou maior número de espécies (10 no
total) entre elas: Bauhinia variegata (L.) Benth, Caesalpinia pluviosa sin., Caesalpinia
pulcherrima (L.) Sw, Cassia fistula L., Delonix regia (Boj. Ex Hook) Raf, Erythrina Indica
Lam., Inga vera Willd., Leucaena sp., Mimosa caesalpiniae folia Benth., Shysolobium
paraiba (Vell.) S.F. Blake, conseguintemente a família Bignoniaceae registrou 6 espécies
no total entre elas: Crescentia cujete L., Jacaranda brasiliana (Lam), Tabebuia Alba
(Rild) Sand., Tabebuia aurea (Manso) Benth. & hook, Tabebuia impetiginosa (Mart. ex
DC.). Standl, Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth, e em terceiro lugar a família Myrtaceae
registrou 5 espécies no total, entre elas: Eucalyptus sp., Psidium guajava L., Syzygium
cumini (L) Skeels, Syzygium jambos L.(Alston), Syzygium malaccense (L.) Merr. & LM
Perry, das quais 24 são exóticas e 19 nativas da flora brasileira, já com relação ao
número de indivíduos a situação é 217 exóticas e 1.140 nativas da população. Apesar de
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haver maior número de espécies exóticas, as nativas apresentam maior distribuição de
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indivíduos em toda a área avaliada, o que é considerado tecnicamente recomendável,
segundo Paiva et al. (2010), sob o ponto de vista ecológico, adaptativo e funcional,
especialmente para garantir as relações ecológicas co-evolutivas, genéticas e dispersão
de propágulos envolvendo a fauna e a flora dentro do ambiente urbano, bem como a
conservação do material genético.
Figura 1. Relação de espécies encontradas na arborização das 13 avenidas da cidade
de Gurupi/TO, Brasil, segundo a família e porcentagem das espécies.
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Discussão
Para a área de estudo, pode-se notar alta frequência da família Chrysobalanaceae sendo
representada pela espécie Licania tomentosa Benth. Fritsch com 72,14%, em seguida a
família Fabaceae representada pela espécie Caesalpinia pluviosa sin. com 5,16%, e a
família Rutaceae representada pela espécie Murraya paniculata (L.) Jack com 4,05%.
Apesar de ser verificada uma riqueza específica de 43 espécies, a diversidade em termos
gerais é baixa devido à pequena quantidade de espécies dominantes em oposição à
baixa frequência de exemplares para a maioria das espécies encontradas. Esses dados
comprovam que a arborização da cidade não teve um critério adequado quanto à escolha
das espécies para o plantio na área urbana, refletindo na baixa diversidade de espécies
no local.
Baixo índice de diversidade de Shannon (H’=2,08) também foi registrado em quatro
cidades do Mato Grosso do Sul, cujo valor foi influenciado pela alta dominância de
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Licania tomentosa sendo ainda confirmado pelo índice de Pielou (J=0,45) que mostrou
irregularidade de distribuição de indivíduos por espécies (SILVA, 2013).
Essa baixa diversidade de espécies na arborização de Gurupi vai ao encontro de muitas
cidades brasileiras, onde há predominância de poucas espécies com muitos
representantes e muitas espécies com poucos indivíduos, devido provavelmente à
ausência de planejamento da arborização.
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ANÁLISE DOS EFEITOS DA VEGETAÇÃO NA TEMPERATURA DE
SUPERFÍCIE

Resumo
O objetivo da presente pesquisa consistiu em avaliar os efeitos da vegetação na alteração da
temperatura de superfície em uma região da grande São Paulo/SP/Brasil contendo diferentes
situações de cobertura de solo. O ambiente em análise foi fotografado com o intuito de verificar as
condições térmicas de sua superfície. Para tanto foi utilizada uma câmera termográfica de
infravermelho marca FLIR SC 660, contendo zoom digital 8x e funções avançadas de medição. A
partir dos resultados obtidos foram constatadas interferência da vegetação nas condições da
temperatura de superfície da área em análise. Observou-se diferença significativa das temperaturas
aferidas nos diferentes tipos de cobertura de solo, confirmando a interferência da vegetação nas
condições térmicas do tecido urbano.
Palavras-chave: Ambiente urbano, Cobertura de solo, Temperatura de superfície, Imagens
Termográficas, Microclima
Abstract
The aim of this research was to evaluate the effects of vegetation on surface temperature of an area
with different soil cover in São Paulo city/ SP / Brazil The study area was photographed in order to
check the thermal conditions of its surface. Therefore a thermographic camera infrared brand FLIR SC
660, containing 8x digital zoom and advanced measurement functions was used. From the results
what it can be observed was the reduction of surface temperature on more wooded areas showing the
interference of vegetation on the surface temperature. There was significant difference in measured
temperatures on different types of ground cover, confirming the interference of vegetation in thermal
condition of urban environment.
Keywords: Urban
Microclimate

environment,

Soil cover,

Surface

temperature,

Thermographic

images,

1. Introdução
Ações antrópicas têm alterado o microclima urbano de forma significativa. O excesso de
pavimentação do solo e a crescente verticalização, unidos ao adensamento dos grandes
centros metropolitanos, têm prejudicado as condições térmicas do espaço urbano, refletindo
diretamente no conforto térmico humano. Um dos impactos observados por estas mudanças
na estrutura das cidades é o aumento da temperatura de superfície e consequente alteração
do microclima urbano. Neste sentido, Norton et al. (2015) destacam a importância de se
implementar estratégias para melhorar a infraestrutura verde das cidades com o intuito de
atenuar a temperatura de superfície e consequentemente melhorar as condições climáticas
dos locais onde a temperatura do ar e a radiação solar apresentam-se elevadas. A
vegetação, ao amenizar a temperatura do ar, contribui de forma significativa para o bem
estar dos usuários do espaço urbano ao mitigar os efeitos negativos das ilhas de calor
(DIMOUNDI; NIKOLOPOULOU, 2003) contribuindo também na redução da temperatura
radiante média, uma das variáveis climáticas que mais afetam as condições de conforto
térmico humano (KÁNTOR E UNGER, 2011). Neste sentido, a arborização urbana tem se
mostrado eficiente nas alterações microclimáticas conforme pesquisa realizada na Grécia
por Shashua-Bar et al. (2010), que comprovou interferências na temperatura ambiente
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proporcionada pela inserção de diferentes arranjos de cobertura arbórea. Diversos estudos
demonstram efeitos positivos no microclima urbano devido à redução da temperatura do ar e
aumento da umidade relativa do ar (DOBBERT et al., 2014; SHASHUA-BAR et al., 2011;
STREILING; MATZARAKIS, 2003). Além disso, as árvores contribuem também para o
escoamento superficial e reduzem a poluição do ar, segundo estudo realizado por
McPherson et al., 2011. Portanto, infraestrutura verde pode ser uma importante estratégia
para adaptação às mudanças climáticas devido aos seus inúmeros benefícios e serviços
ecossistêmicos proporcionados aos usuários das cidades. Diante deste contexto, o presente
estudo se propõe a avaliar os efeitos da vegetação na alteração da temperatura de
superfície em uma região da grande São Paulo/SP/Brasil contendo diferentes situações de
cobertura de solo, a fim de verificar a importância da presença de maciços vegetados no
espaço urbano.
2. Material e métodos

São Paulo está localizada no estado de São Paulo, à latitude 23º32’52” S, longitude
46º38’09” W e à altitude média de 760 m. O clima é tipo Cwa segundo classificação de
Köppen-Geiger, com verão quente e chuvoso e inverno seco e ameno, precipitação média
anual de 1441mm. Temperaturas máximas variando entre 25.1°C e 28.0°C no período de
verão (novembro-abril) e mínimas entre 11.7°C e 12.8°C no período de inverno (junhoagosto); a temperatura média das máximas anual é de 24.9°C e a média das mínimas anual
é de 17.7°C, segundo as Normais Climatológicas (1961-1990) do INMET (Instituto Nacional
de Meteorologia). Nesse estudo foi analisada região abrangendo o bairro Barra Funda.
Foram observados aspectos referentes à tipologia das edificações, à cobertura de solo e a
outras características físico-espaciais da área em estudo. Para análise da temperatura de
superfície foi utilizada uma câmera termográfica de infravermelho marca FLIR SC 660,
contendo zoom digital 8x e funções avançadas de medição a fim de se verificar as
alterações da temperatura de superfície em diferentes pontos. A câmera foi posicionada
com vistas para o parque da Cantareira e as fotos foram tomadas durante 24 horas
seguidas.

3. Resultados e discussão
Os resultados apontaram diferenças em relação aos diferentes tipos de cobertura de solo. O
que pode ser destacado foi a visível queda de temperatura de superfície proporcionada pela
presença de maciços arbóreos como pode ser observado na Figura 1. Os locais com
arborização mais adensada na região do parque da Cantareira e nas áreas mais vegetadas
apresentaram temperaturas de superfície mais baixas quando comparada à região mais
urbanizada e adensada.
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Figura 1 Imagens termográficas da área de estudo: A- às 09:30h em 19/03/2016 B- às 15:00h em
19/03/2016 C- às 7:00h em 20/03/2016 e D- às 9:00h em 20/03/2016
Fonte:Jefferson L.Polizel

A partir dos resultados obtidos pode-se verificar a interferência dos diferentes tipos de
cobertura de solo e suas temperaturas de superfície, constatando a importância de não
somente preservar a vegetação existente na malha urbana como também inserir mais
vegetação a fim de possibilitar a conexão de fragmentos florestais em busca de um
planejamento de infraestrutura verde a fim de garantir melhores condições aos usuários do
espaço urbano.
4. Conclusão
Houve diferença significativa das temperaturas de superfície nos diversos tipos de solo da
área de estudo. A presente pesquisa demonstrou a interferência positiva da vegetação nas
condições microclimáticas dos locais analisados ao detectar temperaturas de superfície
mais baixas em locais mais arborizados, fato que pode interferir de forma significativa no
conforto e qualidade de vida de seus habitantes. Sendo assim, planejadores e gestores
urbanos devem observar diversos fatores que interferem no conforto térmico urbano,
levando em conta os aspectos físicos do local. A diferença de temperaturas de superfície
aferidas nas áreas mais arborizadas e a menos arborizadas evidenciou a interferência da
vegetação nas condições térmicas do ambiente em análise. Entretanto, devido à
interferência de uma série de variáveis relacionadas à morfologia e tipologia dos bairros,
bem como aos diferentes materiais construtivos, mais pesquisas serão necessárias para
que se possam comprovar os efeitos provocados pela inserção de árvores nas cidades.
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CARACTERÍSTICAS COMUNS ENTRE MUNICÍPIOS QUE ELABORARAM
PLANOS DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO ESTADO DO PARANÁ
LEAL, L.1, BARCELLOS, A.2, CONTE, P.A.2, PINHEIRO, P.B.G.2, SOLDERA, C.2, ALQUINI, Y.3,
BASTOS, M.C.O.4, FERRONATO, M.L.5, MAZUCHOWSKI, J.Z.6, SCHARNIK, M.4, SILVA, P.L.3,
WOJCIKIEWICZ, C.R.7

Resumo: No Projeto Setorial do Ministério Público do Estado do Paraná "Arborização Urbana no
Paraná" foram avaliados 158 Planos Municipais de Arborização Urbana no período de março de
2015 a outubro de 2016. Destes planos, três foram aprovados e para 75 foram sugeridas
complementações. Em geral, verificou-se que os municípios que apresentaram seus planos de
arborização urbana estão localizados nas regiões mais arborizadas e com maior grau de
urbanização. Porém, parte dos municípios mais populosos e mais arborizados do Estado ainda
não apresentou seus planos.
Palavras-chave: Planejamento urbano; Arborização de Ruas; Urbanização.
Abstract: In Project of the Public Ministry of the State of Paraná "Urban Forestry in Paraná" were
evaluated 158 Urban Forestry Management Plan from March 2015 to October 2016. Of these
plans, three were approved and 75 were suggested additions. In general, it was found that the
cities presented their urban forestry plans are located in the most urban trees and with higher
levels of urbanization. But some of the most populous cities and with urban forest has not yet
submitted their plans.
Key-words: Urban planning, Urban street trees, Urbanization.

INTRODUÇÃO
O Plano de Arborização Urbana é um documento que reúne um conjunto de
políticas, normas e diretrizes técnicas a respeito da arborização municipal, possibilitando
a tomada de decisões sobre quaisquer aspectos relacionados à vegetação urbana.
Abrange desde o desenvolvimento de programas de cadastramento, implantação, manejo
e monitoramento da arborização viária e de áreas públicas e privadas, até programas de
educação

ambiental,

pesquisa,

capacitação

técnica,

cooperação,

revisão

e

aperfeiçoamento da legislação (CEMIG, 2011).
Segundo Lilly (2015), um plano de arborização urbana formula e documenta as
estratégias e os procedimentos para a gestão das árvores dentro de uma área prédefinida. O planejamento deve definir objetivos, estabelecer diretrizes, incluir as partes
interessadas e determinar quais são os recursos necessários para manter uma floresta
urbana de forma sustentável.
O Ministério Público do Paraná (MP-PR), por meio do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo
(CAOPMAHU), instituiu, no ano de 2012, o Projeto Setorial "Arborização Urbana no
Paraná", realizado em parceria com diversas instituições, visando fomentar a elaboração
1
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Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER); 7 Associação Paranaense de Engenheiros Florestais (APEF).
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e a implantação dos Planos Municipais de Arborização Urbana em todos os 399
municípios do Estado do Paraná.

OBJETIVO
Este trabalho teve como objetivo caracterizar os municípios que apresentaram o
seu plano de arborização urbana ao Ministério Público do Paraná.

MÉTODOS
Neste trabalho foi considerada a lista dos Planos de Arborização Urbana
apresentados pelos municípios paranaenses ao Ministério Público do Paraná

e

analisados no período de março de 2015 a outubro de 2016. Os planos recebidos são
avaliados por um Comitê de Trabalho Interinstitucional para Análise dos Planos de
Arborização Urbana, formado por profissionais das seguintes instituições: APEF Associação Paranaense de Engenheiros Florestais, COPEL Distribuição, CRBio7 –
Conselho Regional de Biologia da 7ª Região, CREA-PR - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Paraná, EMATER - Instituto Paranaense de Assistência
Técnica e Extensão Rural, IAP - Instituto Ambiental do Paraná e o Ministério Público do
Paraná - MP-PR. Os planos analisados são classificados em reprovados, aprovados ou
parcialmente aprovados (necessitam complementação) em comparação aos requisitos
estabelecidos em um Manual para Elaboração dos Planos Municipais de Arborização
Urbana.
Buscou-se analisar descritivamente os municípios que apresentaram os planos de
acordo com a sua localização geográfica nas mesorregiões do estado, características
como grau de urbanização e população urbana (IPARDES, 2016) e presença de
arborização de ruas, considerando os dados de percentual de arborização apresentados
pelo IBGE (2012).

RESULTADOS
Do total de 158 planos de arborização urbana avaliados, apenas três municípios
tiveram os planos aprovados: Cascavel, Rolândia e Vitorino. Outros 75 planos foram
aprovados parcialmente.
Na Figura 1 é mostrada a distribuição dos municípios que já apresentaram os seus
planos de arborização urbana no mapa do Estado do Paraná. A participação de
municípios ocorreu em praticamente todas as mesorregiões do estado (Figura 2a), exceto
centro-sul e sudeste paranaense.
Pode-se dizer que a localização dos municípios que elaboraram os planos é
coincidente com a distribuição dos municípios mais arborizados do estado (Figura 2b),
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principalmente na região noroeste, oeste, centro ocidental e norte central paranaense, e
também coincide com parte das regiões com maior grau de urbanização (Figura 2c).
Dos dez municípios mais populosos do Estado, apenas Cascavel teve plano
apresentado aprovado. Seis municípios ainda não apresentaram seus planos e para
outros três municípios foram sugeridas complementações.
Na região metropolitana de Curitiba, composta por 29 municípios e com destaque
por sua densidade demográfica nos municípios limítrofes de Curitiba (Figura 2d), nenhum
plano foi aprovado e seis municípios para os quais foram sugeridas complementações.

DISCUSSÃO
Dentre os três municípios com planos aprovados, está Vitorino com 6.853
habitantes. Isto mostra que mesmo pequenos municípios têm capacidade para elaborar o
plano, adaptando-o às condições e características da municipalidade.
Em geral, verificou-se uma relação dos municípios que apresentaram seus planos
de arborização urbana com as regiões mais arborizadas e com maior grau de
urbanização do estado. É importante que nos municípios mais arborizados e nas regiões
mais urbanizadas sejam elaborados os planos municipais de arborização ou aqueles com
planos reprovados o adéquem, visando principalmente implantar ações para a
manutenção e gestão da arborização existente. Por outro lado, também é necessário
incentivar os municípios menores ou com arborização incipiente a elaborarem seus
planos, para o estabelecimento da arborização com diretrizes técnicas de planejamento e
implantação, principalmente quanto à composição de espécies e distâncias mínimas de
equipamentos urbanos, além de ações para conscientização da população sobre a
importância da arborização.
Ressalta-se que continuam as tratativas do Ministério Público do Paraná (MP-PR)
junto aos municípios, de modo que a expectativa é quanto ao aumento do número de
planos para análise (novos e revisados) em todas as regiões do estado.

CEMIG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS. Manual de arborização.
Belo Horizonte: Cemig / Fundação Biodiversitas, 2011. 112 p.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010:
Características urbanísticas do entorno dos domicílios. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.
IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Banco de
dados do Estado. Disponível em: <http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/index.php>. Acesso
em: 20 outubro 2016.
LILLY, S.J. Guia de estudo para a certificação do arborista. Champaign: International
Society of Arboriculture, 2015. 377p.
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Figura 1. Localização dos municípios que apresentaram seus planos municipais de
arborização urbana para o Ministério Público do Paraná e classificação obtida

A

B

C
D
Figura 2. Dados de caracterização do Estado do Paraná considerados na análise. A)
Mesorregiões do Estado; B) Percentual de arborização urbana – adaptado IBGE
(2012); Grau de urbanização (C) e População Censitária Urbana (D) conforme
IPARDES (2016)
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VALORAÇÃO MONETÁRIA DAS ÁRVORES DO CAMPO DE SANTANA, RIO
DE JANEIRO – BRASIL
PEDREIRA, L.O.L.1, SILVA FILHO, D.F.
BOGEA, A.6

2

SENA, R.R.3, BICALHO, R.4, NOGUEIRA, L.C.5,

RESUMO
Visando atribuir valores monetários às árvores do Campo de Santana, parque histórico no Centro
da Cidade do Rio de Janeiro, foi empregado o método do cálculo do Índice de Importância – Ii, o
qual é posteriormente relacionado a uma constante para comparar cada árvore com o custo de
uma árvore jovem recém-plantada. O Índice de Importância - Ii leva em conta as características
específicas das árvores (disponibilidade, partes desejáveis, desenvolvimento e adaptabilidade),
estado fitossanitário, localização, diâmetro à altura do peito - DAP, altura total e do fuste, e
diâmetro de copa. O Valor Individual Médio por indivíduo foi de R$ 2.556,08, perfazendo um total
de R$ 1.553.649,85 para todas as árvores do parque. Tendo em vista as características históricas
e culturais deste parque, deverão ser feitas novas avaliações de seu componente arbóreo,
empregando metodologia que agregue informações sobre o valor histórico-cultural desse
patrimônio natural.
Palavras chave: Florestas Urbanas, Arborização Urbana, Valoração Monetária
ABSTRACT
Aiming to assign monetary values to the trees of the Campo de Santana, historic park in the center
of the city of Rio de Janeiro, we used the method of calculating the Importance Index - Ii, which is
then related to a constant to compare each tree with the cost of planting a seedling. The
Importance Index - Ii takes into account the specific characteristics of the trees (availability,
desirable parts, development and adaptability), plant health, location, diameter at breast height DBH, trunk and total height, and crown diameter. The Single Average Value per individual was R$
2,556.08, totaling R$ 1,553,649.85 for all the trees of the park. Given the historical and cultural
features of this park new assessments should be made of their arboreal component, using
methodology that aggregates information about the historical and cultural value of this natural
heritage.
Key words: Urban Forests, Arboriculture, Monetary Evaluation
INTRODUÇÃO

A necessidade de compreensão da importância das árvores como elementos da
infraestrutura verde das cidades brasileiras, os benefícios que proporcionam e o valor
que representam para seus habitantes têm sido sub-avaliados em função da ausência da
prática de se valorar monetariamente as árvores das nossas cidades. O Campo de
Santana, parque urbano histórico situado no centro da Cidade do Rio de Janeiro, com
área de 132.922 metros quadrados, possui grande valor cultural, histórico e ambiental, o
qual está intimamente associado às árvores existentes em seu interior, muitas delas
centenárias. Recentemente métodos que usam fórmulas que agregam valores como o
custo de implantação, manutenção e substituição do bem sendo avaliado, bem como os
que consideram aspectos inerentes ao mesmo, tais como características específicas da
planta, sua localização e porte, vêm sendo mais empregados.
Métodos tradicionais de valoração de árvores e outras plantas utilizam relações entre o
1
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custo de implantação e manutenção da árvore e seu porte e condição, entre outros
aspectos quando da impossibilidade de substituição direta da mesma, como o CTLA e o
Contato, conforme GRANDE-ORTIZ et al., 2012. No Brasil vem sendo empregado o
método de valoração que emprega um Índice de Importância Relativa - IIR, que considera
características específicas da espécie botânica sendo avaliada, sua condição,
localização, porte e frequência, posteriormente transformando esse valor em moeda
corrente, multiplicando o Iir de cada indivíduo arbóreo por uma constante. A constante é
calculada a partir da equivalência do Iir da menor árvore jovem da espécie mais comum
na arborização, ao seu custo total de plantio. Esse método tem servido de base a vários
trabalhos nas últimas décadas, conforme SILVA FILHO, D.F. et al., 2002 e PEDREIRA,
L.O.L. et al., 2014. Visando estimar o valor monetário de árvores urbanas na Cidade do
Rio de Janeiro, esse trabalho utiliza a metodologia empregada por SILVA FILHO &
TOSETTI, 2010 para a valoração das árvores do Parque do Ibirapuera na Cidade de São
Paulo, para avaliar o Valor Monetário das árvores do Campo de Santana na Cidade do
Rio de Janeiro.

OBJETIVOS

Realizar valoração monetária das árvores do Campo de Santana na Cidade do Rio de
Janeiro.

MÉTODO

Foi utilizado como base para a localização espacial das árvores o mapa produzido por
DUARTE, 2012. A valoração monetária de árvores do Campo de Santana será feita
através da utilização do método desenvolvido por SILVA FILHO et al., 2002, com o
cálculo inicial de um Índice de Importância – Ii, ao qual é posteriormente relacionada uma
constante para comparar cada árvore com o custo de uma árvore jovem recém plantada,
cujo valor foi considerado o da planilha de plantio do Sistema SISCOB da Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro referente ao mês de agosto de 2016, com valor de R$ 326,06.
O Índice de Importância - Ii leva em conta as características específicas das árvores
(disponibilidade, partes desejáveis, desenvolvimento e adaptabilidade) (Ve), estado
fitossanitário (Vc), localização (Vl), diâmetro à altura do peito - DAP, altura total e do
fuste, e diâmetro de copa (Vbm). Foram mensuradas todos os indivíduos arbóreos
existentes no interior do Campo de Santana, assim considerados os que possuíam mais
de 5 cm de DAP. A multiplicação desses valores fornece o índice de importância (Ii),

conforme a fórmula: Ii = (Ve x Vc x Vl x Vbm). O índice de importância é transformado
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em moeda corrente quando multiplicado por uma constante e é o valor individual
(Vind).
RESULTADOS

O inventário identificou 28 famílias e 84 espécies diferentes, sendo algumas identificadas
apenas no nível de gênero, num total de 637 árvores, nas quais apenas 2 foram
classificadas como mortas. As 10 espécies mais freqüentes somaram mais de 65% do
total de árvores (Ficus microcarpa L.f. (26%), Ficus religiosa L. (10%), Syzygium cumini
(L) Skeels (7%), Roystonea oleracea (Jacq.) O. F. Cook (5%), Livistona chinensis (Jacq.)
R.Br. ex Mart. (4%), Artocarpus heterophyllus Lam. (3%), Hura creptans L. (3%), Senna
siamea (Lam.) H.S. Irwin & Barneby (3%), Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje & J.
Dransf. (2%), Casuarina equisetifolia L. (2%)) e as demais espécies representando os
35% restantes. Essas frequências mostram uma concentração na distribuição das
espécies, além de existirem 29 espécies representadas por apenas por um indivíduo.
Quanto à sua origem existem 46 espécies exóticas (55 %), com apenas 38 espécies
nativas (45%). Quanto ao número de indivíduos, porém a diferença é mais acentuada,
com 505 indivíduos de espécies exóticas (79%) e apenas 132 de espécimes da flora
nacional (21%).
Foram calculados os valores monetários de cada árvore existente no interior do Campo
de Santana, bem como o valor total das árvores. O Valor Individual das 20 árvores mais
valiosas variou entre R$ 9.439,81 um exemplar de Hura creptans L., e R$ 22.604,77 um
exemplar de Adansonia grandidieri Baillon. O Valor Individual Médio por indivíduo foi de
R$ 2.556,08, perfazendo um total de R$ 1.553.649,85.

DISCUSSÃO

O Valor Individual das 20 árvores mais valiosas calculado para árvores do Campo de
Santana ficou inferior ao calculado para as 20 árvores mais valiosas do Parque do
Ibirapuera, na Cidade de São Paulo, cujo Valor Individual, atualizado pelo IPCA, variou
entre R$ 19.462,94 e R$ 30.836,31. Da mesma forma o Valor Individual Médio por
indivíduo calculado para as árvores do Parque do Ibirapuera e atualizado pelo IPCA foi
de R$ 2.954,12, pouco superior ao calculado para o Campo de Santana. Tendo em vista
as características históricas e culturais deste parque, acreditamos que deverão ser feitas
novas avaliações de seu componente arbóreo, empregando metodologia que agregue
informações sobre o valor histórico-cultural desse patrimônio natural.
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Figura 1 – Campo de Santana
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PARQUES URBANOS COMO A SALA DE ESTAR DA CIDADE
Urban parks as the cities living room

BARBOSA, L.B.¹
LEMOS, M.E.
GONÇALVES, L.I. C.
PAULA, B.
CASTRO, J.A.S

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo entender a relação dos espaços verdes, sua
importância e reprodução no meio urbano, contextualizando com a mecanização do
ambiente e do território. É apresentada uma breve avaliação de como os parques urbanos
melhoram a qualidade de vida urbana e humana, a partir da maior atratividade visual e
também a relação/comparação entre sala de estar com os parques na cidade.

PALAVRAS-CHAVE
Parque urbano, sala de estar, espaços verdes.

ABSTRACT
The present work aims to understand the relations of green spaces, their importance e their
reproduction in the urban medium, contextualizing it with the mechanization of the
environment and the territory. Therefore it is a brief evaluation on how urban parks help the
improvement of the urban and human life, having a bigger visual attractiveness and bringing
the correlation between the living room and the parks in the cities.
KEY WORDS: Urban parks; Living room; Green spaces

INTRODUÇÃO

O planejamento da cidade deve partir do estudo do sujeito, seus comportamentos,
gostos e vontades, para a criação de um projeto que encontre aceitação e seja viável. Se
compararmos com a questão da construção, por exemplo, este projeto pode ser
considerado uma casa, um edifício, comércio, ou outros, pensando desta forma, pois a
cidade é a construção coletiva de todo esse processo é possível dizer que a cidade seria
uma grande casa, onde nós vivemos, uma casa em macroescala.
Neste sentido comparando a cidade a uma casa, que possui seus diversos cômodos,
é possível afirmar que os parques, dentro desta grande casa, são as salas de estar urbanas.
Portanto, parques e praças públicas são indispensáveis no meio urbano, sendo áreas de
interações sociais, esportes e lazer, e, também são os locais onde se concentram a maior
parte das áreas verdes utilizáveis das cidades.
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As áreas verdes possuem altos índices de influência na qualidade de vida da
população, proporcionando espaços para a prática de exercícios e relaxamento, criando
oportunidade de apreciar a natureza dentro do meio urbano resgatando os princípios e
valores humanos, na qual também, esses parques, praças tem o poder melhorar a
aparência e aprimorar a estética da malha urbana, sendo assim, áreas determinadas com
espaços verdes, abertos e livres se enaltecem e tornam as cidades mais humanas.
A população urbana necessita desses parques, pois apresentam uma série de
pontos na questão da melhoria do ambiente urbano. De acordo com Silva (2015) a
importância que os parques urbanos trazem na vida das pessoas é causada por diversos
fatores, quanto mais contato com a natureza maior serão os benefícios tanto na questão do
equilíbrio no que se diz arquitetura urbana e ambiental urbana, quanto no favorecimento da
preservação do meio ambiente, ou seja, não somente parques com uma boa arborização
quebram a paisagem cinza da cidade, mas ajudam também o ser humano a manter contato
com o meio natural que, por sua vez, ajuda a saúde mental dos habitantes. Além do mais,
as árvores melhoram a sensação térmica e dinâmica bioclimática das cidades, filtrando
parte dos poluentes produzidos no meio urbano. Espaços não pavimentados absorvem o
excedente de águas pluviais diminuindo os alagamentos.
OBJETIVO

O presente artigo visa estudar a importância dos parques públicos no meio urbano
assim como propor uma nova forma de tratamento destes espaços ao adequá-los às
necessidades das pessoas utilizando-se do devido mobiliário e arborização, configurando
melhor as salas de estar urbanas.
MÉTODO

O artigo vigente foi desenvolvido através de pesquisas bibliográficas, além da leitura
de artigos, livros e trabalhos acadêmicos. Este também se apoia em conhecimentos prévios
dos autores, assim como discussões em grupos.
RESULTADOS

Podendo comparar o parque público com sala de estar é possível se apoiar nas
formas de comportamento e aproveitamento comuns que se têm destes espaços. Ambos
são espaços conceitualmente de cunho social e nos quais se buscam um sentimento de
conforto em seu uso. Em uma sala, isto é feito através da disposição de sofás e poltronas e
da decoração. Já nos parques, são dispostos os bancos, os caminhos, a iluminação e,
principalmente, a arborização.
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Desta forma, é possível fazer a comparação da arborização com o mobiliário em
uma sala, ou seja, ambas acabam seguindo regras similares para a criação de espaço
confortável. Um parque ou uma praça sem árvores é como uma sala sem sofá, mas de nada
vale um sofá que não caiba no espaço ou que fique em frente à porta. Da mesma forma
uma árvore cujas raízes destruam as calçadas ou avancem sobre redes elétricas e vias, é
então crucial que as espécies a serem plantadas sejam adequadas ao ambiente em que
estão inseridas.
Os parques devem ser projetados bem como as salas de estar, para o recebimento e
acomodação de pessoas, sendo atrativos e agradáveis para que seus usuários sintam-se
confortáveis a permanecer e cuidar do mesmo. Deste modo, desenvolvendo nos habitantes
o sentimento de que o cuidado com o parque público é dever de todos, deve-se cuidar como
se fosse sua própria sala de estar. Espaços públicos, como os parques devem ser de todos
e não de ninguém, tem a premissa básica de pertencerem à comunidade. Para que isso seja
alcançado, é necessário que o poder público invista na correta arborização desses lugares,
criando programas de participação e de identificação da sociedade com a sua sala de estar,
proporcionando espaços mais sustentáveis, agradáveis e saudáveis.

DISCUSSÃO

Os parques, tal qual uma sala de estar, são lugares onde se visa à longa
permanência dos indivíduos. Entretanto, se percebe muitas vezes um comportamento
oposto dentro das áreas públicas, que possuem em geral insatisfação quando são
frequentadas.
Praças e parques públicos precisam ser tratados como espaços onde a

cidade

acolhe seus habitantes, uma grande sala para visitas em que todos os moradores,
independente de seu poder aquisitivo ou posição social, possam interagir.
Para atrair a utilização e permanência da população nos parques públicos urbanos, é
necessário por parte do poder público ouvir as necessidades dos frequentadores locais, pois
assim como uma residência é projetada para seu proprietário, os equipamentos urbanos
devem ser planejados para seus usuários.
Como estão as nossas salas de estar urbanas? Elas refletem como estão a
organização das nossas cidades, arrumemos as nossas salas de estar.
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GEOTECNOLOGIA PARA O PLANEJAMENTO DOS ESPAÇOS VERDES DE
SÃO PAULO, SP
Locatelli, M.M.1, Silva Filho, D.F.1, Polizel, J.L.1, Sanches, P.M1.

Resumo
São Paulo é uma metrópole de status mundial, que possui diversos problemas ambientais: altos
níveis de poluição, perda de áreas verdes, ilhas de calor e alagamentos. A presença de espaços
verdes no ambiente urbano é essencial para a amenização destes problemas. Um aspecto a ser
considerado no planejamento é a distribuição desses espaços na cidade, pois influi nas suas
funções econômicas, sociais e ecológicas. Este trabalho teve por objetivo o diagnóstico e
planejamento dos espaços verdes de São Paulo por meio de geotecnologia. Foram utilizados
Sistemas de Informações Geográficas e uma imagem aérea, onde obteve-se o índice de vegetação
e a declividade da região. Os dados obtidos foram sintetizados em um mapa que aponta as áreas
prioritárias para arborização urbana. Essas áreas concentraram-se, principalmente, nas
subprefeituras da Lapa, Sé e Mooca, na forma de um corredor. Os resultados demonstram a
possibilidade de criação de um sistema integrado de espaços verdes.
Palavras-chave: arborização urbana, floresta urbana, sensoriamento remoto.

GEOTECHNOLOGY FOR THE GREEN SPACES PLANNING IN SÃO PAULO,
BRAZIL
Abstract
São Paulo is a significant metropolis worldwide, which has many environmental problems: high levels
of pollution, loss of green spaces, heat islands and flooding. The presence of green spaces in urban
environment is essential for mitigation these problems. One aspect to be considered in urban
planning is the distribution of green areas in the city, because it influences economical, social and
ecological functions The objective of this paper is to make a diagnosis and to propose a green space
planning method based on GIS to prioritize areas in São Paulo. We used aerial imagery to calculate
the vegetation index and the declivity of the region. Data were synthesized on a map that indicates
the priority areas for urban forestry. These areas are concentrated mainly in the subdistricts of Lapa,
Sé and Mooca. The results show the possibility of creating an integrated green spaces system.
Keywords: urban forestry, urban forest, remote sensing.

Introdução
São Paulo é uma metrópole de status mundial, que possui mais de onze milhões
de habitantes (IBGE, 2010) e diversos problemas na esfera econômica, social e
ambiental. Podemos citar: altos níveis de poluição e resíduos, transformação de
áreas verdes em áreas impermeabilizadas, violência e segregação social,
concentração de ilhas de calor, alagamentos, fragmentação e destruição de
habitats (COSTA, 2010).
A presença de espaços verdes no ambiente urbano é um fator essencial no resgate
dos aspectos positivos da relação das formas urbanas com a natureza e na
amenização de diversos dos problemas citados (JESUS; BRAGA, 2005).
1 Centro de Métodos Quantitativos, Departamento de Ciências Florestais, Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo. Avenida Pádua Dias, 11. CEP:
13.418-900. Piracicaba, Brasil.
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Segundo Duarte e Serra (2003), tão importante quanto a disponibilidade de
espaços verdes, são sua distribuição e qualidade, uma vez que estes fatores
influem diretamente nas funções econômicas, estéticas, sociais e ecológicas
desempenhadas por esses espaços.

Objetivo
O presente trabalho teve por objetivo o diagnóstico e planejamento dos espaços
verdes de São Paulo - SP por meio do uso de geotecnologia.
Método
O município de São Paulo (23032.0’S, 46037.0’W) possui 1521Km² de extensão e
concentra 11,2 milhões de habitantes (IBGE, 2010).
A área de estudo corresponde à região denominada Centro Expandido da cidade
de São Paulo, que concentra a maior parte dos serviços, congestionamentos
viários, verticalização, empregos e opções de lazer da cidade (MASSARA, 2012).
Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizados Sistemas de Informações
Geográficas e uma imagem aérea do ano de 2010.
Foram analisadas informações de declividade e índice de vegetação (TVI). O
objetivo deste estudo foi identificar as áreas de maior declividade e com vegetação
insuficiente, áreas estas indicadas para uma política de arborização urbana.
O mapa de TVI foi gerado no programa QuantumGIS2.14.3, onde foi também
reclassificado em quatro classes, sendo que para cada faixa do TVI foi atribuída
uma nota (de 0 a 3).
Para o mapa de declividade foi utilizado o Modelo Digital de Elevação do Terreno
(MDT) da região. Com base no MDT, foi gerado um mapa hipsométrico, conhecido
como TIN (Triangulated Irregular Network), e, partir deste, foi obtido o mapa de
declividade da área de estudo. Este foi também reclassificado em quatro classes.
Com os dados obtidos realizou-se uma álgebra de mapas no programa
QuantumGIS2.14.3, gerando uma mapa com as áreas prioritárias para arborização
urbana em função das variáveis mencionadas, conforme Costa (2010).

Resultados
O resultado da combinação dos mapas de TVI e declividade apresentado na figura
1 mostra as prioridades para arborização em sete classes para a área de estudo.
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Figura 1. Áreas prioritárias para arborização urbana na área de estudo.
Fonte: Autor (2016)

Discussão
Os espaços verdes fornecem diversos benefícios para áreas urbanas, como a
redução do escoamento superficial da água, aumento da permeabilidade e
contenção do solo.
A partir do estudo da declividade em áreas urbanas é possível indicar as áreas
favoráveis à ocupação humana, e as áreas que necessitam de maior atenção (mais
declivosas). Estas são mais suscetíveis a erosão e altas taxas de escorrimento
superficial, e, portanto, devem receber atenção quanto à presença de vegetação.
A área de estudo possui poucas regiões com declividade acentuada. Estas, em sua
maioria, apresentam-se vegetadas. Portanto a classe de prioridade “muito alta” é
pouco representativa na região.
O Centro expandido de São Paulo concentra a maior parte dos pontos de
alagamento da cidade. O problema parece estar relacionado ao elevado índice de
impermeabilização do solo e ao planejamento urbano ineficiente da região.
Entretanto, é importante ressaltar que este estudo ainda está em desenvolvimento.
Como observado na figura 1, as áreas pertencentes às subprefeituras Pinheiros e
Vila Mariana apresentam-se bastante vegetadas, quando comparadas às demais
regiões da área de estudo, e englobam áreas verdes importantes da cidade, como
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Parque Villa-Lobos e o Parque Ibirapuera. Já as subprefeituras Sé, Lapa e Mooca
são compostas, em sua maioria, por regiões impermeabilizadas, que correspondem
ao centro histórico de São Paulo. Estas áreas são mais carentes em vegetação,
principalmente quando consideramos a grande quantidade de pessoas e serviços
que a região concentra.
É possível visualizar no mapa corredores formados por áreas prioritárias para
arborização urbana. Esses corredores podem conectar as áreas carentes em
vegetação aos espaços verdes existentes na cidade. As atividades a serem
desenvolvidas para a criação de um sistema integrado de espaços verdes serão
detalhadas em estudo posterior.
Dessa forma, além de reduzir os problemas ambientais já mencionados, os
corredores verdes podem aumentar a conectividade da paisagem.
A combinação do índice de vegetação e declividade mostrou ser eficiente para a
determinação das áreas prioritárias para arborização urbana, ampliando os
benefícios dos espaços verdes e fornecendo diretrizes para projetos que aliam as
necessidades humanas à conservação dos recursos naturais.
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ARBORIZAÇÃO URBANA: DIAGNÓSTICO DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS
MORADORES DE CANANÉIA – SP
MAISTRO; A. P. S.1 e FERRAZ, M. V. 2

RESUMO
A percepção ambiental objetiva investigar a maneira como o homem enxerga, interpreta, convive e se
adapta à realidade do meio em que vive. O presente trabalho teve como objetivo realizar o
diagnóstico da percepção dos moradores com relação a arborização urbana de Cananéia – SP, de
modo a avaliar o grau de conscientização ambiental e obter informações acerca das necessidades,
críticas e sugestões dos munícipes para colaborar na elaboração de futuros planos de gestão. Para
isso foram aplicados dez questionários previamente elaborados em cada bairro do município,
totalizando oitenta questionários aplicados. Os resultados indicaram que a 50,0% dos entrevistados
classificaram a arborização urbana como “razoável”, 47,5% indicaram como

vantagem

da

arborização, a produção de sombra e 33,6% como desvantagem os problemas rede elétrica ou
telefonia.

Palavras-chave: Participação comunitária; Meio ambiente; Educação ambiental.

URBAN ARBORIZATION: DIAGNOSIS OF ENVIRONMENTAL PERCEPTION OF
RESIDENTS CANANÉIA-SP
ABSTRACT
The objective environmental perception investigate how the man sees, plays, lives and adapts to the
reality of the environment they live in. The present study aimed to diagnose the perception of residents
regarding urban arborization of Cananéia - SP, in order to assess the level of environmental
awareness and information about the needs, criticisms and suggestions of citizens to collaborate on
future management plans. For this two questionnaires were applied previously prepared in each
municipality of the district, totaling eighty questionnaires. The results indicated that 50,0% of
respondents rated the urban trees as "reasonable", 47,5% indicated the advantage of forestation,
production of shadow and 33,6% as a disadvantage the electrical or telephone network problems
Keywords: Community participation; Environment; Environmental education.
1 Ana Paula de Souza Maistro. Pós-graduanda do curso Lato sensu, em Ciência e Tecnologia do AmbienteUNESP- Campus Experimental de Registro.
2 Marcelo Vieira Ferraz. Professor Assistente Doutor da UNESP- Campus Experimental de Registro.
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INTRODUÇÃO

A percepção ambiental surge a partir da compreensão de como a sociedade
percebe o seu meio circundante, expressando suas opiniões, expectativas e propondo
linhas de conduta. Atualmente, o Brasil apresenta 80% de sua população vivendo nas
cidades (IBGE, 2000). Os estudos que enfocam a percepção da população em relação ao
meio ambiente devem ser utilizados como um instrumento que a administração municipal
pode utilizar no planejamento e gestão de áreas verdes, atendendo a população através de
políticas públicas, estabelecendo programas de educação ambiental e incentivando estudos
acadêmicos na área (OLIVEIRA, 2005).
Estudos como estes podem possibilitar a participação da comunidade no
desenvolvimento e planejamento municipal, criando um vínculo entre os habitantes e a
questão ambiental. Uma vez que não há histórico de estudos relacionados ao tema
proposto, pretende-se inaugurar esse tipo de estudo no município para fornecer subsídios
para o planejamento da arborização urbana e aplicação de medidas mitigadoras que
possam melhorar a qualidade ambiental.

OBJETIVOS
O presente trabalho teve como objetivo realizar o diagnóstico da percepção dos
moradores com relação a arborização urbana de Cananéia – SP, de modo a avaliar o grau
de conscientização ambiental e obter informações acerca das necessidades, críticas e
sugestões dos munícipes para colaborar na elaboração de futuros planos de gestão.
MÉTODO
Este estudo foi realizado em Cananéia-SP. Para a coleta de dados foram
selecionados oito bairros, onde realizou-se a aplicação de dez questionários a um residente
por domicílio, contendo questões abertas e objetivas com o intuito de detectar os anseios e
opiniões dos munícipes sobre a arborização urbana. Aplicava-se um questionário, conforme
a metodologia adotada por Brun et al. (2009). Posteriormente, os dados coletados foram
processados em planilha do programa Microsoft Excel 2007 e os resultados apresentados
em porcentagem e gráficos.
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RESULTADOS

Figura 1. Percepção dos moradores de Cananéia - SP referente a arborização urbana.

Figura 2: Vantagens apresentadas na arborização urbana observada pela população de Cananéia SP.

Figura 3: Desvantagens apresentadas na arborização urbana observada pela população de
Cananéia - SP.

DISCUSSÃO
Quanto instigados a atribuir uma classificação a arborização de Cananéia, 12,5%
avaliou como muito arborizada, 37,55 como pouco e 50,0% como razoavelmente arborizada.
De acordo com o grau de arborização urbana observado pelos moradores, 12,5% Segundo
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Rodrigues et al. (2010), este tipo de avaliação tende a ser subjetiva dependendo em grande
parte da maior ou menor vivência do morador no local, pelo fato que muitos tendem a avaliar
a arborização de sua rua ou até mesmo a que se encontra em frente à sua casa.
Já as vantagens apontadas pela população, 47,5% apontaram a sombra, 17,5%
apontaram a redução de calor, 12,5% a produção de flores e frutos, 7,5% a melhoria da
qualidade do are 2,5% a redução da poluição sonora. A respeito das desvantagens da
arborização urbana apontadas pelos moradores destacaram-se: problemas com rede
elétrica ou telefônica (33,7%), problemas na calçada (23,8%) e sujeira nas ruas e calçadas
(21,3%). Os porcentuais atribuídos a causa do problema na calçada se devem ao plantio de
espécies inadequadas para arborização urbana e/ou, ao pequeno espaço deixado para
crescimento das mudas.
Pelos resultados sugere-se que é necessário que os órgãos públicos promovam
campanhas de educação ambiental a fim de sensibilizar a população sobre a importância da
arborização no meio em que vivem e como podem usufruir dos benefícios de uma
arborização adequada, de forma que a população consciente da importância da arborização
se torna uma aliada na responsabilidade pelos cuidados e manutenção.
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CORRELAÇÃO ENTRE VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO DE ONDAS DE
ULTRASSOM E RESISTÊNCIA A PERFURAÇÃO
Reis, M.N¹., Libanio, L.E., Gonçalves, R.

RESUMO
A arborização urbana é fundamental para o equilíbrio da vida, sendo assim, tem grande interesse e
atualidade. No entanto, as árvores que se localizam nos centros urbanos podem representar
problema para a segurança, pessoal e patrimonial, quando há risco de queda. Detectar o estado de
sanidade de uma árvore nem sempre é possível utilizando-se somente de análises visuais ou sinais
externos. Elas podem possuir deteriorações internas que comprometem sua capacidade estrutural.
Técnicas não destrutivas como a tomografia ultrassônica e a resistência à perfuração, podem ser
ferramentas auxiliares adequadas para a inspeção de árvores. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar
a associação das tecnologias supracitadas (utilizando ultrassom e resistógrafo) em inspeções de
sanidade de árvores. Da analise comparativa foi constatado que existe coerência entre os dois
resultados, de forma que podem ser complementares, associar as faixas de velocidade às
amplitudes de resistência à perfuração podem fornecer informações mais precisas para o diagnóstico
da inspeção de árvores.
Palavras-chave: tomografia ultrassônica, resistência a perfuração, sanidade de árvores

ABSTRACT
Urban forestry is critical to the balance of life, therefore, it is of great interest and relevance. However,
the trees located in urban centers can cause human and financial lost when there is risk of falling.
Detecting the health status of a tree isn´t always possible using only visual analysis or external
signals. They can have internal degradations that compromise its structural capacity. Non-destructive
techniques such as ultrasonic tomography and drilling resistance may be appropriate to help the
inspection of trees. The objective of this research was to evaluate the association of the above
technologies (using ultrasound and resistograph) in tree health inspections. The comparative analysis
showed consistency between the two results, they can be complementary, associate speed ranges to
drilling resistance ranges can provide more accurate information for the diagnosis on tree inspection.
Key words: ultrasonic tomography, drilling resistance, tree sanity.

INTRODUÇÃO
A importância da existência de arborização é indiscutível, sendo, portanto, um tema de
grande interesse e atualidade. As condições ambientais podem provocar declínio nas
árvores, com alterações de tamanho, de formato e de posição e, ao mesmo tempo,
tornando estas árvores mais propícias a problemas patológicos. Assim, a manutenção
destas áreas verdes requer ações políticas, administrativas e técnicas (Council of Europe,
2004) e, do ponto de vista da coexistência das árvores com as estruturas que envolvam
riscos humanos ou financeiros, devem ser estabelecidos critérios que permitam a aplicação
de novas metodologias que minimizem os problemas.
A inspeção visual, já praticada, não contempla a identificação de anomalias internas das
árvores. A alternativa vislumbrada nesse projeto é o uso de tecnologias que tenham a
capacidade de monitorar a condição interna da árvore.
1. FEAGRI – Faculdade de Engenharia Agrícola – Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
LabEnd – Laboratório de Ensaios não Destrutivos
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O ultrassom tem sido utilizado, com bons resultados, em muitas partes do mundo, da
mesma forma, a resistência a perfuração tem sido reconhecida como técnica que apresenta
bons resultados em inspeções de árvores e de estruturas, embora de forma muito
localizada. Essa experiência anterior no uso das duas técnicas indica, portanto, a
possibilidade de que possam ser aplicadas, conjuntamente, para detectar anomalias e
fragilidades de árvores, antecipando o conhecimento daquelas que poderão trazer
problemas. Tomografia utilizando métodos sônicos tem sido utilizada para avaliação de
árvores, mas os equipamentos são de alto custo e necessitam de muito cuidado na
interpretação

dos

resultados,

principalmente

quando

aplicados

em

espécies

de

características muito diferentes daquelas para as quais foram desenvolvidas, como é o caso
da madeira de zonas tropicais. O mesmo ocorre com o método que envolve a resistência à
perfuração, no caso desta pesquisa, destaca-se a originalidade ligada ao uso de
equipamento de ultrassom e de software de imagem com tecnologia nacional.
OBJETIVOS
O objetivo desta pesquisa foi avaliar a correlação entre parâmetros acústicos
(velocidade de propagação das ondas de ultrassom) e a resistência a perfuração.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram utilizados três discos provenientes de troncos de 3 espécies: Copaíba
(Copaifera sp), Plátano (Platanus spp) e Araribá (Centrolobium sp.)suprimidas do
campus da Unicamp, com diferentes tipos e graus de deterioração,
Em cada disco foi feito ensaio de ultrassom (Figura 1)
Nos mesmos pontos foram feitos ensaios de resistência à perfuração (Figura 2)

Figura 1: Equipamento de propagação de ondas

Figura 2: Resistógrafo

ultrassônicas

De posse dos resultados de ultrassom e de resistência à perfuração foi utilizado o
software ImageWood para elaborar as imagens tomográficas e o software do
resistógrafo para obter a amplitude da resistência a perfuração, respectivamente.
As imagens de tomografia e a amplitude de resistência a perfuração foram então
avaliadas de forma conjunta para que se verificasse a compatibilidade e/ou a
complementaridade dos resultados das duas técnicas quando associadas.
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RESULTADOS
Do resultado dos ensaios foram geradas imagens tomográficas, bem como gráficos de
resistência à perfuração para os discos das espécies Copaíba (Figuras 3 e 6),
Plátano(Figuras 4 e 7) e Araribá (Figuras 5 e 8).

Figura 3: disco de Copaiba com gráfico
de amplitude de resistência a perfuração

Figura 6: Imagem de tomografia
ultrassônica e gráfico de amplitude de
resistência a perfuração (Copaíba).

Figura 4: disco de Plátano com
gráfico
de
amplitude
de
resistência a perfuração

Figura 7: Imagem de tomografia
ultrassônica e gráfico de amplitude
de
resistência
a
perfuração
(Platano).

Figura 5: disco de Araribá com gráfico
de amplitude de resistência a
perfuração.

Figura 8: Imagem de tomografia
ultrassônica e gráfico de amplitude
de
resistência
a
perfuração
(Araribá).

Legenda das Figuras 6,7 e 8:

DISCUSSÃO / CONCLUSÕES
Do ensaio de ultrassom, em geral, as menores velocidades (vermelho, rosa e amarelo
na imagem tomográfica) corresponderam às zonas da madeira com deterioração ou com
ocos, enquanto as maiores velocidades (verde, laranja e marrom) foram coincidentes com
as zonas de madeira não deteriorada.
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No caso da resistência a perfuração, a amplitude foi zerada nas zonas com ocos e, de
forma geral, maiores amplitudes corresponderam às zonas com madeira menos afetada por
deteriorações. Brashaw et al (2011) obtiveram resistências a perfuração variando de 0 a
25% (em relação ao valor máximo) nas zonas com diferentes níveis de degradação da
madeira. Quando esta amplitude se aproxima a 100%, espera-se que a madeira esteja em
bom estado, apresentando boa resistência.
Da análise comparativa foi constatado que existe coerência entre os dois resultados,
de forma que podem ser complementares. A tomografia ultrassônica permite identificar
regiões com velocidades baixas e, portanto, com possível deterioração. Essas regiões
(velocidades baixas) podem ser indicativas para a realização do ensaio de resistência a
perfuração, que é um ensaio localizado. Por outro lado, a amplitude da resistência a
perfuração pode detectar as zonas onde velocidades baixas representam a existência de
zonas ocadas. Assim, Associar as faixas de velocidade às amplitudes de resistência a
perfuração podem fornecer informações mais precisas para o diagnóstico da inspeção de
árvores.
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ANÁLISE SOBRE A QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES ELABORADORAS DOS
PLANOS MUNICIPAIS DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO ESTADO DO
PARANÁ
FERRONATO, M.L.1; LEAL, L.2; BARCELLOS, A.3; CONTE, P.A.3; PINHEIRO,
P.B.G.3;
3
4
5
6
SOLDERA, C. ; ALQUINI, Y. ; BASTOS, M.C.O. ; MAZUCHOWSKI, J.Z. ; SCHARNIK, M.5;
SILVA, P.L.4; WOJCIKIEWICZ, C.R.7
RESUMO: A utilização de árvores em vias públicas e privadas auxilia a mitigar os padrões
indesejáveis de qualidade ambiental nas áreas urbanas, sendo que para alcançar os benefícios
proporcionados pela arborização, a etapa de planejamento é de fundamental importância. O
planejamento adequado da arborização nas cidades pode ser obtido a partir da implementação
dos Planos Municipais de Arborização Urbana, os quais devem ser elaborados por profissionais
habilitados. No Estado do Paraná, os Planos Municipais de Arborização Urbana são
encaminhados ao Ministério Público do Estado do Paraná (MP-PR) para análise. Até o período de
outubro de 2016, foram encaminhados ao MP-PR 158 Planos, dos quais 38 não apresentaram
identificação da equipe técnica responsável, 59 foram elaborados por profissionais habilitados e 61
por profissionais não habilitados. Conclui-se pela necessidade da tomada de ações para
capacitação de gestores municipais visando melhorar a qualidade dos Planos apresentados.
Palavras-chave: Planos de Arborização Urbana, habilitação profissional, planejamento urbano.
ABSTRACT: The use of trees on public and private roads helps to mitigate the undesirable
environmental quality standards in urban areas, and the planning stage is crucial to achieve the
benefits provided by trees. Proper planning of trees in cities can be obtained from the
implementation of the Urban Forestry Management Plan, which should be elaborated by qualified
professionals. In the state of Paraná, the Urban Forestry Management Plans are sent to the Public
Ministry of the State of Paraná for analysis. By the period of October 2016, 158 Plans were sent, of
which 38 showed no identification of the responsible technical team, 59 were prepared by qualified
professionals, and 61 were prepared by not qualified professionals. It is necessary to take actions
for training the municipal managers, aiming to improve the quality of the submitted Plans.
Key-words: Urban Forestry Management Plan, professional qualification, urban planning.

INTRODUÇÃO
No Brasil, mais de 80% dos habitantes vivem em áreas urbanas que, apesar das
facilidades e comodidades oferecidas, apresentam padrões indesejáveis de qualidade
ambiental, aquém dos desejáveis para uma vida saudável. Ao se considerar,
principalmente, os padrões de poluição atmosférica, sonora e, até mesmo visual, a
utilização de árvores em vias públicas e privadas, bem como praças, parques, bosques e
jardins, auxilia a mitigar tais padrões indesejáveis (FREITAS; SARDINHA, 2009).
Muitos fatores podem interferir sobre este processo de implantação e manutenção
da arborização urbana e, para Insernhagen et al. (2009), a qualidade do planejamento é
que determina os diversos benefícios proporcionados pela arborização de ruas.
Em muitos países em desenvolvimento, os gestores florestais responsáveis pela
manutenção das populações de árvores urbanas não tem o conhecimento necessário
para a seleção adequada das espécies, cuidados e manutenção (CHACALO et al., 1994).
1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR); 2 Companhia Paranaense de
Energia (COPEL Distribuição); 3 Ministério Público do Estado do Paraná (MP-PR); 4 Conselho Regional de
Biologia (CRBio7); 5 Instituto Ambiental do Paraná (IAP); 6 Instituto Paranaense de Assistência Técnica e
Extensão Rural (EMATER); 7 Associação Paranaense de Engenheiros Florestais (APEF).
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É necessário que os municípios paranaenses priorizem ações em relação a sua floresta
urbana, com profissionalismo e alocação adequada de recursos, elaborando o seu Plano
de Arborização Urbana e implementando-o com eficiência. A atuação de profissionais
habilitados na execução de ações solicitadas pelos cidadãos é de fundamental
importância para interações positivas e satisfação da própria população em relação às
árvores urbanas (ARAUJO; ARAUJO, 2011).

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi analisar a qualificação das equipes técnicas
elaboradoras dos Planos Municipais de Arborização Urbana no Estado do Paraná.

MÉTODOS
Neste trabalho foi considerada a lista parcial dos Planos de Arborização Urbana
apresentados pelos municípios paranaenses ao Ministério Público do Paraná (MP-PR) e
analisados no período de março de 2015 a outubro de 2016. O MP-PR, por meio do
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente
e de Habitação e Urbanismo (CAOPMAHU), instituiu, no ano de 2012, o Projeto Setorial
"Arborização Urbana no Paraná". Este projeto é realizado por meio de termo de
cooperação técnica firmado entre várias instituições do Estado e visa fomentar a
elaboração, implantação e manutenção dos Planos Municipais de Arborização Urbana no
Estado do Paraná a partir de normas técnicas definidas no documento denominado
“Manual para Elaboração dos Planos Municipais de Arborização Urbana do Paraná”.
Para cada um dos Planos apresentados, foi realizado um levantamento da
responsabilidade pela elaboração (Prefeitura Municipal ou empresa contratada) e qual(is)
o(s)

profissional(is)

foi(ram)

indicado(s)

como

responsável(eis)

técnico(s)

pelo

documento.

RESULTADOS
Foram apresentados 158 Planos de Arborização Urbana no período, dos quais 91
foram elaborados pelas prefeituras municipais, 56 por empresas contratadas e 11 por
consórcios municipais.
Em 38 Planos (24%) não havia a identificação e a especificação dos profissionais
que o elaboraram. Nos Planos com identificação dos responsáveis técnicos, foram
contabilizados 29 planos sob responsabilidade técnica de engenheiros agrônomos, 24 de
arquitetos, 18 de engenheiros ambientais, 17 de biólogos, 13 de engenheiros florestais,
12 de técnicos de gestão ambiental, 03 de engenheiros civis, 02 de geógrafos e 02 de
outros profissionais (01 historiador e 01 farmacêutico).
124

Em 134 dos Planos encaminhados, foi indicado apenas um profissional como
responsável técnico, enquanto que os outros 24 foram elaborados por equipe
multidisciplinar.
Como alguns Planos foram contratados e desenvolvidos por consultorias, ONGs
ou consórcios, observou-se que um mesmo profissional elaborou o Plano de Arborização
Urbana em mais de um Município.
A cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) foi anexada em apenas
24 documentos.

DISCUSSÃO
Na Carta do Recife, documento final do 15º Congresso Brasileiro de Arborização
Urbana, recomendou-se que o exercício das atividades referentes à arborização e
florestas urbanas implique no cumprimento das exigências de recolhimento, junto ao
CREA, da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), do TRT (Termo de
Responsabilidade Técnica) e do RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), em
conformidade com as atribuições profissionais.
Profissionais

que

não

tem

a habilitação

técnica

para

planejamento

e

gerenciamento de atividades de identificação de espécies, produção de mudas e poda de
árvores de árvores urbanas, dentre outros aspectos contemplados nos planos municipais
de arborização urbana, não poderiam ser indicados como responsável técnico pelo
documento, porém poderiam participar da equipe elaboradora dos planos já que há
outros aspectos interdisciplinares.
A responsabilidade técnica pela elaboração e execução dos planos municipais de
arborização urbana deve ser mais discutida entre os municípios, universidades, ministério
público e entidades de classe, interagindo a interdisciplinaridade na arborização urbana
entre as diferentes realidades dos municípios.
É necessária a intervenção de profissionais capacitados para que diminuam os
problemas da má qualidade da arborização urbana no sistema viário

(BONAMETTI,

2002). Em questionário respondido por 165 municípios paranaenses, Leal e Bosquetti
(2010) verificaram que a falta do planejamento da arborização urbana e de profissionais
capacitados demonstram ser os principais problemas encontrados nestes municípios. Em
outra pesquisa, realizada por Delespinasse et al. (2011), nos 27 municípios paranaenses
com mais de 60.000 habitantes, a maior dificuldade apresentada é a falta de recursos
financeiros para a contratação de profissionais capacitados para trabalhar na arborização
urbana.
Frente ao elevado número de Planos elaborados por profissionais não habilitados
para tal, compreende-se a necessidade de implementar ações para capacitação

e
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treinamento de gestores e servidores municipais, visando a melhoria da qualidade dos
Planos apresentados, e de orientação as Prefeituras Municipais para que entendam a
necessidade de exigir que os planos contratados sejam elaborados por profissionais
habilitados.
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NORMATIVA LOCAL DE ARBOLADO URBANO VIARIO: ABORDAJE DE LOS
LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN CASO
Herrera, M.C.1, Vidal, R.A.2, Reising, C.E.3, Pincolini, C.D.4 y Zaragoza, M.I.5

Resumen
Este trabajo se refiere al enfoque inicial del proceso de creación de una ordenanza municipal, para la
gestión integral del arbolado urbano viario de la provincia de Mendoza, Argentina, ubicada en una
región semiárida. En ella, mediante una cultura de oasis, se logró una arboleda en la red viaria de sus
ciudades asociada a un histórico sistema de irrigación. Desde mediados del siglo pasado, la atención
estatal fue decayendo y en el año 2009, el recurso fue declarado en estado de emergencia. Para
revertir la situación se implementaron tres nuevas leyes, que requieren actualizar las ordenanzas
municipales. Con este objetivo, se han identificado los lineamientos para diseñar la estructura y
contenido de la norma municipal, enmarcados en el ciclo de la política y el sistema de leyes
provinciales, los instrumentos del derecho municipal, los principios de la arboricultura moderna, y una
revisión de casos a escala regional, nacional y supranacional.
Palabras clave: arbolado urbano viario – gestión verde urbana - normativa local arbórea

Abstract
This work refers to the initial approach to the process of creating a municipal ordinance, for the
integrated management of urban street tree in the province of Mendoza, Argentina, located in a
semiarid region. Through a culture of oasis, It was achieved in the forested street network in their
towns associated with a historic irrigation system. Since the middle of last century, the state attention
was declining and in 2009, the resource was declared in state of emergency. In order to reverse the
situation, It was implemented three new laws that require updating the bylaws were implemented. To
this aim, we have identified the guidelines for designing the structure and content of the municipal rule,
framed in the policy cycle and the system of provincial laws, the instruments of municipal law, the
principles of modern arboriculture, and a review of cases at regional, national and supranational level.
Keywords: urban street trees – urban green management - tree local regulations

Introducción
Latinoamérica es la región más urbanizada del mundo, pero en muchas ciudades jóvenes
desarrolladas por la neourbanización con intereses a corto plazo, se percibe una baja
sustentabilidad. Diversos problemas han tomado visibilidad en las últimas décadas, y las
comunidades muestran un creciente interés por la calidad del hábitat, reconociendo los
múltiples beneficios que las áreas verdes otorgan a la sustentabilidad ambiental y social de
las ciudades, así como en el orden económico. También son discutidas nuevas políticas y, la
gestión de los servicios urbanos está en proceso de cambio. Mucha de la ecoestrategia para
enverdecer las ciudades, ha sido arborizar la red vial, y la continua masa verde del arbolado
urbano viario (AUV) suele ser el componente natural más relevante de las ciudades. En su
contribución al buen vivir de la población, se señala primordialmente la equidad de su función
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protectora y su determinante rol en la belleza y armonía del paisaje, y a la integración social
sobre todo por la capacidad de los corredores verdes para conectar las zonas urbanas con
las periurbanas con urbanas. Además, amortigua los graves desequilibrios ambientales que
el cambio climático está provocando tornando más vulnerables a las ciudades. Pero, en
oposición a los beneficios, frecuentemente los ciudadanos indican variados inconvenientes
ocasionados por el AUV a las personas y sus bienes, y pueden producirse conflictos de tal
magnitud, que determinan cambios en la política pública y los instrumentos jurídicos. Con
relación a los conflictos, principalmente las causas radican en el accionar antrópico: manejo
de la gestión del recurso y, destrucción por la débil cultura ciudadana del arbolado. Ante la
inercia de los responsables identificados por la ley, la falta de control público y los escasos
presupuestos, el deterioro del sistema arbóreo se ha profundizado. En muchas ciudades es
creciente el número de sitios de plantación vacíos, o con árboles en desastroso estado.
Nuevos marcos legales que aseguren una mejora cualitativa y cuantitativa, se consideran
fundamentales, para el proceso de refuncionalización y restauración del AUV (Bonells, 2003;
Carrión, 2001; Fiorentino, 2008; Rivas, 2005; Subirats, 2008).
Objetivos
Por el franco deterioro que presentaba el arbolado público, el gobierno de la provincia de
Mendoza puso en vigencia un paquete de leyes específicas (Argentina, 2008). Hoy los
expertos señalan que, de continuar la tendencia, la situación tendrá carácter irreversible.
Este trabajo, corresponde a la etapa inicial de un proyecto, para contribuir a un accionar
municipal más eficiente y eficaz: identificar los lineamientos –estructura y contenido- para
diseñar una ordenanza -principal instrumento normativo local- según un modelo integral,
racional y moderno, para perpetuar equilibrado, sostenible y funcional el AUV de Mendoza.
Métodos
El caso de aplicación son las ciudades mendocinas, tomando como referencia a la Ciudad de
Mendoza, por valor patrimonial y marcar moda. Tiene 56 km 2 de extensión, 114.893
habitantes y unos 70.000 árboles en su red viaria, y conforma una región Metrópolis-Unicipio.
Su clima es semiárido continental; con gran amplitud térmica y pluviométrica, siendo los
respectivos valores medios anuales 16,3°C, y 221,45 mm. La provisión de agua, se origina a
partir de las nevadas y el deshielo glaciar de altas cumbres andinas, que desde la época
prehispánica se condujo mediante un sistema de canales y acequias, dando lugar a una
interesante cultura de oasis. Fundada en 1561, tuvo su primera plantación sistemática de
arbolado de calle en 1815. Devastada en 1861 por un terremoto, se refundó según un diseño
urbanístico de anchas calles y veredas, asociadas con un sistema de acequias conductoras
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de agua. La temprana visión de la calidad ambiental, dejó plasmada la funcionalidad social,
paisajística, higienista y ecologista, favoreciendo al desarrollo arbóreo en la trama viaria.
Hoy, la escasa presencia de edificación en altura, permite que el arbolado viario citadino, con
una edad hasta centenaria, forme sorprendentes túneles verdes (Peraia, 2007; Ponte, 2006).
Para la búsqueda de antecedentes, se usó bibliografía tradicional para el enfoque políticojurídico, y se emplearon herramientas informáticas con el siguiente criterio de búsqueda: a)
abierta, en base a términos claves relacionados con el objeto de estudio (arbolado-norma) y
b) dirigida, a sitios vinculados con instituciones públicas y la toponimia. A efecto temporal, se
fijó con límite retrospectivo el año 2000. Los documentos de interés se analizaron, previa
tipificación general mediante una ficha, para facilitar un análisis sistemático comparativo.
Resultados
La revisión permitió identificar lineamientos de interés en correspondencia a cuatro enfoques:
1) Ciclo de la política pública (CPP), 2) Sistema jurídico: instrumentos provinciales y
municipales, 3) Principios de silvicultura y arboricultura moderna y, 4) Casos de aplicación
multiescalar. El Cuadro 1, muestra la condición general de estado y, un conjunto de palabras
clave, conformado por aquellas que resultaron más destacadas o novedosas.
Cuadro 1. Lineamientos desde el análisis del ciclo de la política pública.

Cuadro 2. Estructura jurídica de una ordenanza municipal
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El esquema de los componentes estructurales, obtenidos en el campo del derecho municipal,
se muestra en el Cuadro 2, los cuales permitieron organizar un listado de principios verdes.
El análisis de las 18 ordenanzas locales dio una generalizada falta de ajustamiento a la ley
marco. Con respecto a 22 provincias argentinas el posicionamiento mendocino fue variable,
superior o inferior, y estuvo alejado al contrastar con ordenanzas transnacionales.
Discusión
Por la evidencia en el terreno, el sistema de tres leyes de arbolado público (N°7873,7874 y
7875), sancionadas en el 2008, no está logrando una mejora del recurso. Las normativas,
provincial y municipal, presentan deficiencias por omisión e imprecisión, y en su aplicación
se reconoce la existencia de vacíos, vaguedad y reduccionismo para el accionar. La mayoría
de los municipios han incumplido la disposición de renovar sus ordenanzas. Se reafirma la
idea de una ordenanza municipal innovadora, que asegure logros eficientes y eficaces. Para
esto resulta promisorio como siguiente paso, someter a discusión y consensuar con
expertos, los lineamientos que han sido identificados mediante esta investigación.
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OS DESAFIOS DA ARBORIZAÇÃO URBANA EM BAIRROS DE OURO
BRANCO/MG: PLANTANDO ÁRVORES E, PARALELAMENTE,
MOBILIZANDO A POPULAÇÃO PARA CUIDÁ-LAS
NASCIMENTO, M.C.1; SANTOS, E.P.C.C.1; ABREU, J.C.1; FONTES, L.C.1; FERNANDES, R.B.1;
MARINHO, C.A.1 .

RESUMO
A arborização urbana é essencial para a qualidade de vida ambiental, além de propiciar
uma melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da população. O presente trabalho
trata de um projeto de extensão, sendo realizado por graduandos da Universidade
Federal de São João Del Rei – UFSJ. O projeto tem como intuito deixar um legado para a
comunidade envolvida sobre a importância da arborização e promover o plantio de
árvores em ruas da cidade de Ouro Branco/MG conjuntamente com seus moradores e
com a colaboração da Prefeitura Municipal. Escolheu-se para realização do mesmo,
bairros com carência de árvores. O projeto foi dividido nas seguintes etapas: realização
de entrevistas com o intuito de verificar o interesse da comunidade em participar, escolha
da muda pelos moradores interessados, plantio das mesmas, monitoramento e ação
educacional nas escolas. Ressalta-se a receptividade da comunidade em participar visto
que o percentual de aceitação foi de 37%.
PALAVRAS – CHAVE: arborização urbana, educação ambiental, Ouro Branco.
ABSTRACT
Urban arborization is essential to the quality of environmental life, besides it propitiates a
better quality of life and well-being of the population. This work is an extension project,
being accomplished by graduate students of the Universidade Federal de São João Del
Rei - UFSJ. The project has the intention to leave a legacy for the community involved,
about the importance of arborization and promote the planting of trees in streets of the city
Ouro Branco / MG in conjunction with its residents and with the collaboration of the town
hall. It was chosen to perform the same, neighborhoods with need of trees. The project
was divided into the following steps: conducting interviews in order to verify the interest of
the community to participate, choose the seedling by interested residents, planting the
same, monitoring and educational action in schools. It is important to say that the
receptivity of the community to participate is significant, since the acceptance percentage
was 37%.
KEY – WORDS: urban arborization, environmental education, Ouro Branco.
INTRODUÇÃO
A arborização urbana pode ser compreendida como a vegetação que integra a
paisagem urbana. Idealmente, a arborização urbana deve obedecer a projetos préestabelecidos que considerem aspectos que visem à garantia da segurança e mobilidade
dos usuários dessas áreas (FARIA et al., 2007). Neste contexto, a inadequação na hora
da escolha da espécie pode acarretar em diversas consequências negativas tais como
altos custos de manutenção, risco a segurança, danificação de pavimento, além da
proliferação de insetos e fungos (DANTAS & SOUZA, 2004).
Em contrapartida a arborização apresenta diversos benefícios quando a mesma
tem seu projeto bem planejado e executado como, por exemplo, a valorização imobiliária,
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bem-estar da população, maior conforto térmico, atenuação sonora, estabilização do solo
e redução da poluição (CECCHETTO, CHRISTMANN, OLIVEIRA, 2014).
O poder público tem um papel primordial na arborização tanto no plantio quanto na
poda e segurança das árvores. Contudo, ouvir os moradores do local onde ocorrerá o
plantio de árvores, deixar que eles escolham a muda desejada entre as espécies
possíveis para a área, mostrar-lhes a importância e os benefícios da arborização
contribuirá para o envolvimento da comunidade e, consequentemente, para o
crescimento das mudas e sucesso do projeto.
Diante disso, decidiu-se realizar um trabalho de arborização no qual há participação
ativa dos moradores dos bairros, onde há poucas árvores, no município Ouro Branco/MG.
OBJETIVOS
Avaliar o percentual de ruas arborizadas em bairros de Ouro Branco/MG; elaborar um
questionário e entrevistar os moradores com o intuito de conhecer suas opiniões sobre a
importância da arborização e o seu interesse em participar do projeto de plantio de
árvores; plantar árvore em conjunto com os moradores interessados; monitorar as
árvores que serão plantadas.
MÉTODOS
Para a concretização do projeto, contou-se com a colaboração da Prefeitura de
Ouro Branco/MG e a comunidade local.
Os materiais e equipamentos utilizados no projeto foram: papel ofício para
impressão dos panfletos e questionários, mudas de árvores, adubo, esterco, fertilizante
NPK, estacas de madeira, barbante, enxada, pá, cavadeira, picareta e carrinho de mão,
para o plantio das mudas.
Para execução do trabalho dividiu-se a metodologia em três fases, sendo estas:
 Fase Preliminar – Estratégias para concretização do projeto - Visita a ruas de três
bairros da cidade para avaliar a quantidade de árvores; criação de uma identidade para o
projeto (nome, logo, camisa, página no Facebook e e-mail do projeto) e, elaboração de
questionário visando conhecer a opinião do morador com relação à arborização e para
avaliar o interesse dos moradores em participar do projeto; reunião com funcionários da
prefeitura com o intuito de viabilizar a logística da doação de mudas e ajuda na abertura
de valas; elaboração de um catálogo com fotos de mudas para o plantio para que o
morador pudesse escolher a sua árvore e elaboração de panfletos com orientações sobre
os plantios e cuidados com as mudas.
 Fase I - Ação educacional de conscientização ambiental com as crianças

na

escola da comunidade envolvida no projeto – Nesta fase foi realizado contato com os
funcionários da Escola Municipal Fernanda Félix de Souza localizada no bairro São
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Francisco a fim de realizar atividades com os alunos da escola, quais sejam: montagem
de apresentações em slides sobre Arborização; seleção de vídeos ilustrativos sobre a
temática; aplicação de questionário para avaliar a opinião dos mesmos com relação a
arborização e, plantio de três mudas de árvores frutíferas na escola.
 Fase II - Mobilização da comunidade envolvida a participar, monitoramento e
avaliação das atividades executadas – Realização das entrevistas, compilação dos
dados e plantios das mudas de árvores em conjunto com os moradores interessados.
Todas as árvores plantadas serão monitoradas por pelo menos três anos, através de
visitas futuras pelos participantes do projeto.
RESULTADOS/DISCUSSÃO
Por meio das visitas realizadas em bairros de Ouro Branco, decidiu-se mapear três
bairros. Essa seleção foi em função do menor percentual de árvores por ruas visitadas.
Os mapeamentos realizados dos bairros visitados estão apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 - Mapeamento realizado nos bairros Siderurgia, 1º de Maio e São
Francisco da cidade de Ouro Branco/MG
Bairro
Siderurgia
1º de Maio
São Francisco

Quantidade de
ruas
16
44
16

Quantidade de
casas
824
1286
546

Quantidade de
árvores
290
256
54

Relação
árvores/casa
0,35
0,20
0,10
Fonte: o Autor, 2016.

A escolha do primeiro bairro a ser contemplado pelo projeto foi definida pela
menor relação de árvores por casa, sendo escolhido o bairro São Francisco com 0,10
árvore/casa. É importante salientar que o projeto prosseguirá nos próximos anos e mais
bairros, futuramente, serão envolvidos.
As respostas do questionário obtidas durante as entrevistas tanto com os alunos
do 4º e 5º anos da escola, quanto com os moradores do Bairro contemplado encontramse na Figura 1. Observa-se que a percepção dos alunos e dos moradores com relação à
arborização da rua onde moram é bastante similar, sendo que 46% dos alunos e 42%
dos moradores acham suas ruas pouco arborizadas.
Figura 1 – Resposta dos entrevistados quanto à arborização na rua onde moram
60%

46%
42%

40%
20%

17% 27%24%
9%

17%

Alunos

0%

Moradores

Quanto à arborização, como
você avalia a arborização de
sua rua?
Fonte: o Autor, 2016.

Entre

outras

respostas

obtidas

pelo

questionário

98%

dos

moradores

entrevistados concordam que a arborização urbana é importante, já com relação aos
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alunos o percentual foi de 100%.
Quanto aos aspectos positivos da arborização urbana, 50% dos moradores e 68%
das crianças entrevistadas declararam que seus benefícios são: fornecer sombra, reduzir
a poluição, melhoria da qualidade de vida, moradia para pássaros e embelezar a rua.
Das 143 casas visitadas, até então, 53 moradores aceitaram participar do projeto
respondendo o questionário e 52 plantaram pelo menos uma muda de árvore e se
comprometeram a cuidá-la. Portanto, o índice de aceitação do projeto mediante aos
moradores foi de 37%. As Figuras 2 e 3 apresentam fotos durante o plantio das mudas
tanto na escola quanto na rua, respectivamente.
Figura 2 – Foto das crianças plantando a

Figura 3 – Foto do plantio na casa de um

árvore na escola

morador

Fonte: o Autor, 2016.

Fonte: o Autor, 2016.

Até o momento, 68 plantios já foram realizados e 18 mudas foram entregues para
plantio em outras áreas.
CONCLUSÃO
A aplicação de um questionário associado ao fato de o morador escolher sua muda
de árvore mostrou-se fundamental para que fosse criado um vínculo entre morador e a
sua muda, criando um sentimento de responsabilidade e comprometimento do mesmo
em cuidá-la e monitorá-la.
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LEVANTAMENTO DA ARBORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO BÁSICA, NO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, RJ
PESTANA, N.F. da S.1, AMORIM, H. B.2, CAVALCANTI, A. S.3, ALMEIDA, L. M.4.

Resumo
O objetivo desse trabalho foi avaliar os aspectos quantitativos, qualitativos e locacionais da
arborização existente em escolas públicas voltadas à educação básica no município de Nova
Iguaçu, RJ, que, em 2015 contava com 137 unidades escolares, abrigando 59.636 alunos. Foram
selecionadas 21 escolas, para compor a amostra, das quais foram coletadas informações
cadastrais, aspectos educacionais e sobre a vegetação existente. Os resultados mostraram que,
em média, cada escola ocupa 3.000 m2 de área total, dos quais 60% representam áreas livres,
onde se encontra implantada a vegetação. As espécies de maior frequência foram: Leucena,
Goiabeira, Albizia e Cássia Amarela. Os valores médios por escola mostram que a cobertura
vegetal das mesmas atende a alguns requisitos básicos existentes na literatura e na legislação
vigente, quais sejam: apresentar 30% da área total destinada a cobertura por vegetação e
destinar, no mínimo, 1 m² de área descoberta para cada aluno, por turno.
Palavras-chave: Arborização urbana, inventário, escolas.

Abstract
The aim of this study was to assess the quantitative, qualitative and locational aspects of the
existing trees in public schools focused on basic education in Nova Iguaçu, RJ, which in 2015 had
137 school units, housing 59.636 students. Were selected 21 schools for the sample and were
collected including registration information, educational aspects and the existing vegetation. The
results showed that on average, each school occupies 3.000 m² of total area, of which 60%
represent free areas where the vegetation located. The species most frequently were: Leucaena,
Albizia, Cassia Yellow and Guava. The average values for rated educational institutions show that
the vegetation cover of the same meets some existing basic requirements in the literature and
current legislation, namely: to present 30% of the total area for coverage by vegetation and
intended, in minimum, 1 m² uncovered area for each student by school shift.
Keywords: Tree planting, inventory, schools.

INTRODUÇÃO
Na estruturação da arborização quanto ao espaço urbano e seus fragmentos, as escolas
são classificadas como espaços nodulares. Os espaços tipo nodulares são de grande
valor no que se refere às relações do Homem urbano e a Natureza. As escolas são
instituições que se enquadram em estruturas denominadas Áreas Privadas e sob
Controle Institucional, nestes casos a principal representação arbórea são árvores
individuais ou em pequenos grupos (MAGALHÃES, 2004). Segundo esse mesmo autor,
tanto um fragmento quanto um grupo de árvores ou mesmo um individuo isolado,
desempenham um papel relevante na área urbana. Cada um destes tipos desenvolvem
funções distintas e às vezes complementares.
Segundo o Código de Obras e Edificações da Cidade de Nova Iguaçu (NOVA IGUAÇU,
2000), as edificações destinadas à prestação de serviços de educação, até o nível do
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segundo grau, deverão prever áreas de recreação para a totalidade de alunos, por turno,
incluídos os alunos que permanecem na escola mais de um turno, na proporção de:
I. 1,00m² (um metro quadrado) por cada 02 (dois) alunos, para recreação coberta;
II. 1,00m² (um metro quadrado) por aluno, para recreação descoberta.
OBJETIVO
O objetivo do presente trabalho foi avaliar os aspectos quantitativos, qualitativos e
locacionais da arborização existente em escolas públicas voltadas à educação básica no
município de Nova Iguaçu, RJ, quanto à sua adequação à legislação vigente e serviços
ambientais prestados.
MÉTODO
A área de estudo esta localizada no município de Nova Iguaçu, RJ, e compreende a
população inventariada das instituições de ensino de educação básica, com dependência
administrativa municipal, das quais foram selecionadas 21 escolas para compor a
amostra. As informações coletadas foram: denominação da escola, localização, área total
ocupada pela escola discriminada em área construída e área livre, número total de
matrículas e dados quali-quantitativos da arborização.
RESULTADOS
De acordo com o senso escolar 2015, o número total de matriculas em 2014 nas 21
escolas amostradas, totalizava 13.040 (valor médio de 621 alunos por escola), com área
média de 3000 m² (área total) da qual 60% compreendem áreas livres.
Nas 21 escolas que compuseram a amostra, foi registrada a ocorrência de 385
exemplares de 79 diferentes espécies, com destaque para Leucena, Goiabeira, Albizia,
Cássia Amarela, Amendoeira, Figueira e Aroeira que respondem por 42% dos
exemplares. Com relação às áreas livres disponíveis em cada escola e o número de
exemplares que as mesmas abrigam, a Imagem 1 (Distribuição das áreas (total,
construída, livre e por exemplar) por escola que compõe a amostra.), mostra que: a área
total das escolas varia de 1.210 m 2 (E.M. Luiz de Lemos) a 7.906 m 2 (E.M. Monteiro
Lobato) com um valor médio de 3.009,4 m 2; a porcentagem de área livre varia de 27,8%
(E.M. Luiz de Lemos) a 81,5% (E.M. Prof. Paulo Freire) com um valor médio de 61,7% e
a área por exemplar varia de 32 m 2 (E.M. Dr. Rubens Falcão) a 360,8 m 2 (E.M. Hélcio
Chambarelli) com um valor médio de 138,6 m 2 por exemplar.
Tomando como base o número de matrículas dos estabelecimentos de ensino (621
alunos) e dividindo-se esse valor por dois turnos, cada escola deveria proporcionar uma
área descoberta média de 310 m² para recreação por turno. O valor médio calculado das
áreas livres das escolas avaliadas é de 1.951 m², conforme pode ser observado na
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Imagem 1 (Distribuição das áreas (total, construída, livre e por exemplar) por escola que
compõe a amostra.), o que atende perfeitamente o disposto na legislação do município.
Lombardo (1985) citado por Silva (2014) preconiza que um índice de cobertura vegetal de
30% seria o recomendável para proporcionar um adequado balanço térmico em áreas
urbanas. Com base no percentual médio de área livre por estabelecimento de ensino (de
aproximadamente 60%), é possível supor que a cobertura vegetal das escolas esteja
próximo dos 30% preconizados pelo autor.
Foram identificadas duas espécies, Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum (Chapéu de
Napoleão) e Nerium oleander L. (Espirradeira) que são as que mais causam intoxicações
no país e que estão mais presentes no dia-a-dia, podendo desencadear distúrbios
cardíacos que em casos mais graves podem levar a morte (FIOCRUZ, 2016).
Várias escolas apresentam valores de área ocupada por exemplar muito distante do valor
médio (138,6 m 2) devido principalmente a dois tipos de situações: a primeira referente às
escolas que apresentam um alto percentual de área livre, tendo espaço para novos
plantios. A outra situação enquadra as Unidades com valor de área livre muito baixo não
sendo possível receber novos espécimes. O percentual de área construída pode ser um
fator limitante a realização de novos plantios, porém outros fatores como a

gestão

atuante da escola, a existência ou não de projetos de ampliação das áreas construídas, o
planejamento do setor responsável pelo plantio e a posse da terra, se esta é pública ou
alugada, também interferem na realização ou não, de novos plantios.
Discussão
 As informações coletadas e avaliadas pelo presente trabalho indicam a
necessidade de um maior detalhamento quanto à coleta e avaliação das
informações sobre os estabelecimentos de ensino. Deve ser feita uma analise
para cada escola individualmente, devido à existência de Unidades que
apresentam valores distantes da média.


Os valores médios por estabelecimento de ensino avaliado mostram que a

cobertura vegetal dos mesmos atende a alguns requisitos básicos existentes na
literatura e na legislação vigente, quais sejam:
1. Apresentar 30% da área total destinada à cobertura por vegetação;
2. Destinar, no mínimo, 1 m² de área para recreação descoberta para cada
aluno, por turno da escola.
 Foi observada também necessidade de adequação quanto às espécies utilizadas,
pois foram encontradas espécies que devem ser evitadas na arborização devido à
existência de alguma característica negativa que restringe seu uso para tal
situação.
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 A arborização adequada das escolas deve estar presente nos projetos
arquitetônicos destas instituições, exigindo a contribuição de diferentes áreas do
conhecimento, facilitando assim a busca pela melhoria destes componentes.
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ANEXOS:
Unidade Escolar
E.M. Luis de Lemos
E.M. Prof.ª Leopoldina
Machado B. de Barros
E.M. Prof.ª Izabel dos S. S.
Melo
E.M. Dr. Thibau
E.M. Prof.ª Anna Maria
Ramalho
E.M. Hélcio Chambarelli
E.M. Abílio Ribeiro

Área total
(m²)

Área construída
(m²)

(%) de Área
construída

Área livre (%) de Área
(m²)
livre

1.210

873

72,2

337

1.272

528

41,5

1.508

800

1.230

2

Exemplar
(total)

Área(m )/nº
de exemplar

27,8

1

337

745

58,5

4

186,3

53,1

708

46,9

6

118

738

60

492

40

7

70,3

3.698

1.260

34,1

2.438

65,9

7

348,3

3.958

711

18

3.247

82

9

360,8

1.895

934

49,3

961

50,7

11

87,4

E.M. Manoel João
Gonçalves
E.M. Ayrton Senna

1.640

586

35,7

1.055

64,3

14

75,4

2.334

741

31,8

1.593

68,2

16

99,6

E.M. Douglas Brasil

4.407

1.382

31,4

3.025

68,6

17

177,9

5.433

1.511

27,8

3.922

72,2

17

230,7
109,7

E.M. Prof. Amazor Vieira
Borges
E.M. Orlando Mello

3.321

1.347

40,6

1.974

59,4

18

E.M. Jardim Nova Era

3.125

1.851

59,2

1.274

40,8

19

67,1

E.M. Rui Berçot de Mattos

2.629

1.017

38,7

1.612

61,3

25

64,5

E.M. Prof. Paulo Freire

2.842

526

18,5

2.316

81,5

26

89,1

E.M. São Benedito

2.656

682

25,7

1.974

74,3

27

73,1

3.035

914

30,1

2.120

69,9

28

75,7

2.253

972

43,1

1.282

56,9

40

32,1

3.925

881

22,4

3.044

77,6

43

70,8

7.906

2.972

37,6

4.933

62,4

50

98,7

3009,4

1058

38,3

1951,4

61,7

18,3

138,6

E.M. Julio Rabello
Guimarães
E.M. Dr. Rubens Falcão
E.M. Prof. Ruy Afrânio
Peixoto
E.M. Monteiro Lobato
Valores médios

Imagem 1: Distribuição das áreas (total, construída, livre e por exemplar) por escola que compõe a
amostra.
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PERCEPÇÕES DA FREQUÊNCIA DE VISITA AO PARQUE QUEDAS DO RIO
BONITO – LAVRAS, MG
SALGADO, M.C.R.1; SOUSA, R.B.1; FIGUEIREDO, P.H.F.2; BOLDRIN, K.V.F.1; PAIVA, P.D.O.1

RESUMO
O Parque Ecológico Quedas do Rio Bonito localizado em Lavras, MG, destina-se a proteção da
fauna e flora, educação, lazer e pesquisas científicas. Observada uma queda na frequência ao
parque, foi realizada uma pesquisa de opinião através de questionários. 400 pessoas foram
entrevistadas aleatoriamente pela cidade. O maior público do Parque possui nível médio de
escolaridade e renda familiar mensal maior que R$2.100,00. A maioria dos frequentadores é
atraída por atividades ambientais (cachoeira: 27,76%; trilha: 21,35%). 28,11% dos frequentadores
esteve apenas uma vez no Parque sendo que 41,8% destes não retornou por falta de tempo.
Dentre os entrevistados, 22% conhecem, porém nunca visitaram o parque, seja por falta de tempo
(45,5%) ou de oportunidade (17%). Apenas 7,75% dos entrevistados desconheciam o parque. O
baixo índice de visitação do parque é consequência da falta de tempo da população, aliadas a
localização e taxa de entrada.
Palavras-chave: parques, área verde, lazer
ABSTRACT
The Ecological Park Falls of Rio Bonito located in Lavras region, aims to fauna and flora protection,
Education, Leisure and Scientific Research. However, the frequency to the park reduced, a survey
was conducted in order to identify city inhabitants impressions. 400 people of all Lavras were
interviewed randomly. The park is most visited by the people who has middle-level education,
family income greater than R$ 2,100.00. The favorite attraction for visitors is nature elements
(waterfall: 27.76%; Trail: 21.35%). 28.11% of the regulars was only once in the park and 41.8% of
them did not return for lack of time. Among respondents, 22% know the park, however they never
visited it, whether in lack of time (45.5%) or opportunity (17%). Only 7.75% of respondents didn’t
know the park. The Park has been sparsely attended due to the people lack of time, distance and
entrance fee.
Keywords: parks, green space, leisure

INTRODUÇÃO
Um parque urbano é um espaço livre de edificações, normalmente caracterizado
como um espaço público, no qual há abundância de vegetação e áreas não
pavimentadas, localizado dentro de uma região urbana (PAIVA, 2008). Praças e parques
são elementos fundamentais no espaço urbano pela possibilidade de conservação da
natureza e realização de lazer, colaborando com o processo de sensibilização,
conscientização e criticidade relativos a áreas verdes (GOMES et al., 2012).
O Parque Ecológico Quedas do Rio Bonito, localizado na região de Lavras-MG é
um espaço de preservação com poços naturais, quedas d’água e estruturas de lazer.
(CARVALHO et al., 2003). É o único parque do município sendo de grande importância
ecológico-ambiental para a região de Lavras. Esta pesquisa é baseada em outra de
mesmo caráter realizada dez anos antes da atual por Carvalho et al. (2003).
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OBJETIVO
Objetivou-se com este trabalho identificar as impressões da população de Lavras
sobre o Parque Ecológico Quedas do Rio Bonito avaliando o perfil dos frequentadores e
as razões pelas quais vão ou deixam de ir ao local para comparação com analises
anteriores.
MATERIAL E MÉTODOS
O Parque Ecológico Quedas do Rio Bonito está localizado no extremo sul do
município de Lavras, MG entre as coordenadas geográficas de 21º19’45”-21º20’48”S e
44º58’18”-44º59’24”WGW, com altitudes que variam de 1.000 a 1.300m (DALANESI,
2004). É uma propriedade da Fundação Abraham Kasinsky(FAK) com área de 235 ha.
Foi realizada no ano de 2013, uma pesquisa de opinião sobre a frequência e as
impressões da população no Parque Ecológico Quedas do Rio Bonito, no município de
Lavras, MG. Foi aplicado um questionário com questões objetivas e descritivas,
distribuídos aleatoriamente pelos bairros da cidade, afim de comparar as modificações
ocorridas no período. O tamanho da amostra foi determinado pela formula estatística
proposta por Bearzoti e Oliveira (1997), adotando uma margem de erro de 5%, com
coeficiente de confiança de 95%.
𝑃𝑃.𝑞𝑞

e = Zα/2.�

𝑛𝑛

Sendo:
-e: erro padrão da proporção, assumido como 4.9%;
- Zα/2: valor da Tabela de Z, referente ao grau de 95% de confiança;
- p: proporção dos indivíduos que possuem a característica de interesse;
-q: proporção dos indivíduos que não possuem a característica de interesse, sendo
determinado por q=1-p;
- n: tamanho da amostra;
Calculou-se então:
0,5.0,5
e = 1,96.� 𝑛𝑛

=

e = 1,96.�0,25

Considerando-se e = 0,049√𝑛𝑛 =

𝑛𝑛
0,98

n = 400 pessoas

0,049

Dessa forma o tamanho da amostra (n) foi definido como 400 pessoas. A cidade
foi dividida em 39 setores residenciais, sendo a amostra proporcional ao número de
residentes nesses setores.
A análise dos dados foi feita pelo software Excel, sendo obtidas as frequências
percentuais para cada pergunta do questionário.
RESULTADOS
O perfil dos entrevistados foi analisado considerando o nível de escolaridade dos
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mesmos, sendo que 73,5% concluíram ensino médio, enquanto em 2003, a maioria
concluíra apenas o ensino fundamental. A renda média predominante entre os
entrevistados foi entre 1 e 3 salários mínimos, correspondendo a 55,5%. Semelhante ao
trabalho de Carvalho et al. (2003), 51,3%.
Entre os entrevistados que frequentam o Parque, a maioria possui renda superior
a R$2100,00 (40,93%), seguido de renda entre R$700,00 e R$2100,00 (35,94%), contra
23,13% dos que possuem renda até R$700,00. Dentre os entrevistados, 29,75%
disseram nunca ter visitado o parque, sendo que 7,75% destes alegaram desconhecer a
sua existência. Na pesquisa feita por Carvalho et al. (2003) também foram encontrados
valores aproximados.
Nota-se que as atividades mais valorizadas pelos entrevistados foram: cachoeira
(27,76%), a trilha (21,31%), contato com a natureza (15,66%), indicando que os
frequentadores visitam o parque em busca de, principalmente, atividades relacionadas à
natureza. Dessa forma, identificando os motivos pelos quais os entrevistados que
relataram ter realizado apenas 1 visita ao parque e não mais retornaram, destaca-se a
falta de tempo (41,8%), a falta de oportunidade (12,7%), e a falta de condução e atrações
(11,4% cada).
Dentre as possibilidades de lazer que o parque oferece as relacionadas ao meio
ambiente possuem maior preferência entre os entrevistados que frequentam o parque,
sendo que alguns reclamam da falta de atividades culturais como apresentação de peças
de teatros, exposições artísticas entre outros; atividades relacionadas ao meio ambiente
como trilhas ecológicas, montanhismo e também a melhoria de infraestruturas como
restaurantes e lanchonetes.
Apesar da baixa frequência observa-se que a taxa de falta de interesse/motivação
foi bastante reduzida no decorrer de 10 anos, passando de 21,9% para 4,5%.
DISCUSSÃO
Com relação ao número de visitantes do parque dentre os entrevistados a
frequência não alterou de 2003 até 2013, não havendo melhorias.
O fato de a maioria dos frequentadores pertencerem às maiores faixas de renda
pode ser atribuído ao custo de visitação e a necessidade de transporte, fator limitante
para as famílias de baixa renda. Não há um transporte público até o parque.
Nota-se que o principal fator restringente à visitação do parque está relacionado à
falta de tempo e oportunidade. Observa-se que a falta de condução era um problema na
pesquisa realizada anteriormente, mas, atualmente, com o crescimento do número de
veículos (DENATRAN, 2000, 2013) pela população, este não constitui mais um problema.
Em contrapartida, a falta de tempo, passou a ser um motivo relevante, refletindo um
problema frequentemente relatado pelos indivíduos do século XXI (KURZ, 1999).
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Uma pesquisa realizada por Crompton e Seong-Seop (2004) mostrou que
pessoas com menor falta de tempo cotidiano tinham suas frequências de visita ao parque
aumentadas.
Apesar dos entrevistados alegarem a falta de tempo como motivo para baixa
frequência ao parque, o desinteresse pode estar relacionado às opções de lazer que
podem não ser interessantes o suficiente para satisfazer os anseios dos cidadãos e
estimular a visita (HAQ, 2011). Dessa forma, o parque deixa de ser uma atividade de
lazer prioritária para as pessoas.
É possível observar um aumento do interesse das pessoas em ir ao parque nos
últimos anos, o que pode contribuir para o aumento da frequência das pessoas ao parque
se aliados a políticas públicas de incentivo à cultura e lazer juntamente aos órgãos
responsáveis pela administração do parque.
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POLÍTICA DE FLORESTAS URBANAS EM TEMPOS DE GOVERNANÇA:
DESAFIOS NA COMPREENSÃO DE MUDANÇAS INSTITUCIONAIS
MACEDO, R.L.1 BORINELLI, B.2

Resumo
O início dos anos 1990 foi marcado por transformações globais nas políticas ambientais, onde
novos discursos e conceitos atribuidos na agenda política internacional influenciaram as formas
de governar. O resultado dessas transformações, ou governança, reflete um locus de
mudança, sobretudo institucional. Esta correlação de fenômenos sob o novo discurso da
sustentabilidade leva à gestão das florestas urbanas um desafio ainda maior. Diante da recente
discussão em nível internacional e principalmente no Brasil, pretende-se apresentar aspectos
centrais do surgimento da governança e suas implicações sobre as mudanças institucionais em
políticas de florestas urbanas (PFU). Trata-se de um estudo bibliográfico, com conteúdos de
artigos e livros internacionais. Embora recente, o debate apresenta um potencial teórico. A
consideração de casos empíricos sobre políticas de florestas urbanas com o uso de teorias
multiparadigmáticas, pensadas a partir da noção de governança, também pode contribuir para
avançar este campo de estudo.
Palavras-chave (3): Governança; Política de Florestas Urbanas; Mudanças Institucionais

Abstract
The early 1990s was marked by global changes in environmental policies, where new
discourses and concepts assigned the international political agenda influenced forms of rule.
The result of these changes, or governance, reflects a locus of change, particularly institutional.
This correlation phenomena under the new discourse of sustainability leads to the management
of urban forests an even greater challenge. Given the recent discussion at the international
level, and especially in Brazil, is intended to present key aspects of the emergence of
governance and its implications on the institutional changes in urban forest policy (UFP). This is
a bibliographical study, with articles and international books contents. While recent debate has
a theoretical potential. The consideration of empirical cases on urban forest policy using
multiparadigm theories, thought from the notion of governance, can also contribute to advance
this field of study.
Key words: Governance; Urban Forest Policy; Institutional Changes;

Introdução

O inicío dos anos 1990 foi marcado por transformações significativas nas políticas
ambientais em nível global. Em um cenário de crise do Estado e dos avanços dos
ideários neoliberais, novos discursos e conceitos sobre os problemas ambientais na
agenda política internacional influenciaram as formas de governar (LEROY; ARTS,
2006). O resultado dessas transformações dão surgimento à governança, a qual
reflete um locus de mudança, sobretudo institucional. Configura-se como uma
tentativa de integração de diferentes áreas, como a social, econômica e ambiental,
especialmente em relação à diversidade, papéis e responsabilidades dos atores e
das instituições do Estado, do
143

1
2

Universidade Estadual de Londrina (UEL). Programa de Pós-Graduação em Administração
Universidade Estadual de Londrina (UEL). Programa de Pós-Graduação em Administração

mercado e da sociedade civil (LEROY; ARTS, 2006). Sob o novo discurso da
sustentabilidade promovido pelo Relatório Brundtland e a Eco 1992, o manejo florestal
sustentável teve o seu escopo ampliado, devendo atender os aspectos sociais,
necessidades econômicas, ecológicas, culturais e espirituais das gerações presentes e
futuras (UNITED NATIONS, 1992). Dessa forma, sob novos arranjos de governança, a
gestão do ambiente urbano e, especialmente das florestas urbanas, teve que lidar com
um desafio ainda maior. O estudo se justifica devido à recente discussão sobre
governança e política de florestas urbanas (PFU) em nível internacional e, sobretudo
no Brasil.

Objetivos
O artigo tem por objetivo apresentar aspectos centrais do surgimento da governança,
de forma a discutir, sob diferentes formas, possíveis caminhos para compreender as
mudanças institucionais em políticas de florestas urbanas. Entre os objetivos
específicos estão: descrever as transformações das políticas ambientais identificadas
a partir dos anos 1990; esboçar as algumas relações entre a governança e a gestão
das florestas urbanas.

Método
Trata-se de uma revisão bibliográfica. A é explorar o que vem sendo pesquisado a
nível empírico e, principalmente teórico, trazendo contribuições que permitam uma
continuidade nos estudos sobre governança e PFU. Para tanto, foi realizada uma
busca nas bases dos periódicos CAPES, SPELL e teses e dissertações no IBICT,
desde 1990 até 2016, utilizando as palavras-chave: governança; política de
arborização urbana; gestão de arborização urbana; política de florestas urbanas; urban
forest; urban forest conflicts; urban forest policy. Foram encontrados 8 artigos que
possuem uma relação entre governança e PFU. Após a escolha, foi realizada leitura
exploratória e analítica a fim de alcançar os objetivos deste estudo.

Resultados
Os aspectos centrais que elucidam o surgimento na governança são, segundo Leroy e
Arts (2006, p.2), pelo menos quatro: (1) ocorreu uma mudança substancial na
definição dos problemas ambientais, a exemplo do conceito de desenvolvimento
sustentável. Isto tornou os problemas ambientais associados a outras áreas de
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interesse da sociedade e, assim, a outras agendas políticas. Em suma, a partir dos
anos 1990, a política ambiental tornou-se gradativamente um campo multisetor; (2) as
mudanças discursivas implicaram em um compartilhamento das responsabilidades da
agenda política em diversos atores. O que era visto no estágio inicial do advento da
política ambiental, sob uma centralidade do Estado, tornou-se uma questão de
responsabilidade compartilhada, ou novas práticas de governo como um campo
multiator. Isto não significou somente a multiplicação quantitativa desses atores, mas
mudanças nas suas funções e inter-relações; (3) inspirados por novos conceitos
substanciais e pela multiplicidade de atores, novos modelos de interação entre as
esferas públicas e privadas emergiram. As políticas ambientais foram desenvolvidas
sob estratégias de regulação e geridas por abordagens participativas, em uma
varidade cada vez maior de instrumentos baseados em multiregras, cada um com as
suas próprias regras, interações e decisões; (4) a exemplo da União Europeia, as
políticas ambientais apontaram um caráter transnacional sobre as formas de
coordenação, incidindo para uma internacionalização das políticas ambientais em
abordagens de cima para baixo (top-down) e de baixo para acima (bottom-up). Este
caráter multinível expressa que as políticas passaram a ser concebidas, discutidas e
implementadas em diferentes níveis de governo.
Sob o novo discurso da sustentabilidade promovido pelo Relatório Brundtland e a Eco
1992, o manejo florestal sustentável teve o seu escopo ampliado, ao se relacionar com
aspectos sociais, necessidades econômicas, ecológicas, culturais e espirituais das
gerações presentes e futuras (UNITED NATIONS, 1992). Isso gerou à gestão do
ambiente urbano e das florestas urbanas, um desafio maior. As florestas urbanas,
enquanto política, se enredam à sustentabilidade, em especial os espaços urbanos.
Elas geram conflitos em virtude das diferentes visões e interesses sobre os valores de
uso, como destacado no Relatório da ONU, e portanto o seu conceito está ampliado a
um “processo de negociação social para a regulação de conflitos relacionados com
interesses na utilização e proteção das florestas e árvores de acordo com os
programas florestais urbanos” (OTTISTCH; KROTT, 2005, p.119).
Estes resultados revelam que há de fato uma renovação da política ambiental, e a
PFU não foge ao seu escopo. Apesar do seu caráter resiliente, ainda sob um olhar
racional (LEROY; ARTS, 2006), isso se deve em parte, ao fato de que muitos desses
estudos foram encomendados por autoridades governamentais, preocupados com sua
relevância prática a um viés de gestão. Apenas uma minoria de estudos dá uma
atenção para a governança como uma área complexa, a qual deve considerar o seu
contexto social e político mais amplo.

Discussões
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Embora se tenham poucas avaliações sistemáticas sobre os resultados das políticas
ambientais em novas práticas de governança, é possível elencar algumas tendências.
Estas observações destacam uma preocupação sobre a fragmentação do campo
científico, indicando a necessidade de uma leitura profunda. O campo de estudo da
PFU, mesmo recente, mostra-se com um grande potencial teórico para análise de
mudanças institucionais, como é o caso da Abordagem de Arranjo Político (AAP)
(LIEFFERINK, 2006), onde alguns casos empíricos de PFU sob as bases de
governança já foram estudados (VEENMAN et al., 2009; VAN GOSSUM et al., 2011;
PARK; YOUN, 2013).
Alguns estudiosos sugerem que a governança permitiu uma capacidade de manobra e
a ampliação de alternativas em relação às formas clássicas de se governar, mas ainda
faltam evidências sobre a sua eficácia (TAYLOR et al., 2012). É imprescindível uma
avaliação da capacidade dessas práticas, e se elas representam mudanças sobre a
legitimidade e responsabilidade dos governos (LEROY; ARTS, 2006), e não
contribuem mais para a complexidade e dificuldade nos processos de tomada de
decisão e ações de governo na resolução dos desafios das políticas públicas.
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LEVANTAMENTO SOBRE A PRODUÇÃO ACADÊMICA EM PARQUES E
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
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PAULO
PINHEIRO, R.R.¹; BOSSI, A.A.¹; GANSO, B.P.S.¹

RESUMO
Atualmente, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo é
responsável pela gestão de 102 parques urbanos e 09 Unidades de Conservação. No que diz
respeito à elaboração de diretrizes específicas para manejo e gestão dessas áreas, verifica- se
a carência de conhecimento científico aplicado à administração pública. Deste modo, é
necessária a articulação entre as instituições de pesquisas e o setor público de maneira que a
produção acadêmica possa contribuir efetivamente com a construção de uma visão mais
sistêmica dos gestores e técnicos. Assim o presente levantamento aponta para a necessidade
de divulgação dos Parques Urbanos e Unidades de Conservação Municipais como potenciais
espaços para desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, especialmente aqueles localizados
em regiões descentralizadas.
Palavras-chaves: áreas verdes, pesquisas e setor público.

ABSTRACT
Currently, the Secretary of Green and Environment of São Paulo is responsible for the
management of 102 urban parks and 09 Conservation Areas. With regard to the preparation of
specific guidelines for handling and management of these areas, there is a lack of scientific
knowledge applied to public administration Thereby, a link between research institutions and the
public sector is necessary, so the academic research can effectively contribute to building a
systemic view of managers and technicians. Therefore this survey points to the need for
disclosure of Municipal’s Urban Parks and Conservation Areas as potential areas for the
development of academic research, especially those located in decentralized areas.
Key words: green areas, research and public sector.

INTRODUÇÃO
Atualmente, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA) da cidade de São
Paulo é responsável pela gestão de 102 parques urbanos e 09 Unidades de
Conservação (UC’s), sendo 02 Áreas de Proteção Ambiental, 06 Parques Naturais e
01 Reserva Particular do Patrimônio Natural (SVMA, 2016).
Reconhecendo a importância da pesquisa para a gestão e manejo dessas
áreas, a SVMA no ano de 2014 instituiu a Comissão de Avaliação Técnico-Científica
composta por uma equipe multidisciplinar de diversas divisões de DEPAVE
(Departamento de Parques e Áreas Verdes) responsável por avaliar e acompanhar
pesquisas em parques urbanos e UC’s municipais. Atualmente a portaria SVMA nº
80/2016 estabelece procedimentos e fluxos de tramitação para solicitação de
autorização de pesquisa científica e/ou coleta de material biológico em Parques e
Unidades de Conservação criadas pelo Poder Público do município de São Paulo.

¹ Secretaria do Verde e Meio Ambiente do Município de São Paulo.
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Quando existe uma interação bem estabelecida entre as instituições de
pesquisa e o setor público, verificam-se importantes benefícios para ambos. Com
apoio científico e tecnológico mais consistente, as políticas públicas podem se tornar
mais eficientes e eficazes. Com uma vinculação mais próxima a atividade de interesse
público, o setor de pesquisa se fortalece, obtendo mais reconhecimento, legitimidade e
recursos, atraindo mais talentos e competência (SCHWARTZMAN, 2002).
OBJETIVO
Compreender a produção científica desenvolvida nos parques urbanos
municipais e unidades de conservação sob gestão da Secretaria do Verde e Meio
Ambiente do município de São Paulo, por meio da identificação das pesquisas
realizadas entre os anos de 2014 e 2016.
MÉTODO
Foi consultado o banco de dados da Comissão de Avaliação Técnico Científica
da SVMA que contém informações sobre as pesquisas desenvolvidas em Parques e
Unidades de Conservação Municipais entre os anos de 2014 e 2016. Os dados foram
trabalhados da seguinte maneira:
1. Identificação do Parque e/ou UC onde ocorre cada pesquisa;
2. Regionalização dos parques e/ou UC alvo das pesquisas utilizando a divisão
territorial da SVMA, ou seja, norte, sul, leste e centro-oeste;
3. Classificação quanto à linha de pesquisa, seguindo o seguinte critério:
Fauna: estudos relacionados à ecologia de populações, diversidade, taxonomia,
conservação, comportamento e medicina veterinária;
Socioambiental: análises sobre perfil dos frequentadores, percepção e educação
ambiental;
Vegetação: pesquisas a respeito de solo e serapilheira, impactos da infraestrutura
verde no microclima, relações florísticas, levantamentos em geral da vegetação
existente, germinação de sementes e tecnologias para manejo;
Recursos hídricos: diagnósticos em corpos d’água;
Gestão: estudos sobre o histórico dos parques, administração, plano de gestão e
sobre a qualidade da gestão pública nessas áreas;
Saúde: observações acerca da qualidade da água dos bebedouros e infraestruturas
para pratica de esporte;
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4. Quantificação das pesquisas por linha de pesquisa e por região.
Não foram contabilizados neste trabalho, as pesquisas indeferidas e os estudos
de fauna junto ao Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres da SVMA já
que os espécimes são provenientes de todo o município e as pesquisas não
especificam os parques. O Parque CEMUCAM não foi inserido na regionalização por
localizar-se fora no município de São Paulo.
RESULTADOS
Entre os anos de 2014 e 2016, foi acompanhado um total de 41 projetos.
Destes, somente 02 referem-se às UC’s e tem como objeto o Parque Natural Municipal
do Carmo localizado na região leste do município.
Após análise dos dados, verificou - se casos em que a mesma pesquisa
abrange mais de um parque que podem localizar – se em regiões distintas. Observouse que 43% das pesquisas ocorrem na região centro-oeste, fato que pode estar
relacionado à facilidade de acesso e/ou pela região abrigar os parques mais
conhecidos da cidade, como por exemplo, o parque Trianon, Aclimação e Jardim da
Luz. As demais regiões, norte, sul e leste apresentaram 13%, 20% e 24% das
pesquisas, respectivamente. Proporcionalmente, as três regiões ocupam quase toda a
extensão do município e englobam as principais zonas de proteção ambiental da
cidade.
O parque que recebe o maior número de pesquisas é o Trianon, um dos mais
importantes e conhecidos remanescentes de Mata Atlântica do município, com grande
importância histórica e localizado na Avenida Paulista, logradouro muito conhecido da
metrópole.
Quanto à linha de pesquisa, observou-se que a maior parte se refere a estudos
sobre fauna (32%), seguida de vegetação (24%), socioambiental (22%), recursos
hídricos (7%), gestão (10%) e saúde (5%). A hipótese para o maior número de projetos
serem relacionados à fauna, é proveniente do fato de haver regulamentação legal e
autorização específica para coleta de material biológico. Para outras áreas é plausível
considerar a possibilidade de estarem ocorrendo pesquisas sem o conhecimento da
Comissão de Avaliação Técnico-Científica da SVMA.
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DISCUSSÃO
O presente levantamento demonstrou a necessidade do direcionamento de
mais pesquisas para as periferias, onde as áreas verdes são menos compreendidas,
sofrem maior pressão pela ocupação urbana desordenada e má utilização do espaço.
De acordo com Santos e Vincentin (2012), por meio da produção acadêmica é
possível elaborar premissas para justificar a conservação de áreas suscetíveis, e
também a construção de uma visão sistêmica dos gestores e técnicos com vistas à
elaboração de diretrizes mais adequadas para manejo e gestão dessas áreas.
Os parques urbanos e UC’s municipais são um potencial objeto de pesquisa
devido a necessidade de maior investigação em diferentes esferas problemáticas,
como saúde pública, gestão, recursos hídricos, vegetação, entre outros. Assim, é
oportuna uma melhor divulgação destes espaços que, além de todos os benefícios
intrínsecos a uma área verde, funcionam como ambiente apto ao desenvolvimento de
pesquisas acadêmicas.
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ANÁLISE MICROCLIMÁTICA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO URBANA:
PARQUE NATURAL MUNICIPAL BOSQUE DA FREGUESIA E PARQUE
NATURAL MUNICIPAL ARRUDA CÂMARA, RIO DE JANEIRO – RJ/BR
SILVA, R.R.C1; LAPLACE, F.2; MONTEZUMA, R.C.M.3

RESUMO
A presença de áreas verdes urbanas na paisagem cumpre um importante serviço ambiental para a
população. Este trabalho tem como objetivo avaliar as funções socioambientais que as áreas verdes
desempenham nos ambientes urbanos sob clima tropical úmido, onde o regime pluviométrico
associado à temperatura exercem funções marcantes na paisagem urbana. Para tanto foi
selecionado o Parque Natural Municipal Bosque da Freguesia e o Parque Natural Municipal Arruda
Câmara, localizados na Baixada de Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ como áreas de estudo. Na
realização deste trabalho foi mensurada a temperatura e a umidade relativa do ar – utilizando
sensores microclimáticos armazenados em data loggers da marca TESTO 174H – no verão e
inverno de 2014. As medições ocorreram em dias consecutivos, sendo desconsiderados os dias de
precipitação para não alterar a realidade, em cinco pontos amostrais distribuídos pelo parque, sendo
em áreas de borda, clareira e no seu interior. Os dados obtidos sugerem ser resultante das
diferenças estruturais de cada UC, e reiteram a importância da estrutura e densidade da vegetação
na regulação microclimática.
Palavras-chaves: Paisagem, Microclima, Parque Urbano.
ABSTRACT
The presence of urban green areas in the landscape plays an important environmental service for
the population. This study aims to evaluate the social and environmental functions that green areas
play in urban environments in humid tropical climate, where the rainfall associated with the
temperature exert remarkable functions in the urban landscape. Therefore it selected the Park
Municipal Natural Bosque da Freguesia and the Park Municipal Natural Arruda Câmara, located in
the Baixada de Jacarepagua, Rio de Janeiro / RJ as study areas. In this work it was measured the
temperature and relative humidity - using microclimate stored in data loggers sensors brand TESTO
174H - in summer and winter of 2014. The measurements took place on consecutive days, and
disregarded the days of rainfall not to change in fact, five sample points distributed over the park
being in edge areas, and clearing therein. The data suggest be the result of structural differences of
each UC, and reiterate the importance of the structure and density of vegetation on microclimate
regulation.
Keywords: Landscape, microclimate, Urban Park.

INTRODUÇÃO
A paisagem urbana está suscetível a constantes modificações. Pode-se perceber que
desde 2003 o município do Rio de Janeiro vem sendo alterado devido às grandes
intervenções na área da construção civil, em especial na Zona Oeste do município,
sobretudo na zona correspondente à Baixada de Jacarepaguá (Barra da Tijuca,
Jacarepaguá, Recreio, Vargem Grande e outros). A análise de dados de temperatura e
1
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umidade do ar são parâmetros importantes para entender o microclima dos parques
urbanos e avaliar como eles influenciam o seu entorno.

OBJETIVO
Avaliar as funções socioambientais que os parques públicos desempenham no ambiente
urbano, a partir da análise da temperatura e umidade relativa do ar.

ÁREA DE ESTUDO
O estudo ocorre no município do Rio de Janeiro em duas áreas de posicionamento
geográfico diferenciados na Zona Oeste, especificamente na Baixada de Jacarepaguá –
uma próxima às encostas do maciço da Tijuca e a outra próxima à orla, como pode ser
observado na ilustração 1. A primeira é o Parque Natural Municipal Bosque da Freguesia
(Bosque da Freguesia), que representa um resquício do período fundiário da Baixada de
Jacarepaguá com a vegetação composta por frutíferas e algumas espécies da Mata
Atlântica; e a outra é o Parque Natural Municipal Arruda Câmara (Bosque da Barra), que
representa um remanescente das formações de restinga existentes na Baixada.

PROCEDIMENTOS
Para a análise das condições microclimáticas - Temperatura e Umidade Relativa do Ar - foi
utilizado uma adaptação do método de Silva Junior et al., utilizando data loggers de
temperatura e umidade da marca TESTO 174H, com precisão de ±0.5 °C (-20 a +70 °C)
para temperatura e ±3 %UR (2 a 98 %UR) para umidade. Instalados a 2m de altura do
solo, de acordo com OKE (2006), Para a proteção contra a radiação solar direta e
precipitação, variáveis que podem influenciar no dado microclimático e danificar o
equipamento, os aparelhos foram alocados dentro de escudos de proteção, modelo HOBO
RS1 Solar Radiation Shield, da marca Onset HOBO (dimensão de 152 mm x 213 mm x
188 mm) (PEZZUTO e MONTEZUMA, 2012).

O período de medição correspondeu ao verão/outono: 11 de março a 23 de abril de 2014;
e inverno/primavera: 7 de agosto a 13 de outubro de 2014. Foram selecionados para
análise apenas os dias sem chuva. Os dados médios dos períodos acima podem ser
observados na ilustração.

Em cada uma das áreas foram adotados 5 pontos conforme a heterogeneidade do terreno.
No Bosque da Barra os pontos são: BB01 - área vegetada próximo ao lago existente no
Parque; BB02 - próximo ao lago; BB03 - próximo à área construída (sede do grupo de
Educação Ambiental), em uma área aberta e sob influência de vegetação de pequeno
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porte; BB04 - área vegetada, típica de restinga, borda da trilha principal e o
estacionamento; e BB05 localizado no horto, sendo uma área totalmente aberta e próxima
à Avenida das Américas - principal via que corta os bairros da Barra da Tijuca e Recreio.

Já o Bosque da Freguesia os pontos são: BF01 - área vegetada perto da quadra de futebol
de areia e na proximidade do estacionamento do Rioshopping; BF02 e BF03 - no interior
do parque, distante de edificação; BF04 - pequena clareira e próximo de espécies
arbustivas; e BF05 - próximo à grade do Parque e do rio Sangrador. Como controle foi
utilizada a estação meteorológica localizada no Aeroporto de Jacarepaguá, distando
aproximadamente 1,07 km do Parque.

RESULTADO E DISCUSSÕES

As diferenças caracterizam a diversidade encontrada em cada Parque, sobretudo entre os
bosques no inverno. No Bosque da Freguesia a vegetação com um dossel mais alto e
denso sugere haver maior regulação microclimática, enquanto no Bosque da Barra a
presença de espécies arbóreas e arbustivas típicas de restinga, resultam em dossel mais
baixo e mais aberto e, portanto, com maior variabilidade.

A ilustração 2, demonstra que os maiores valores de Umidade Relativa do ar no
verão/outono ocorreram nos pontos BF05 (88,43±8,09) e BB01 (86,02±7,61) justificados
pela proximidade com corpos hídricos, ainda sobre o ponto BF05, este acusou a maior
temperatura em relação aos outros pontos (25,99±2,58), enquanto o ponto BB04
apresentou a menor (24,82±2,77). No mesmo período, a estação controle demonstrou ter
a maior média de temperatura (27,62±2,77) e umidade (72,67±13,55), além de maior
variação de umidade (CV = 18,65%), o que reitera a importância da presença de áreas
com vegetação como reguladora das condições microclimáticas no espaço urbano
edificado. No inverno/primavera os pontos em áreas abertas, em suas respectivas UCs,
demonstraram as menores médias de umidade: BB03 (83,88 ± 8,74) e BF04 (67,61±14,10),
sendo o ponto BF04 o que registrou o menor valor de mínima e máxima (CV = 20,86). Com
relação à temperatura o ponto BB05 apresentou a média mais elevada (22,69±3,01),
enquanto o ponto BB01 a menor média do período (21,51±2,34).

Parques públicos são de relevante importância para áreas urbanas. O conforto térmico
proporcionado aos visitantes se destaca como um dos muitos serviços ambientais que a
vegetação desempenha. Seu padrão de distribuição na paisagem, localização e
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acessibilidade corroboram em seu desempenho para um efetivo papel de regulação dos
efeitos da urbanização para a sociedade.
Ilustração 1: Localização das UCs na Baixada de Jacarepaguá, sendo o 1 – PNM Bosque da Barra e o 2- PNM
Bosque da Freguesia. Fonte: IPP

Ilustração 2: Médias dos valores de temperatura e umidade relativa do ar no verão e inverno de 2014.
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A EXPRESSIVIDADE DO VIGOR EM ÁRVORES ADULTAS DE Prunus
serrulata Lindl
Santos, J.M.1, Ivasko Junior, S.2, Bobrowski, R.3
Resumo
A análise do vigor das árvores pode ser uma medida importante para compreensão da qualidade
do patrimônio arbóreo e do estresse ambiental. Objetivou-se coletar informações da área foliar e
da densidade de copa em quatro árvores em um jardim que passou por mudanças no perfil do
solo, no campus da Unicentro em Irati, Paraná. Observou-se diferença significativa entre as
árvores (p<0,01), para ambas as variáveis, as quais demonstraram-se interessantes para
caracterizar o vigor em árvores de Prunus serrulata.
Palavras-chave: estresse ambiental, crescimento das árvores, qualidade das árvores
Abstract
The analysis of tree vigor can be an important way to the comprehension of quality of arboreal
inheritance and environmental stress. We collected information of leaf area and crown density of
four trees in a garden that passed by soil profile changes at Unicentro Campus in Irati, Paraná. We
observed significant differences among trees (p<0.01) for both variables that showed to be
interesting to represent the vigor of Prunus serrulata trees.
Keywords: environmental stress, tree growth, tree quality

Introdução
Parte do processo de inventário florestal e das práticas de manutenção da
arborização de ruas, parques e praças envolve o reconhecimento da qualidade das
árvores. Estes dados de qualidade podem derivar da coleta de informações sobre
problemas fitossanitários, condição geral e características de vigor. Apesar de não ser
comum a avaliação, a mensuração do vigor do elemento vegetal pode auxiliar na
compreensão da adaptação da espécie ao ecossistema urbano. De acordo com Raupp,
Cumming e Raupp (2006) a adaptabilidade das espécies às condições urbanas é fator
tão importante quanto a diversificação da composição.
A avaliação do vigor da árvore é um parâmetro importante para reconhecer a
condição do elemento arbóreo (HARRIS, 1992), mas é dependente da mensuração de
variáveis como o comprimento do ramo anual, o comprimento dos entrenós, o diâmetro
das gemas laterais, a presença e tamanho de ramos epicórmicos, cor da folha, dentre
outras (HARRIS, 1992; SCHMITZ et al., 2012).
Para a espécie Prunus serrulata Lindl. (cerejeira-do-Japão) ainda não existem
informações sistematizadas sobre as características de vigor de mudas ou árvores
adultas sob diferentes condições de crescimento e tratamento, principalmente sob
manutenção em áreas urbanas.

Objetivos
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Testar a determinação do vigor de árvores de Prunus serrulata Lindl. por meio de duas
técnicas quantitativas distintas e alternativas aos meios usuais.

Método
Para esta pesquisa foram selecionadas quatro árvores de Prunus serrulata Lindl.
(cerejeira-do-japão) que fazem parte da composição paisaígistica da Universidade
Estadual do Centro-Oeste, Campus de Irati (Paraná), localizadas no jardim frontal do
bloco de laboratórios do curso de Engenharia Florestal. Estas árvores foram plantadas a
mais de dez anos neste jardim, o qual passou por uma revitalização há dois anos para
redimensionamento da acessibilidade e nivelamento do solo, com interferência sobre a
área de projeção de copa destas árvores.
Para avaliar o vigor das árvores decidiu-se realizar a amostragem de cinco folhas
por face da copa voltada para cada ponto cardeal, na base da copa e parte mediana do
galho, para posterior estimativa da área foliar em laboratório. Para isto, as cinco folhas de
cada face da copa foram digitalizadas em um scanner de mesa para posterior
determinação da área foliar média. Também, em cada face da copa foram obtidas
fotografias da folhagem posicionando-se a câmera com o obturador para cima, apoiada
em uma banqueta de madeira de 0,50m de altura, distanciada a 0,50m do tronco da
árvore. Todas as imagens obtidas foram analisadas no software Multispec 3.3 por meio
de classificação supervisionada utilizando-se o algoritmo Maximum Likelihood, que
fornecia diretamente a proporção de área foliar e a proporção de copa ou densidade de
copa. Conhecendo-se a área de funda de cada imagem foi possível determinar a área
foliar média de cinco folhas.
Todos estes procedimentos foram realizados no final do inverno e início da
primavera de 2016 (mês de setembro) quando já havia terminado a fenofase de
florescimento e as folhas estavam com pleno crescimento (FIGURA 1). De acordo com
Harris (1992) o tamanho das folhas e a densidade de copa são parâmetros indicativos
das características de vigor em espécies florestais.
A partir dos resultados obtidos para análise da área foliar e densidade de copa foi
realizada análise de variância por meio de um delineamento inteiramente casualizado, via
Assistat 7.7, considerando-se cada árvore como um tratamento distinto (dadas as
características de intervenção no solo) e cada eixo cardeal como uma repetição das
coletas. Em caso de constatação de diferença significativa entre os dados realizou-se a
comparação das médias por meio do teste SNK.
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Árvore 1
Árvore 2
Árvore 3
Figura 1 – Árvores selecionadas para caracterização do vigor

Árvore 4

Resultados
Tanto para os dados de densidade de copa quanto para os dados de área foliar a
análise pelo teste de Bartlett demonstrou que as variâncias são homogêneas (²=6,58;
p>0,05). Para todas as imagens, os valores de índice Kappa foram iguais a 100% devido
à homogeneidade do material analisado.
Para os dados de área foliar foi constatada diferença significativa entre as árvores
(p=0,026). A Árvore 3 apresentou-se significativamente diferente das demais árvores em
relação a esta variável (TABELA 1).
Tabela 1 – Valores médios de densidade de copa e de área foliar, por árvore
Árvore
1
2
3
4

Densidade de Copa (%)
97,03a
97,28a
79,68b
98,08a

Área Foliar (cm²)
43,67a
48,10a
25,00b
38,59ab

Para a variável densidade de copa também foi constatada diferença significativa
entre as árvores mensuradas (p<0,0001). Da mesma forma, a Árvore 3 demonstrou-se
significativamente diferente das demais pelo teste SNK (TABELA 1).

Discussão
A diferença de vigor constatada pela análise das variáveis quantitativas para a
Árvore 3 é perceptível na imagem constante na Figura 1. A diferença de vigor observada
demonstra uma resposta da árvore ao estresse ambiental pelo qual passa, devido ao
corte do solo próximo ao tronco e nivelamento para construção de uma área de
recreação. Com esta atividade o canteiro permeável ficou pequeno e limitado.
Desta forma, conclui-se que as variáveis utilizadas demonstraram-se úteis na
caracterização do vigor de exemplares de Prunus serrulata, como alternativa

ou
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complemento àquelas recomendadas por Harris (1992) ou de uso comum na fruticultura
(SCHMITZ et al., 2012).

Referências
HARRIS, R. W. Arboriculture: integrated management of landscape trees, shrubs and
vines. 2. ed. New. Jersey: Prentice Hall, 1992.
RAUPP, M. J.; CUMMING, A. B.; RAUPP, E. C. Street tree diversity in eastern North
America and its potential for tree loss to exotic borers. Arboriculture & Urban Forestry,
Champaign, v.32, n.6, p.297–304, 2006.
SCHMITZ, J. D.; BIANCHI, V. J.; PASA, M. S.; SOUZA, A. L. K.; FACHINELLO, J. C.
Vigor e produtividade do pessegueiro ‘chimarrita’ sobre diferentes

porta-enxertos.

Revista Brasileira de Agrociência, v.18, n.1-4, p. 01-10, 2012.

158

O POTENCIAL DE UM REMANESCENTE FLORESTAL PARA PARQUE
URBANO A PARTIR DA PERCEPÇÃO POPULAR EM IRATI, PARANÁ
Agudo, T.C.1, Nadolny, A.2, Bobrowski, R.3
Resumo
A fragmentação e/ou extinção dos remanescentes florestais urbanos deve ser um tema de
prioridade em políticas públicas para conservação. Neste trabalho analisou-se a percepção
popular quanto ao uso de um fragmento florestal urbano na cidade de Irati, Paraná. Por meio de
um questionário estruturado com dez afirmativas sobre a área e seus potenciais benefícios e
problemas, o entrevistado tinha a opção de escolher uma resposta dentre cinco disponíveis. De
um total de 440 pessoas, houve preferência de escolha dos itens de concordância “muito” e
“muitíssimo” o que demonstra a importância da área, principalmente para as mulheres.
Palavras-chave: ecologia urbana; floresta urbana; áreas verdes
Abstract
The fragmentation or extinction of remaining urban forests must be a subject of priority in public
policies for conservation. In this paper, we analyzed the popular perception related to the use of an
urban forest fragment in the city of Irati, Paraná. By a structured survey with ten affirmatives about
the area and its potential benefits and problems, the interviewed had the chance to choose one
answer among five. From a total of 440 people there were preference of choice for the accordance
items “muito” and “muitissimo” that shows the importance of the area, mainly for the women.
Keywords: urban ecology; urban forest; green spaces

Introdução
O crescimento urbano é um dos principais motivos da fragmentação de
ecossistemas naturais e vem gerando problemas que estão diretamente relacionados
com a qualidade ambiental e com a qualidade de vida da população. No entanto, ainda
não se conhece apropriadamente a percepção que as pessoas tem sobre esses
assuntos, principalmente com relação à real dimensão das variáveis ambientais e seus
efeitos sobre o ambiente como um todo (FERNANDES et al., 2004). Nesse contexto, a
percepção da população se torna um importante aliado do poder público quanto à leitura
da realidade social, configurando-se como meio de apoio aos instrumentos e ferramentas
do sistema de gestão do meio ambiente (RODRIGUES et al., 2012).
Um dos problemas ambientais urbanos que afetam a percepção popular é a
fragmentação e/ou extinção dos remanescentes florestais. Entretanto, para Biondi (2015)
estes fragmentos são as unidades paisagísticas urbanas com características que menos
demonstram a ação antrópica, principalmente pela predominância de vegetação e outros
recursos naturais ainda presentes. Desta forma, destaca-se a importância da
conservação destas áreas por meio de políticas públicas que valorizem a floresta urbana
e os benefícios que ofertam à população.
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Uma das estratégias de valorização que se pode adotar é a transformação de
remanescentes florestais significativos ao contexto urbano em parques, para acesso e
uso público.

Objetivos
O objetivo desta pesquisa foi analisar a percepção popular quanto aos diferentes
benefícios, problemas e possibilidade de uso de um fragmento florestal urbano existente
no centro da cidade de Irati, Paraná.

Método
Para a pesquisa de percepção popular foi selecionado o principal fragmento
florestal urbano localizado no centro da cidade de Irati, Paraná, e sobre o qual há
previsão de implantação de um loteamento.
Para reconhecer a importância deste fragmento e a visão popular sobre a vontade
de criação de um parque municipal foi elaborado um questionário estruturado com dez
afirmativas sobre a área e seus potenciais benefícios e problemas. Para cada questão o
entrevistado tinha a opção de escolher uma resposta dentre cinco disponíveis, as quais
seguiam a escala de Likert, variando de pouquíssima a muitíssima a concordância com
as afirmativas apresentadas. Também, foi obtida informação sobre o gênero do
entrevistado.
As afirmativas apresentadas foram: 1) Você acha importante esta área para a
cidade de Irati? 2) O quanto você aprecia esta paisagem? 3) O quanto você acha que
esta área pode oferecer de benefícios ambientais? 4) Quanto você acredita que esta área
contribua com o controle de enchentes e deposição de sedimentos? 5) O quanto você
acredita que seja possível conciliar o desenvolvimento urbano com a preservação desta
área? 6) Na sua opinião, é possível obter valorização dos imóveis com a preservação
desta área? 7) O quanto você acredita que esta área tenha de potencial para a criação de
um Parque Urbano? 8) O quanto você considera esta área como de uso tradicional da
população iratiense? 9) Você acha que esta área precisaria de ações de manejo ou
revitalização? Se sim, o quanto você acha que ela precisa de atenção e cuidados? 10)
Você observa algum tipo de problema nesta área? Se sim, os problemas que você
identifica estão relacionados a quais destes itens? Lixo doméstico? Vandalismo?
Assalto? Desmatamento? Empecilho ao desenvolvimento?
Os dados foram analisados por meio do teste de Kruskal-Wallis, para verificar
diferença entre votos dados aos itens, e análise de correspondência canônica múltipla,
via software R, para obtenção de um mapeamento perceptual das respostas dadas pelos
entrevistados.
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Resultados
Para a população amostral entrevistada, num total de 440 pessoas, a quantidade
de participantes do sexo feminino (200) e masculino (200) foram equivalentes.
Pela análise da Figura 1 pode-se constatar que para todas as questões
apresentadas ao público entrevistado houve preferência pela escolha dos itens de
resposta correspondentes às qualificações de concordância “muito” e “muitíssimo”,
exceto para a questão oito. Com relação às respostas das questões um a sete constatouse diferença significativa entre as escolhas feitas para os itens de concordância (p<0,01),
sendo que os itens quatro e cinco corresponderam sempre a mais de 50% das escolhas.
Para a questão oito constata-se que houve distribuição aproximada entre as escolhas do
itens de resposta, entre 15,58% e 23,23%, sem diferença significativa entre eles (p>0,01).

Figura 1 – Distribuição proporcional dos votos dados pelos entrevistados, por questão e por item de escolha.

Pelos dados apresentados na Figura 2 pode-se perceber que o gênero feminino
(Gen:5) apresentou maior correspondência com os itens quatro e cinco das questões, ao
passo que o gênero masculino apresentou comportamento indiferente ou mais
aproximado ao item moderadamente.
Com relação à questão nove, apenas 35 entrevistados afirmaram que o
remanescente florestal não precisaria de manutenção. Para a grande maioria (296
pessoas), as atividades de manutenção são muito e muitíssimo necessárias.
Para as pessoas que consideraram existir problemas na área (questão 10), a
maior parte considerou a existência deles (300 pessoas) e referiram-se ao lixo doméstico
(204 indicações), seguido de vandalismo (147 indicações), assalto (83 indicações),
desmatamento (77 indicações) e empecilho ao desenvolvimento (25 indicações).
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Questões 1 e 2

Questões 3 e 4

Questões 5 e 6
Questões 7 e 8
Figura 2 – Resultados da análise de correspondência canônica múltipla, com indicativo das correspondências
de gênero feminino (GEN:5) e masculino (GEN:4) em relação às escolhas dos itens de resposta de cada
questão afirmativa.

Discussão
Mesmo havendo amostragem homogênea entre os gêneros entrevistados, nota-se
que as mulheres tendem a observar a paisagem do fragmento florestal de maneira a
atribuir a ele valor de maior importância, de acordo com a melhor correspondência com
os itens quatro e cinco das questões de um a sete. Para Tuan (2012) é natural haver
essa distinção entre as preferências demonstradas por homens e mulheres.
Pelos resultados das questões nove e dez nota-se que na visão popular a área
necessita de cuidados para se tornar mais atrativa e segura, tendo em vista os problemas
relatados. Neste ínterim, atividades de sensibilização ambiental com relação à destinação
correta do lixo podem contribuir para reduzir o descarte ilegal de resíduos no local, da
mesma forma que atividades de sensibilização sobre a importância e benefícios das
áreas verdes podem mudar a concepção de insegurança.
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CONFLITOS DA ARBORIZAÇÃO URBANA NO BAIRRO NAÇÕES NO
MUNICÍPIO DE LUZ/MG
CARDOSO, S. P. C.1
ANDRADE, C. F. 2

Resumo
Destacam como benefícios da arborização de vias públicas a ação purificadora, a redução dos
níveis de ruído, o equilíbrio ambiental e o conforto ambiental. São grandes as dificuldades de se
implantar o verde nas cidades, principalmente conciliado à presença de equipamentos urbanos,
como instalações hidráulicas e redes elétricas, telefônicas ou sanitárias. Este trabalho teve como
objetivo realizar um diagnóstico da arborização urbana no Bairro Nações em Luz/MG, identificando
os principais conflitos. Foi realizado in loco um levantamento da arborização para a identificação
dos principais conflitos com as obras de infraestrutura urbana. Os principais conflitos observados
no Bairro Nações foram: rede elétrica (41,4%), calçadas (34,5%), placas de sinalização (13,8%),
muro (3,4%) e garagem (6,9%). Portanto, verifica-se que há a necessidade de melhorias no
planejamento da arborização urbana no Bairro Nações no município de Luz/MG, tanto em
questões de manejo quanto na manutenção das espécies.

Palavras-chave: árvores, planejamento, manejo
Abstract
Out as benefits of afforestation of public roads the cleansing action, reducing noise levels,
environmental balance and environmental comfort. There are great difficulties in implementing the
green in cities, mainly reconciled to the presence of urban infrastructure such as plumbing and
electrical, telephone or health networks. This study aimed to carry out a diagnosis of urban trees in
the neighborhood Nations in Luz / MG, identifying the main conflicts. It was held in place a survey
of trees to identify the main conflicts with the works of urban infrastructure. The main conflict
observed in the neighborhood Nations were: grid (41.4%), sidewalks (34.5%), road signs (13.8%),
wall (3.4%) and garage (6.9% ). Therefore, it appears that there is a need for improvement in the
planning of urban trees in the neighborhood Nations in the city of Luz / MG in both management
issues and in the maintenance of the species
Keywords: trees, planning, management

Introdução
A arborização urbana diz respeito a árvores e outras espécies de porte arbóreo
(palmeiras e similares existentes dentro da urbe), plantadas em vias públicas, jardins ou
parques, e em todo sistema de áreas verdes urbanas. Arborização viária representa as
árvores ou as espécies arbóreas plantadas nas ruas, avenidas, canteiros centrais,
calçadões, rotatórias, trevos, vias de parques, ciclovias e caminhos (FERRAZ; BENDINI,
2009).
Santos e Teixeira (2001) destacam como benefícios da arborização de vias
públicas a ação purificadora (captação e/ou retenção de material particulado, adsorção e
reciclagem de gases, contribuição para a melhoria da qualidade do ar), a redução dos
níveis de ruído, o equilíbrio ambiental (conforto lúmnico, redução da
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proporcionada pela sombra das árvores e proteção da avifauna) e o conforto ambiental.
Mesmo diante da importância de um sistema de arborização de vias públicas como parte
do planejamento urbano, em muitos municípios observa-se a falta de um maior
planejamento e atenção com esse assunto.
Segundo Brito (2007), são grandes as dificuldades de se implantar o verde nas
cidades, principalmente conciliado à presença de equipamentos urbanos, como
instalações hidráulicas e redes elétricas, telefônicas ou sanitárias.
Sendo assim, o planejamento da arborização no meio urbano exige um processo
cuidadoso que preveja os procedimentos desde sua concepção até sua implantação e
manutenção (CEMIG, 2011). Para o sucesso em planos de arborização urbana o
planejamento é de suma importância, pois se não for feito de maneira adequada pode
gerar danos, problemas e prejuízos futuros (BOBROWSKI, 2011).
Objetivo
Este trabalho teve como objetivo identificar os principais conflitos da arborização
urbana com a infraestrutura urbana no Bairro Nações em Luz/MG.
Metodologia
Área de Estudo
O município de Luz situa-se na macrorregião do Centro-Oeste do Estado de
Minas Gerais, e na microrregião de Bom Despacho. Segundo o Censo de 2010, realizado
pelo IBGE, o município possui área total de 1.171,659 km², e 17.486 habitantes. A
densidade demográfica do município é de 14,92 habitantes por km².
Coleta de dados
Para o desenvolvimento do trabalho foi realizado in loco um levantamento da
arborização de vias públicas do Bairro Nações em Luz/MG, através de análises para a
identificação dos principais

conflitos

com

as

obras

de

infra-estrutura

urbana

principalmente as referentes às redes de energia elétrica e telefônica, calçadas
(passeios) e edificações. O estudo levou em consideração apenas as espécies
constituintes do sistema viário plantadas em calçadas. Para a coleta dos dados, o
material utilizado foi: máquina fotográfica, trena, fita métrica, pranchetas e planilhas.
Resultados e Discussão.
Segundo CHRISTO e DIAS (2006) [...] as árvores causam alguns problemas, tais
como: calçadas e muros danificados, devido às raízes superficiais; interferência da copa
das árvores na rede de energia e comunicações; entupimento de calhas e bueiros;
interferência no livre trânsito de pessoas e veículos; danos em redes de energia,
comunicações e encanamentos subterrâneos de água e esgoto; acidentes provocados
pela queda de galhos e/ou árvores, principalmente, em dias de vendavais, folhas, flores e
frutos que caem das árvores e, acumulados, além de darem a impressão de “sujeira”
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podem provocar acidentes. Os principais conflitos observados no Bairro Nações foram:
rede elétrica (41,4%) (Figura 1), calçadas (34,5%) (Figura 2), placas de sinalização
(13,8%) (Figura 3), muro (3,4%) (Figura 4) e garagem (6,9%) (Figura 5).
A disputa entre as árvores nas calçadas e as redes elétricas pelo mesmo espaço
é, sem dúvida, um dos principais problemas existentes na arborização viária de uma
cidade, principalmente porque a tendência de plantar arbustos ou espécies de pequeno
porte para que estes não interfiram na rede, assim como a poda dos galhos que já estão
comprometidos com ela, ainda são as opções mais usadas pelos órgãos responsáveis.
(VELASCO, et al. 2006).
Dessa forma, o planejamento da arborização urbana é fundamental para o
desenvolvimento urbano, pois sem ele a expansão das cidades pode ocorrer de forma
negativa, afetando diretamente a qualidade de vida dos cidadãos (Silva Filho & Bortoleto,
2005; Kramer & Krupek, 2012). Portanto, verifica-se que há a necessidade de melhorias
no planejamento da arborização urbana no Bairro Nações no município de Luz/MG, tanto
em questões de manejo quanto na manutenção das espécies.
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Anexos

Figura 1: Interferência da arborização com a rede elétrica.
Créditos: Sandra P. Campos Cardoso.

Figura 2: Calçadas com fissuras causadas pelas
raízes.
Créditos: Sandra P. Campos Cardoso.

Figura 3: Conflitos com placas de sinalização
Créditos: Sandra P. Campos Cardoso.

Figura 4: Árvore plantada próxima do muro.
Créditos: Sandra P. Campos Cardoso.

Figura 5: Árvore plantada próxima da garagem.
Créditos: Sandra P. Campos Cardoso.
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TÚNEL VERDE DE OITIZEIRO (Licania tomentosa (Benth.) Fritsch), NA AVENIDA
PARQUE DO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA, AMAZONAS, BRASIL
SOUSA, S. G. A.1 ARAÚJO, M. I.2 LIBERATO JUNIOR, H. R.3
Resumo
Oitizeiro (Licania tomentosa (Benth.) Fritsch – Chrysobalanaceae), é uma árvore nativa do nordeste
brasileiro, utilizada na arborização urbana de norte a sul do Brasil. Em Itacoatiara/AM, a espécie oiti foi
plantada no canteiro central da principal via pública, formando um túnel verde de Licania tomentosa, na
Avenida Parque da cidade. Objetivou-se neste trabalho analisar alguns parâmetros dendrométricos do
oitizeiro e sua importância socioambiental para a cidade. Observou-se 334 plantas com DAP variando de
11,78 cm a 98,68 cm. A altura total e a projeção da copa não apresentam grande variação, em decorrência
das podas realizadas periodicamente. O túnel verde de oiti proporciona sombra e demais benefícios da
arborização urbana para a população e o meio ambiente. A população da cidade valoriza a arborização da
Avenida Parque e prefere esta espécie, nas demais vias públicas da cidade de Itacoatiara/AM.
Palavras-chave: Arborização. Paisagístico. Chrysobalanaceae
Abstract
Oitizeiro (Licania tomentosa (Benth) Fritsch - Chrysobalanaceae), is a tree native to northeastern Brazil,
used in urban forestry from north to south of Brazil. In Itacoatiara/AM, the oiti species was planted in the
median of the main thoroughfare, forming a green tunnel Licania tomentosa in Avenue City Park. The
objective of this study was to analyze some dendrometric parameters oitizeiro and its social and
environmental importance to Itacoatiara/AM, Brazil. We observed 334 plants with DBH ranging from 11.78
cm to 98.68 cm. The overall height and the canopy not show great variation, due to pruning carried out
periodically. The oiti green tunnel provides shade and other benefits of urban forestry for the people and the
environment. The population of the city values the arborization of Park Avenue and prefer this species, the
other roads of the city of Itacoatiara/AM.
Keywords: Arborization. Landscaping. Chrysobalanaceae.

INTRODUÇÃO
Licania tomentosa (Benth.) Fritsch, pertence a família botânica Chrysobalanaceae, conhecida
como oitizeiro, ou simplesmente oiti. É uma árvore nativa do nordeste brasileiro, utilizada na
arborização urbana de norte a sul do Brasil. Essa espécie pela sua rusticidade em diferentes tipos
solos, clima quente úmido dos trópicos, possui crescimento rápido e exuberante copa, por essas
características é preferida em projetos paisagísticos, em praças jardins, ruas e avenidas e em
recuperação de áreas degradadas (SOUSA e LORENZI, 2005; ÁRVORE DO BRASIL, 2016). É a
espécie mais frequente na arborização urbana nas cidades do norte e regiões litorâneas do Brasil
(LORENZI, 2008).
Oitizeiro pode ser considerado uma espécie de múltiplo uso, com aproveitamento de madeira,
frutos, cascas e folhas, uso na medicina popular, destaque em pesquisas, para

fins

farmacológicos e nutricionais (CASTILHO e KAPLAN, 2008; SOUZA et al., 2010), além disso, esta
árvore oferece abrigo e alimento para fauna, que frequenta a copa das árvores de arborização
urbana (SANTOS e OLIVEIRA ROSA, 2012; ARAUJO et al, 2013).
Neste contexto, o oitizeiro é uma espécie arbórea frequente nas áreas verdes urbanas e
recomendada pelos diferentes Planos Diretores das cidades brasileiras.
1
2
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Em Itacoatiara/AM, segundo o historiador Francisco Gomes da Silva (SILVA, 2016), a arborização
com Licania tomentosa, no canteiro central no município de Itacoatiara, denominada atualmente
de Avenida Parque, foi projetada e implantada em 1928, pelo prefeito, Isaac José Peres, que se
inspirou no Camps Elysees de Paris, depois foi dada continuidade de plantio, por vários outros
gestores que o sucederam, as últimas alamedas, de oiti, foram implantadas na gestão de
Francisco Pereira da Silva (1989 – 1992), completando onze alamedas de oitizeiro, formando um
túnel verde, de uma única espécie (Licania tomentosa), com extensão de 1.830 m, por 32 m de
largura e plantio inicial de 346 indivíduos, sendo configurado como a maior Avenida de Túnel
Verde (Figura 1) do Brasil. Com a Lei municipal nº 17, de 22/06/1993, o logradouro recebeu o
nome de Avenida Parque. O presente trabalho objetivou analisar alguns parâmetros
dendrométricos e sua importância socioambiental para o município de Itacoatiara/AM, Brasil.

Figura 1 – Túnel Verde da Avenida do Parque da cidade - Itacoatiara/AM.
Fonte: Acervo de ARAÚJO, M. I. De. (2016).

MATERIAIS E MÉTODOS
Os dados foram coletados na Avenida Parque, da cidade de Itacoatiara, AM, ponto de referência,
(3º08’33,1’’s 58º26’47,1’’w). O município está localizado a margem esquerda do rio Amazonas,
distante da capital do Amazonas, Manaus, em 177 km e por via fluvial 204 km. O clima é quente e
úmido, média máxima de 31,25º C e mínima de 22,0º C, com precipitação de 2.541 mm/ano
(CLIMATEMPO, 2016). Em junho de 2016, foi mensurado o CAP (circunferência a altura do peito,
em centímetro) de todas as árvores, com altura superior a 3,0 m, projeção da copa (m), e
estimado a altura total (m) e altura da primeira inversão morfológica. Foi atribuída nota de 1, 2 e 3
para as condições fisiológicas de cada indivíduo (nota 1 = boas condições fisiologias de fuste e
copa frondosa; nota 2 = condição fisiológica média, para fuste e/ou copa com avaria; nota 3 =
planta em condição de caule, galhos e copa danificada). Foram registrados também, plantas
mortas e plantio de novas mudas de oiti no local. O CAP obtido no campo (cm) foi transformado
em DAP - diâmetro a altura do tranco (cm).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Registrou-se um total de 334 indivíduos de oiti, em onze alamedas, em diferentes condições
fisiológicas, 70 % destes indivíduos receberam nota 1, caracterizando boas condições fisiológicas
de fuste e de copa. Verificou-se que ao longo do tempo de implantação dos oitizeiros, o
espaçamento na linha variou de 9,0 m para 6,0 m, entretanto, os plantios recentes, no período de
1989 a 1992, o espaçamento, variou de 6,0 m para 4,0 m, consequentemente, foi observado o
plantio total de 386 indivíduos e não de 346 indivíduos projetados inicialmente. Destes, 3,0 %
estavam mortos e 11,0 % estavam em condições de mudas, com altura abaixo de 2,5 m, portanto
não foi mensurado o CAP. A maioria dos replantios ocorreu por causa de danos causados pelos
acidentes de carros de vandalismo. Verificou-se que 31,0 % das árvores apresentaram bifurcação
abaixo de 1,30 m de altura, com mais de dois fustes/planta.
Tabela 1: Dados dendrométricos, distribuídos em classe de DAP (diâmetro a altura do peito, em cm),
altura total (m) e projeção do diâmetro da copa, de leste oeste, em (m).
Classes
Número de
Variação de
Média
diamétrica
Indivíduos
DAP (cm)
DAP (cm)
(cm)
/classe
1 (10 – 20)
15
11,78 – 19,74
17,40
2 (21 – 40)
103
21,33 – 40,74
30,46
3 (41 – 60)
97
41,38 – 60,80
50,88
4 (60 – 80)
78
61,80 – 80,53
72,03
5 ( > 81)
41
81,81 – 98,68
89,97
Fonte: Presente estudo, Itacoatiara/AM, junho de 2016.

Variação
de altura
total (m)
3,00 – 4,00
5,00 – 6,00
5,00 – 6,00
5,50 – 6,00
6,00 – 8,00

Média de
altura
total (m)
3,99
4,36
5,53
5,87
5,87

Projeção
da copa
(m)
6,81
8,28
9,31
9,74
9,80

Com base nos dados de DAP observados, os 346 indivíduos foram distribuídos em cinco classes
de diâmetro. A classe diamétrica dois foi a que apresentou maior número de indivíduos, 103
oitizeiros, provavelmente os indivíduos da classe 1 e 2 foram aqueles plantados no início da
década de noventa (Tabela 1). As árvores com maiores diâmetros, das classes 4 e 5, sugerem ter
sido plantadas no final da década de vinte e décadas de trinta e quarenta, considerando as
explicações de historiadores de Itacoatiara/AM, durante o 1º SAUI (1º Seminário de Arborização
Urbana de Itacoatiara, em 21 a 22 de jun. 2016).
A altura das árvores e a projeção das copas, no sentido leste oeste, não apresentaram grandes
variações, não ultrapassam 8,0 m, de altura e as copas 9,0 m de projeção diamétrica,
possivelmente, por causa das podas realizadas periodicamente. Sendo assim, sugere-se que o
DAP foi o melhor parâmetro dendrométrico para avaliação do desempenho e condições
fisiológicas dos oitis na Avenida Parque de Itacoatiara/AM.
Para os moradores da cidade, “os oitizeiros fornecem sombra e melhora o clima da cidade”, eles
sentem orgulho dos oitis, é a espécie preferida e plantada nas demais vias públicas de
Itacoatiara/AM (SOUZA et al., 2015). “As árvores proporcionam conforto ambiental para a
população, criam sombras, amenizam o calor, abafam ruídos e servem de proteção natural para
ventos fortes“, Os locais arborizados ficam mais humanizados e aparentam ter mais vida. Além de
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tudo, as árvores são fundamentais para a redução de microclimas e da temperatura média das
cidades, sistematizou o historiador Frank Chaves, em seu blogspot as entrevistas do 1º SAUI
(CHAVES, 2016). O Plano Diretor de Itacoatiara (Lei nº. 076, de 27 sete. 2006), artigo 121,
paragrafo XI, garantiu a preservação e proteção dos oitis da Avenida Parque. Entretanto, o
movimento “Associação dos Moradores e Amigos da Avenida Parque”,

organizada

em

26/02/2015, querem o reconhecimento da Avenida Parque, como “Patrimônio Cultural, Histórico e
Ecológico de Itacoatiara”, semelhante ao obtido pela rua: Gonçalo de Carvalho, em Porto
Alegre/RS (Código Estadual de Meio Ambiente, art. 51. V1 e Decreto municipal 15.196/2006).
Conclui-se que o túnel verde de oiti proporciona sombra e demais benefícios da arborização
urbana para a população e o meio ambiente. A população da cidade valoriza a arborização da
Avenida Parque e prefere esta espécie, nas demais vias públicas da cidade de Itacoatiara/AM.
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CARACTERIZAÇÃO DA FAMÍLIA ARECACEAE NA ARBORIZAÇÃO VIÁRIA
DE ITANHAÉM- SP
Tamara Ribeiro Botelho de Carvalho Maria1, Daniela Biondi2, Kendra Zamproni 3

Resumo
As florestas urbanas vêm cada vez mais se tornando um elemento indispensável nas cidades,
porém muitos gestores desconhecem a real dimensão destas nas calçadas de suas cidades. Assim,
este trabalho teve por objetivo realizar um inventário qualitativo da família Arecaceae presente na
arborização viária de Itanhaém –SP. Na arborização viária de Itanhaém foram avaliados 1265
indivíduos vegetais dos quais 317 (25%) pertencem a família Arecaceae, distribuídos em 9 espécies
e 7 gêneros. A maioria dos indivíduos apresentou porte médio, de 3 a 6 metros (52%), boas
condições estruturais e fitossanitárias (82%) e sistema radicular profundo (81%).
Palavras-chave: Inventário qualitativo; Palmeiras; Areca.

Abstract
Urban forests are increasingly becoming an indispensable element in the cities, but many managers
are unaware of the real scale of these on the sidewalks of their cities. Thus, this study aimed to carry
out a qualitative inventory of the family Arecaceae present in the road afforestation of Itanhaém SP.
In road afforestation Itanhaém were assessed 1265 individuals of which 317 (25%) belong to the
family Arecaceae, divided into 9 species and 7 genera. Most subjects had mid-sized, 3 to 6 meters
(52%), good structural and plant health (82%) and deep root system (81%).
Keywords: qualitative inventory; palm trees; Areca.

Introdução
Muitas vezes, os responsáveis pelo planejamento e/ou gestão das florestas urbanas,
não detêm informações necessárias sobre o patrimônio existente, sendo o inventário a
forma mais eficiente e segura de se obter essa informação (SILVA; PAIVA; GONÇALVES,
2007).
Neste sentido, os inventários reúnem informações, como a identificação e número de
espécies que ocorrem em determinada área, bem como suas características
dendrométricas (altura total, diâmetro a altura do peito, diâmetro da copa) e características
da relação desta com meio urbano (PIVETTA; SILVA FILHO, 2002).
Dentre as espécies utilizadas na arborização, as palmeiras são as plantas mais
características da flora tropical e, assim como as árvores, gramados e arbustos, compõe a
arborização urbana, atuando como um importante elemento na composição do paisagismo
nacional (LORENZI et al., 1996). As palmeiras são bastante ornamentais e apropriadas ao
paisagismo e à arborização urbana (BARROS; GUILHERME; CARVALHO, 2010).

Objetivos
O objetivo desta pesquisa foi realizar uma análise qualitativa da população de
indivíduos da família Arecaceae no município de Itanhaém – SP.
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Método
O presente estudo foi desenvolvido no município de Itanhaém, litoral sul do Estado
de São Paulo (Figura 1), sob as coordenadas 24º11”1’ Sul e 46º47”22’ Oeste (IPT, 2012).
O município apresenta uma área territorial de 601,67 km² e uma área urbanizada de
40,8 km², com mais de 94.000 habitantes, sendo que mais de 99% da população está
localizada na área urbana (IBGE, 2014).
Para o inventário qualitativo utilizou-se o processo de amostragem estratificada,
sendo utilizada a divisão administrativa do município em 15 regionais para a definição dos
estratos. A forma da unidade amostral foi linear, variando seu comprimento entre 70-120
metros de acordo com a característica de cada regional, de modo que o comprimento
caracterizasse a melhor distribuição de parcelas.
As variáveis analisadas no inventário qualitativo foram feitas com base na
metodologia proposta por Milano (1984) e adaptada por Bobrowski (2011). Para isto foram
avaliados os seguintes itens: identificação da espécie, localização, altura da árvore (H),
circunferência à altura do peito (CAP), raios de copa (d - direita, e - esquerda, r - rua, c calçada), condição do sistema radicular (1-profundo, 2-pouco superficial, 3-superficial) e
condição estrutural e fitossanitária das árvores variando entre 1 - boa (vigorosa), 2 satisfatória (com problemas, mas que não comprometam a estrutura física ou as condições
fisiológicas) 3 - ruim (Problemas estruturais ou fisiológicos) e 4 – morta.

Resultados
Foram amostrados 1265 indivíduos de porte arbóreo no município de Itanhaém -SP,
sendo que destes, 317 (25%) pertencem à família Arecaceae, e estão divididas em 9
espécies e 7 gêneros, que juntos assumem um índice de valor de importância (IVI) de
21,23%.
A altura média das palmeiras foi de 5,17 m e o DAP médio foi de 21,24 cm (Tabela
1), sendo a Roystonea regia (palmeira-real) a espécie de maior porte, e a Tamareira anã,
a de menor porte.
Tabela 1: Análise dendrométrica das espécies de Arecaceae na arborização viária de Itanhaém-SP
Nome científico
Dypsis lutescens H. Wendl.
Cocos nucifera L.
Cocos nucifera L. var. nana
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman
Phoenix roebelinii O’Brien
Caryota urens L.
Roystonea regia (H.B.K.) O.F. Cook
Washingtonia robusta H. Wendl.
Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & J. Dransf.
Total

Nome popular
Areca
Coqueiro-da-bahia
Coqueiro-anão
Jerivá
Tamareira-anã
Palmeira-rabo-de-peixe
Palmeira-real
Palmeira-leque
Palmeira-triangular

NI
142
92
35
18
12
10
5
2
1
317

O
E
N
N
N
E
E
E
E
E

Hm (m) DAPm (cm) IVI (%)
4,4
10,4
7,99
4,3
20,9
6,31
5,1
17,9
2,60
6,2
20,5
1,36
2,7
17,3
0,92
6,2
23,6
0,75
11,2
44,9
0,98
5,7
20,0
0,23
4,0
9,5
0,08
2,5
26,1
21,22

Nota: NI= Número de indivíduos; O= Origem; Hm= Altura média; DAPm= Diâmetro médio a altura do peito; IVI=
Valor de importância.
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A maioria dos indivíduos apresentou porte médio (52%), com altura entre 3 e 6 metros
(Figura 1A), e DAP de 0 a 20 cm (66%) (Figura 1B).

Figura 1: Classificação dendrométrica dos indivíduos da família Arecaceae no município de
Itanhaém – SP, A) quanto a altura e B) quanto ao DAP.

Quanto à condição das palmeiras nas ruas, 82,33% apresentaram boas condições
estruturais e fitossanitárias e 81,07% apresentaram raízes profundas (Tabela 2).
Tabela 2: Classificação das condições estrutural e fitossanitária e do sistema radicular das espécies
de Arecaceae na arborização viária de Itanhaém – SP.
Condição estrutural e
Raiz
fitossanitária
1
2
3
4
1
2
Dypsis lutescens
123
15
4
0
107
12
78
12
2
0
77
8
Cocos nucifera
Cocos nucifera var. nana
26
9
0
0
31
3
12
5
0
1
14
4
Syagrus romanzoffiana
12
0
0
0
12
0
Phoenix roebelinii
2
4
3
1
9
1
Washingtonia robusta
Roystonea regia
5
0
0
0
3
2
2
0
0
0
2
0
Caryota urens
1
0
0
0
2
0
Dypsis decaryi
Total
260
45
9
2
256
30
Nota: 1 - boa (vigorosa), 2 - satisfatória (com problemas que
comprometam a estrutura física ou as condições fisiológicas) 3 (Problemas estruturais ou fisiológicos) e 4 – morta.
Espécie

3
23
7
1
0
0
0
0
0
0
31
não
ruim

Discussão
A família Arecaceae foi a mais frequente na arborização de Itanhaém-SP. Foi
também a mais frequente nas praças do município de Cáceres/MT (28,2%) (ASSUNÇÃO
et al., 2014); a segunda maior (14,8%) na arborização viária do centro de Petrolina/PE
(OLIVEIRA et al., s/d) e a terceira maior na arborização urbana de Sorocaba/SP (29,8%)
(CARDOSO-LEITE et al., 2014).
A espécie mais frequente da família Arecaceae no município foi a Dypsis lutescens
(Areca-bambu) com 142 indivíduos e 11,2% da arborização viária. A mesma espécie
representou 18,3% dos indivíduos amostrados no inventário de Taubaté – SP (MINHOTO;
MONTEIRO; FISCH, 2009);
Dentre as palmeiras encontradas, apenas 3 espécies têm origem no Brasil, sendo a
Syagrus Romanzoffiana a única espécie nativa da região de Mata Atlântica (Lorenzi et al.,
1996), e representam 45% das palmeiras avaliadas. Em Sorocaba-SP são encontradas na
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arborização viária, 8 espécies exóticas e 3 nativas, sendo que as nativas representam
68,8% das palmeiras (CARDOSO-LEITE et al., 2014).
O porte encontrado para a maioria dos indivíduos da família Arecaceae foi médio,
variando de 3 a 6 metros, assim como encontrado por Barros et al. (2010) no município de
Jataí, Goiás.
O número de palmeiras com raízes pouco superficiais ou superficiais (19,24%)
demonstrou que, embora os indivíduos da família Arecaceae apresentem raízes
fasciculadas, os mesmos precisam de canteiros proporcionais ao seu porte para que
possam se desenvolver plenamente sem danos às calçadas.
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