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APRESENTAÇÃO

A Sociedade Brasileira de Arborização Urbana – SBAU criada em 1992 na
cidade de Vitória, no Espírito Santo, através do desenvolvimento da ciência e
tecnologia, da profissionalização da atividade e da conscientização pública, é sem
fins lucrativos faz avançar a arboricultura brasileira.
Dentre outros eventos, anualmente a SBAU realiza o Congresso Brasileiro
de Arborização Urbana, neste ano fará o vigésimo terceiro junto com a segunda
edição internacional Ibero-americano. Com a chamada “Antropização,
Sustentabilidade e Cidadania”, juntos a Sociedade Brasileira de Arborização
Urbana – SBAU, a International Society of Arboriculture – ISA e através da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano da Prefeitura da Cidade de João Pessoa, realizarão de
23 a 27 de novembro em 2019 o Congresso Brasileiro de Arborização Urbana –
XXIII CBAU e o Congresso Ibero-americano de Arborização Urbana – II CIAU.
Para os quais, temos o prazer incomensurável de convidar para discussão sobre
Arboricultura, tema sem fronteiras, colegas de países ibero-americanos e demais
interessados.

João Pessoa, novembro de 2019

______________________________
Sérgio Chaves
Presidente do XXIII CBAU & II CIAU
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PALESTRAS E MODERADORES

Paisagismo

e

arboricultura

urbana:

profissionalização

internacional

Engº Agrº Pedro Mendes Castro – Ex-Presidente da International Society of Arboriculture – ISA

O lugar das pessoas e da natureza nas cidades do futuro
Arquiteto Paisagista Benedito Abbud – Arquitetura Paisagística – São Paulo – SP

Empreendedorismo e a arte de tornar seus negócios lucrativos
Coordenação: Consultores Nelijane Ricarte e Luciano Holanda de Sousa - SEBRAE/PB

Uma Expertise Exitosa
André FERREIRA COSTA – Empresário

Processo de urbanização: Melhores Práticas no Manejo da Arborização e
Florestas Urbanas
Coordenador: Engº Florestal Sidney Brasil – Presidente do Comitê Brasileiro de Escalada em
Árvores

A Arborização Urbana, Gestão Pública, suas Características e Problemas
Professor

Dr.

Fernando

Periotto –

Universidade

Federal

de

São

Carlos

–

SP

Manutenção da Floresta Urbana - Capacitação e Treinamento de Técnicos e
Operadores
Bióloga Nina Maria Ornelas Cavalcanti - Plant Care / Arborista Certificada pela ISA - International
Society of Arboriculture

Desafios e Perspectivas da Arborização Urbana em uma Capital Brasileira: O
Caso de Salvador
Engº Ambiental André Moreira Fraga - Secretário da Cidade Sustentável e Inovação de
Salvador/BA

PAISAGISMO, ARBORIZAÇÃO e FLORESTAS URBANAS: Práxis para
Sustentabilidade de Biomas e Ecossistemas
Coordenador: Walber Farias Marques – Secretário Municipal de Meio Ambiente, Pesca e
Aquicultura de Cabedelo, PB

Biomas e Ecossistemas – Bancos de Espécies Gerais e o Potencial para
Utilização de Novas Espécies na Arborização Urbana
Eng.ª Ftal. Profª. Dra. Ana Lícia Patriota Feliciano – Universidade federal Rural de Pernambuco –
UFRPE

O Bioma da Caatinga – Aspectos Gerais e o Potencial para Utilização de
Novas Espécies na Arborização Urbana
Eng.ª Agrª. Rita de Cássia Araújo Pereira – Curadora do Herbário do Instituto Agronômico de
Pernambuco – IPA – Recife – PE

Convivência com a Estiagem passa Também por Jardins Xerófilos?
Eng.º Agrº. Daniel Duarte Pereira – Universidade Federal da Paraíba (UFPB), do Centro de
Ciências Agrárias (CCA)
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ANTROPIZAÇÃO: Riscos e Catástrofes Atinentes à Arborização e Florestas
Urbanas
Coordenador: Engº Agrº Genival Seabra – Defesa Civil da Cidade de João Pessoa - PMJP

Os Recentes Danos Sofridos a Arborização Urbana do Rio de Janeiro
Engº Florestal Flavio Telles – Fundação Parques e Jardins da Prefeitura Municipal do Rio de
Janeiro – RJ

Árvore de Risco: Situação no Brasil e Perspectivas
Biólogo Dr. Sérgio Brazolin – Pesquisador do Instituo de Pesquisas Tecnológicas - IPT - São
Paulo – SP

Pragas de Importância no Verde Urbano
Biólogo Francisco J. Zorzenon - Pesquisador Científico e Diretor Técnico da Unidade Laboratorial
de Referência em Pragas Urbanas (ULRPU) do Instituto Biológico de São Paulo

Georadares e Eletrorescistividades para Diagnósticos do Sistema Radicular
e Troncos de Arvores
Geofísico Dr Vinicius Rafael Neris dos Santos – Kerno Geo Soluções Ltda (startup e formação de
empresas) - São Paulo – SP

PAISAGISMO, ARTE, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CIDADANIA: Ações
Socioambientais Sustentáveis, Aplicadas ao Paisagismo e Florestas
Urbanas
Coordenador: Engº. Agrº. Prof. MSc. José Ricardo Martins da Silva – Prefeitura do
Recife/EMLURB – Ex. Presidente da SBAU

O Jardim Botânico Inhotim – Arte, Paisagem e Sustentabilidade
Antônio

Grassi -

Diretor

Presidente

do

Instituto

Inhotim

–

Brumadinho/MG

Paisagem, Paisagens, uma Visão Interdisciplinar do Estudo da Paisagem
Engª. Agrª. Proª Dra.

Ana Maria Liner Pereira Lima – Universidade de São Paulo.

As Árvores no Imaginário de Crianças e Adolescentes: Percepção Ambiental
no Caminho da Sustentabilidade
Prof. Dr. Marco Aurélio Locateli Verdade - Secretaria de Educação - Prefeitura Municipal de
Alvorada - RS

TECNOLOGIAS ATUAIS: Equipamentos, Transportes e Ferramentas no
Paisagismo e Arborização Urbana
Coordenador: Engº Agrº Evandro Luís Cunha Santiago – URB – Autarquia de Urbanização e Meio
Ambiente de Caruarú – PE

Uso e Aplicação de Sistemas Informatizados para a Gestão da Arborização
Urbana
Engº. Agrº. PhD. Marcelo Machado Leão – Pesquisador da Universidade de São Paulo

Inventário Arbóreo “Quanti-Qualitativo” para o Planejamento da Arborização
Urbana
Engº. Florestal Rogério Goularte Moura Gomes de Oliveira – Mestre e Dr. Pela ESALQ/USP,
Especialista em Fitossanidade

PAISAGISMO URBANO: O Arbonegócio na Arboricultura Global, Mercados
Potenciais e Profissionalização
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Coordenador: Eng.º. Agr.º Alexandre Paes Krause – Prefeitura Municipal do Recife/EMLURB –
GPA-GOPE/Diretor do CREA – PE

Situação e Perspectivas nos Cenários da Arborização Urbana no Brasil
Engº. Agrº. Heitor Liberato Júnior – Presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana –
SBAU

Profissionalização e
Paisagismo Urbano

as

Tecnologias

Aplicadas

na

Arboricultura

e

Prof. Dr. Alexandre de Moraes Ferreira - Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA - Belém
– PA

Arborização no Agro-ecossistema Urbano: Papel do Fomento
Arborização Nativa na Sustentabilidade das Paisagens Urbanas

da

Arq. e Urbanista Eliane Guaraldo – Membro da ISA e Diretora Regional Centro Oeste da SBAU

PAISAGISMO, ARBORICULTURA E FLORESTAS URBANAS: Expertises em
Países Ibero-americanos
Coordenador: Engº Agrº Pedro Mendes Castro – Ex-Presidente da International Society of
Arboriculture – ISA

Paisajismo, Arborización y Bosques Urbanos: “Situación y Perspectivas en
Argentina” (Paisagismo, Arborização e Florestas Urbanas: “Situação e
Perspectivas na Argentina”)
Engº Agrº Alfredo Horácio Benassi – Faculdade de Ciências Agrárias e Florestais -Universidade
Nacional de La Plata – Argentina

Cura e Gestione con Alberi Ancestrali (Cuidados e Manejo com Árvores
Ancestrais)
Engº Agrº e Arborista Dr. Giovanni Morelli - Empresa Progetto Verde – Ferrara – Itália

Paisajismo, Arborización y Bosques Urbanos: “Situación y Perspectivas en
México”(Paisagismo, Arborização e Florestas Urbanas: “Situação e
Perspectivas no México”)
Profª. Drª. Alicia Chacalo de Anzarut - Universidad Autonoma Metropolitana – México D.F.

PLANOS DIRETORES DE ARBORIZAÇÃO E ÁREAS VERDES URBANAS:
Importância, Aspectos Antrópicos, Sustentáveis e de Cidadania
Coordenador: Biólogo Ronilson José da Paz – Analista Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA/PB

Aspectos da Arborização Urbana em Cidades de até 20 mil Habitantes
Engº. Agrº. Anderson Fontes – Diretor de Licenciamento Ambiental/PMJP e Diretor da Regional
NE/SBAU

A Calçada como Elemento Paisagístico, Garantindo: Beleza, Conforto,
Cidadania e Sustentabilidade ao Espaço Urbano
Arquiteta Paisagista Zenaide Nunes Magalhães – Vice Presidente da Rede Brasileira de Jardins
Botânicos
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Plano Diretor de Arborização Urbana, um Instrumento para Implantação de
Corredores de Avi-fauna
Biólogo Flávio Barcelos – Empresa Arboriza Ambiental – Porto Alegre – Rio Grande do Sul - Ex.
Presidente da SBAU

Novos Desafios, Novos Rumos para planos Diretores de Arborização e
Áreas Verdes em Cidades Criativas e Inteligentes
Bióloga MSc. Maria do Carmo Sanchotene – Embaúba Arquitetura e Paisagismo LTDA – Porto
Alegre – RS - Ex-presidente da SBAU

Florestas Urbanas: Pesquisa e Planejamento
Profº Dr. Demóstenes Ferreira da Silva Filho – Universidade de São Paulo – ESALQ

Los Principios de la Arboricultura que Rigen el Desarrollo de los Árboles en
los Espacios Urbanos. (Os Princípios da Arboricultura que Regem o
Desenvolvimento das Árvores nos Espaços Urbanos)
Profª. Drª. Alicia Chacalo de Anzarut – Universidad Autonoma Metropolitana – México D.F.

14

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

TRABALHOS CIENTÍFICOS

ALTERNATIVAS PARA O APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DE RESÍDUOS
DE PODA URBANA
LOUREIRO1. E. C. M., CAVALCANTI1, G. C., GARRET1, I. A., PERES1, S.

Resumo
O acúmulo de rejeitos sólidos municipais (RSM) causa danos ao meio ambiente e contribui para o
espalhamento de doenças, tornando-se uma séria ameaça à saúde dos residentes próximos e um
obstáculo ao desenvolvimento social. Os rejeitos de poda urbana em cidades de médio e grande
porte apresentam um volume considerável e já não podem ser tratados apenas em centrais de
compostagem. A recuperação de energia é parte essencial do moderno gerenciamento de rejeitos
urbanos. Processos de tratamento termoquímico podem converter RSM em diferentes formas de
energia, tais como eletricidade e calor de processo. O presente trabalho aponta alternativas para o
aproveitamento energético dos resíduos de poda urbana, mostrando as diversas rotas
tecnológicas disponíveis e relatando avanços obtidos nestes procedimentos, já disponíveis para
implantação em nossa região.

Abstract
The accumulation of Municipal Solid Waste (MSW) causes damage to the environment and
contributes to the spread of disease, becoming a serious threat to the health of nearby residents
and an obstacle to social development. Waste from urban pruning in medium and large cities has a
considerable volume and can no longer be treated only in composting plants. Energy recovery is
an essential part of modern urban waste management. Thermochemical treatment processes can
convert MSW into different forms of energy, such as electricity and process heat. The present work
points out alternatives for the energy use of urban pruning waste, showing the various
technological routes available and reporting advances obtained in these procedures, already
available for implementation in our region.

Introdução
O acúmulo de rejeitos sólidos municipais (RSM) causa danos ao meio ambiente e
contribui para o espalhamento de doenças, tornando-se uma séria ameaça à saúde dos
residentes próximos e um obstáculo ao desenvolvimento social. Devido à deficiência de
capacidade de disposição de rejeitos, à fraca infraestrutura e mão de obra nas
instalações de tratamento, bem como a falta de instalações de suporte, algumas cidades
estão vivenciando o problema do “cerco pelo lixo” [1].
A recuperação de energia é parte essencial do moderno gerenciamento de rejeitos.
Nas últimas décadas, o gerenciamento de rejeitos mudou de um setor primário que
focava apenas no tratamento e disposição final dos rejeitos produzidos pela sociedade
para um setor que agora contribui significativamente para provimento de energia
1

Escola Politécnica de Pernambuco – Universidade de Pernambuco – POLI/UPE
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rerecuperação de materiais. Na busca de suprimento de mais energia renovável, a
recuperação de energia dos rejeitos está atraindo interesse crescente como uma opção
para reduzir a dependência por combustíveis fósseis [2]. Rejeito-Para-Energia (RPE) é
um método efetivo para responder às mudanças climáticas decorrentes do efeito de
aquecimento global. A relevância do RPE continuará aumentando em função da
conversão de materiais residuais não recicláveis em eletricidade e calor [3]. Desta forma,
será possível a geração de energia renovável e a redução de emissões de carbono pela
diminuição da necessidade de energia dos combustíveis fósseis e da redução de
emissão de metano nos aterros sanitários. O método RPE recupera a energia dos rejeitos
por meio de vários processos de conversão, onde as três tecnologias mais usadas são:
(1) conversão térmica (incineração, pirólise, gaseificação); (2) conversão biológica
(digestão anaeróbica e compostagem) e (3) aterramento sanitário com recuperação de
gás [4].
Processos de tratamento termoquímico são componentes essenciais para um
sistema de gerenciamento de RSM integrado e sustentável, o que vem sendo confirmado
pelos sistemas de gerenciamento que estão operando com sucesso em todo o mundo [5].
As plantas de tratamento térmico podem converter RSM em diferentes formas de energia,
tais como eletricidade e calor de processo para uso, seja em instalações industriais, ou
em aquecimento distrital. Recentemente, algumas cidades brasileiras iniciaram a busca
por outras alternativas para a disposição de seus rejeitos, diferentes do aterro sanitário.
Isto se deve à falta de espaço adequado nas vizinhanças das grandes cidades e também
aos altos preços dos terrenos, ao alto custo do transporte a grandes distâncias e à
depreciação associada à recusa dos habitantes em terem aterros sanitários próximos às
suas residências.
Objetivo
O objetivo deste trabalho é apontar alternativas para o aproveitamento energético
dos resíduos de poda urbana mostrando as diversas rotas tecnológicas disponíveis e
relatando alguns avanços obtidos nestes procedimentos alcançados pelo Laboratório de
Combustíveis e Energia da Escola Politécnica de Pernambuco – POLICOM.
Material e Métodos
O presente trabalho baseia-se em pesquisa bibliográfica realizada com o objetivo
de apresentar as diferentes formas de conversão de biomassa em energia, além de
mostrar o estágio de desenvolvimento e aplicação destas técnicas em nossa região.
Rotas de conversão termo-química da biomassa
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1) Combustão direta: A combustão da biomassa é uma transformação na presença
de oxigênio estequiométrico ou em excesso que decompõe completamente o
material inicial em dióxido de carbono e água, mediante liberação de energia
(energia de combustão). O processo de combustão envolve equipamentos de
muito pequena escala até plantas industriais de grande porte na faixa de 1003000 MW. Apesar de ser um processo amplamente dominado e utilizado, a
queima de biomassa requer alguns cuidados para evitar a emissão de poluentes
em excesso.
2) Pirólise: É definida como a degradação térmica de materiais orgânicos na
ausência de oxigênio. A biomassa é aquecida na ausência de oxigênio, ou
parcialmente queimada com suprimento limitado de oxigênio, produzindo uma
mistura de gases ricos em hidrocarbonetos, um líquido semelhante a óleo
combustível e um resíduo sólido rico em carbono.
3) Gaseificação: processo de oxidação parcial, abaixo da estequiométrica, no qual
haverá produção de gás síntese (syngas) a partir do aquecimento de insumos
líquidos ou sólidos. Ocorre em temperatura elevadas 500 – 1400 °C e em
pressões atmosféricas ou maiores. E o agente oxidante usado pode ser ar, vapor
de água, dióxido de carbono, oxigênio puro ou uma mistura destes gases. A
versatilidade da gaseificação permite a sua utilização para produção de gás de
síntese,

H2

ou outros combustíveis líquidos, podendo assim atender à demanda

por eletricidade ou energia térmica.
Gaseificação em reator de leito fixo
Peres e colaboradores [6] avaliaram a produção de syngas utilizando madeira em
um gaseificador downdraft ventilado e sua aplicação em grupo gerador do ciclo Otto.
Neste trabalho, além da análise da matéria-prima, foi avaliado energeticamente o gás
combustível produzido através da gaseificação da madeira em gaseificador downdraft
atmosférico e verificada a operacionalidade do sistema gaseificador acoplado a um grupo
gerador estacionário do ciclo Otto de 9,5 kVA de potência nominal quando submetido a
cargas resistivas parciais e à carga nominal.
A gaseificação da biomassa é a conversão de combustíveis sólidos, tais como
madeira e resíduos da agricultura, em um combustível gasoso. Um gerador acoplado a
um motor de combustão utiliza este gás para produzir eletricidade.
Após a caracterização termoquímica, a madeira foi utilizada no gaseificador de leito
fixo downdraft ventilado, apresentado na Figura 1. Foi construído um coletor de admissão
para permitir a mistura do gás com o ar atmosférico e a acomodação de um filtro de ar
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antes da entrada da mistura no motor (Figura 2). Percebe-se na Figura 2, no alto à
esquerda, o ponto em que é acoplada a mangueira de suprimento do gás e uma
bifurcação em “T” para possibilitar a coleta de amostras imediatamente antes da entrada
do coletor de admissão do motor. O controle da vazão do gás de madeira e do ar foi feito
manualmente com o auxílio de válvulas de esfera.
Figura 1. Gaseificador de leito fixo downdraft.

Figura 2. Sistema de Admissão do syngas.

Para consumir a carga proporcionada pelo grupo gerador, visando verificar a
operacionalidade do sistema quando alimentado pelo gás proveniente do gaseificador,
um banco de resistências elétricas foi construído. O gerador elétrico utilizado foi o
Toyama Modelo TG12000CXE, monofásico, 60 Hz, cuja saída nominal é de 9,5 kVA e a
máxima é de 10,5 kVA. A tensão de saída deste é de 110/220 V eficazes, com variação
máxima de 1,5%, com carga. Considerando um fator de potência de 0,97, a potência
ativa máxima gerada é de 9,5 kVA x 0,97 = 9,215 kW. Foram utilizadas 5 resistências de
26 ohms em paralelo, onde cada carga consome uma potência de 1,862kW (para tensão
de saída de 220V), totalizando um consumo de 9,31 kW. Considerando-se o consumo
médio de uma residência rural como sendo da ordem de 1 kW, estimado pela utilização
simultânea de vários eletrodomésticos e pontos de luz, a potência máxima gerada é
suficiente para atender o consumo médio de 9 residências típicas. O sistema de geração
de energia elétrica com gás de madeira funcionou adequadamente, não tendo sido
verificado nenhum problema operacional mais grave que impedisse o seu funcionamento.
No atual estágio da pesquisa, a eletricidade fornecida pelo grupo gerador é suficiente
para o consumo de apenas 5 residências típicas da zona rural. O fato de não ter sito
alcançada a potência máxima do gerador utilizando-se o gás como combustível deve-se
ao menor poder calorífico do gás produto, o que pode ser alcançado com o uso de um
motor de maior cilindrada para o mesmo gerador de eletricidade.
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Pirólise lenta em reator de leito fixo
Cavalcanti [7] analisou o potencial energético dos resíduos de poda urbana da
cidade de Recife, através do processo de pirólise lenta, em um pirolisador de leito fixo
atmosférico. Nesse estudo foram coletados aproximadamente 50 kg de resíduos
triturados das mais diversas espécies vegetais da cidade de Recife-Pe. A matéria
encontrava-se depositada em pilhas no pátio de deposição, tendo sofrido um processo de
secagem natural promovido pela incidência solar, ação dos ventos e sendo favorecida
pela ausência de chuvas do período da coleta.
As propriedades físico-químicas da biomassa existente na natureza apresentam
variedades entre espécies, o que é reflexo da abrangente diversidade de espécies
encontradas. A determinação de tais propriedades tem relevância no entendimento da
melhor forma de uso, bem como dos resultados advindos da utilização da matéria
vegetal. Quando a análise é voltada ao uso da biomassa para fins energéticos,
determinadas características auxiliam na determinação da potencialidade da matéria
utilizada, ajudando na escolha do processo de conversão mais adequado, bem como
apontando possíveis dificuldades de processamento. As principais propriedades dos
resíduos de poda que foram avaliadas foram: granulometria; teor de umidade; poder
calorífico; densidade; composição química (imediata e elementar); composição química
das fibras e teor de cinzas. Para a realização dos ensaios de pirólise, foi utilizado um
pirolisador de bancada laboratorial mostrado na Figura 3.
Figura 3. Pirolisador de leito fixo de bancada.

Os ensaios de pirólise ocorreram para temperaturas máximas de 300 °C, 400 °C e
500 °C e foram realizados em um pirolisador de leito fixo sem a utilização de gás inerte,
deficiência parcialmente contornada com o procedimento de purga inicial do ar interno
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com a utilização de bomba de vácuo. Ainda assim, as frações obtidas nos ensaios
apresentaram PC’s relevantes. O PCI do bio-óleo obteve os valores mais elevados,
apresentando uma variação pequena para as temperaturas avaliadas, ficando entre 32
MJ/kg e 33 MJ/kg. O PCI do gás variou de 5,8 MJ/m³ a 13,7 MJ/m³, apresentando uma
curva ascendente a medida que a temperatura era elevada. O PCI do carvão ficou entre
22,2 MJ/kg e 24,8 MJ/kg.
Gaseificação em reator de leito fluidizado
O uso de gaseificadores de leito fluidizado proporciona várias vantagens, em
relação aos gaseificadores de leito fixo, no processo de conversão de biomassa em
eletricidade. Visando contribuir para o conhecimento e desenvolvimento desta tecnologia,
foi construído um gaseificador de leito fluidizado borbulhante em escala laboratorial [8].
Como passo predecessor bastante importante para o entendimento do processo, foi
construído um modelo “a frio” com as mesmas dimensões do gaseificador projetado. O
modelo a frio permitiu, além da visualização do comportamento do leito no interior do
reator, a determinação experimental da velocidade mínima de fluidização utilizando o
método da diferença de pressão, tornando possível o dimensionamento do soprador
utilizado no protótipo fabricado posteriormente em aço. Após a construção do protótipo “a
quente”, foram realizados vários processos de gaseificação utilizando resíduo de
serragem de madeira da espécie Manilkara huberi como matéria prima. O gás de madeira
obtido, avaliado por cromatografia, apresentou poder calorífico de até 15,83 MJ/m 3. O
gaseificador construído ficará como legado para utilização em uma vasta gama de
possibilidades de novos estudos de gaseificação/pirólise em leito fluidizado. O sistema de
gaseificação construído é mostrado na Figura 4.
Figura 4: Gaseificador de leito fluidizado borbulhante.
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Todo o gaseificador foi construído em aço carbono. Chapas de aço de 1 mm de
espessura foram utilizadas para a confecção do silo e dos filtros trap e de ar. Os flanges
foram construídos utilizando chapas de 2 mm. Os tubos de uma polegada e as conexões
foram adquiridos em lojas de material de construção. Todos os demais elementos
cilíndricos foram construídos a partir da aquisição de tubos em depósito de peças usadas
(ferro velho). O sistema de refrigeração acoplado foi construído utilizando um reservatório
de combustível, bomba utilizada em aquário e mangueira de jardim. A escolha por uma
disposição em que os componentes são todos parafusados em uma base fixada à parede
mostrou-se bastante adequada, tendo em vista a praticidade e a melhor ocupação do
espaço proporcionadas.
Alguns experimentos de gaseificação foram realizados. Imagens do gás de síntese
produzido podem ser observadas na Figura 5. No primeiro experimento (a) obteve-se
uma chama com pouca intensidade e grande instabilidade. No segundo (b), foi produzida
uma chama com média intensidade e pouca estabilidade. Nos experimentos posteriores
(c) e (d), uma chama com forte intensidade e estabilidade resultou da gaseificação da
madeira.
Figura 5: Queima do gás combustível produzido.

(b)

(a)

(d)

(c)
Resultados e discussão

Foram apresentados três processos termoquímicos para conversão de resíduos de
poda em eletricidade: gaseificação em reator de leito fixo; pirólise lenta em reator de leito
fixo e gaseificação em reator de leito fluidizado.
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A pirólise lenta traz a vantagem de produzir combustível líquido, gasoso e sólido,
porém apresenta a desvantagem de necessitar de fonte externa de calor para
proporcionar a degradação térmica da biomassa.

A gaseificação em leito fluidizado

produz um gás com poder calorífico mais alto que em reator de leito fixo. Porém, esses
dois processos de conversão encontram-se em avançada fase de pesquisa ainda em
escala laboratorial. Já a gaseificação em leito fluidizado apresenta um maior potencial de
aplicação imediata na conversão de resíduos de poda em eletricidade, para atender
comunidades necessitadas.
.
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Analise da Temperatura dos Pavimentos na Pista de Caminhada do Parque
Municipal Lago Dourado da Cidade de Dois Vizinhos, Paraná
Natalia Maria Venciguerra Aires¹ Gabriel Mancini Antunes da Silva² Nathielly Alice Luiz
Carvalho3 Flavia Gizele Konig Brun4

Resumo: O Parque foi fundado no final de 2008 e desde então tem sino muito utilizado pela
população. A pista de caminhada tem 3 tipos de pavimentos (paver, asfalto, madeira), o quais
foram aferidas as temperaturas com o auxílio de um termômetro digital infravermelho, separando a
área de pleno sol e área sombreada. Os dados foram submetidos a analise gráfica e descritiva e
posteriormente feita a comparação. A comparação resultou que o material do pavimento interfere
na absorção ou repulsão de calor, calçadas que produzidas de paver a pleno sol reteram menor
calor do que o asfalto a pleno sol, exceto na temperatura de superfície média das 16 horas, no
qual o paver apresentou maior temperatura do que o asfalto. Já no caso dos pavimentos
sombreados, o paver sombreado apenas teve uma temperatura de superfície média menor do que
o asfalto sombreado as 9 horas da manhã, de modo geral, o asfalto ganha calor facilmente, mas
perde facilmente também.
Palavra-chave: temperatura; pavimento; conforto térmico.
Abstract: The park was founded in late 2008 and since then has bell much used by the population.
The hiking trail has 3 types of pavements (paver, asphalt, wood), which were measured with the
aid of an infrared digital thermometer, separating the area from full sun and shaded area. Data
were submitted to graphic and descriptive analysis and then compared. The comparison resulted
that pavement material interferes with heat absorption or repulsion, pavements that are produced
from full sun paver retain less heat than full sun asphalt, except at the 16-hour average surface
temperature, where the paver showed higher temperature than asphalt. In the case of shaded
pavements, the shaded paver only had a lower average surface temperature than the shaded
asphalt at 9 am, asphalt generally gets hot easily but loses easily as well.
Keyword: temperature; pavement; thermal comfort.
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² Universidade do Estado de Santa Catarina, Campus Lages - SC
³ Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Dois Vizinhos - PR
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Introdução
O crescimento da população no Brasil se deu quase 20 vezes entre 1872 e
2010, devendo continuar crescendo até 2030. De 19 milhões, em 1950 a população
urbana passou para 161 milhões, chegando em 2010 com o crescimento de 36% para
84%. Entre 1950 e 2010 a população urbana cresceu 8,5 vezes, e a população rural
diminuiu 10% (ALVES e CAVENAGHI, 2012), implicando na qualidade ambiental das
cidades, gerando problemas ambientais, como concentrações de poluentes e degradação
do solo.
Com as grandes transformações nos centros urbanos a maioria oferecem
condições ambientais insuficientes para o bem estar dos habitantes. O grande desafio é
que as cidades proporcionem qualidade de vida ambiental, tendo a mesma que
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estabelecer o equilíbrio entre o crescimento do meio urbano e sua qualidade de vida,
(ARAUJO e CARAM, 2006).
O fato que implica diretamente no conforto da população que utiliza o meio
urbano é decorrente das áreas vegetadas serem supridas pela pavimentação sem
planejamento, tendo um aumento gradativo das temperaturas de superfície pela falta de
sombra, e também intensificando a impermeabilização do solo.
Nucci (2008) ressalta a importância das funções que a vegetação faz na cidade,
e que se ocorresse um incentivo maior para o aumento dessa cobertura vegetal nas
áreas urbanizadas geraria maiores benefícios para a população.
Feitosa et al. (2010) afirma que nas cidades, a redução de áreas verdes e as
superfícies modificadas do solo com elevada condutividade térmica absorvem maior
quantidade de radiação solar, a ponto de, no cômputo final, gerar diferenças de
temperatura superiores a 10,0 ºC entre a cidade e campo.
Objetivo
O presente trabalho objetivou-se analisar a temperatura de superfície em
pavimentos sombreados e a pleno sol, que compõem a pista de caminhada do Parque
Municipal Lago Dourado na cidade de Dois Vizinhos, Paraná.
Material e Métodos
O presente trabalho foi realizado no Parque Municipal Lago Dourado localizado
no Bairro Sagrada Família no Centro Sul de Dois Vizinhos - PR (Figura 1), nas
coordenadas 25º - 45’- 33,67’’ de Latitude Sul e 53º - 04,07’ - 57’’ de Longitude Oeste,
(PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS, 2017).

Figura 1: Localização Parque Municipal Lago Dourado

Fonte: Portal Dois Vizinhos, 2017.
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O Parque foi criado no final de 2008, sendo uma das áreas de laser mais
utilizada pela população, por possuiu espaço amplo para o lazer, com pista de caminhada
no seu entorno, parquinho para crianças e academia ao lar livre, (KLEIN et. al., 2011). A
população segundo estimativa do IBGE (2018), é de aproximadamente 40.324 pessoas,
sendo 28.115 dos habitantes residindo na área urbana.
O parque está situado em uma região subtropical úmida, segundo a
classificação de Alvares et al. (2013) o clima é o Cfa (C - subtropical úmido, com mês
mais frio entre 18 e -3ºC; f = sempre úmido, com chuva em todos os meses do ano; a =
verão quente, com temperatura do mês mais quente superior a 22ºC) (ALVARES et al.,
2013).

Pontos de Coleta
Os pontos de coletas foram selecionados com o critério de abranger locais
sombreados por árvores e não sombreados (a pleno sol) do Parque com diferentes
pavimentos, a fim de poder comparar diferentes situações possíveis para um
desenvolvimento e conclusão do trabalho.
- Ponto 1 foi comparada uma área da pista de caminhada, contendo paver,
sombreado e a pleno sol;
- Ponto 2 foi comparado uma área contendo asfalto sombreado e a pleno sol.
Para as medições da temperatura do asfalto e do paver (pista de caminhada),
utilizou-se Termômetro Digital Infravermelho o equipamento opera em intervalo de
temperatura do ar de -30°C a 550°C, com resolução de (0,5°C/1°C,), conforme a Figura
2, obtendo a variação de temperatura dos diferentes pavimentos, sob condição de
sombreamento e em pleno sol. As medições foram feitas nos horários dás 9:00 da
manhã, 16:00 e 18:00 da tarde, percorrendo todos os pontos em cada horário.

Figura 2: Termômetro Infravermelho com mira laser

Fonte: Os autores, 2018.
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O termômetro digital foi posicionado na altura do quadril para obtenção da
temperatura da superfície, após isso os dados foram anotados em planilha de campo e
posteriormente sua computação. Os dados foram submetidos a análise gráfica e
descritiva, sendo comparados posteriormente.

Resultados e Discussão
Segundo as análises realizadas, foram obtidos os dados para o pavimento do tipo
paver (Figura 3) e do tipo asfalto (Figura 4)

Figura 3: Comparação da pista de paver sombreada e a pleno sol
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00

0,00
09:00

16:00

Pista no sol (°C)

18:00

Pista na sombra (°C)

Fonte: Elaborada pelos autores
Figura 4: Comparação do asfalto sombreado e a pleno sol
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Fonte: Elaborado pelos autores.
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Os pavimentos contendo asfalto apresentaram menores temperaturas no local
que foi sombreado, devido a formação de um microclima local, comparando as calçadas
de paver com o asfalto, nesse estudo, foi verificado que calçadas que produzidas de
paver a pleno sol reteram menor calor do que o asfalto a pleno sol, exceto na
temperatura de superfície média das 16 horas, no qual o paver apresentou maior
temperatura do que o asfalto. Já no caso dos pavimentos sombreados, o paver
sombreado apenas teve uma temperatura de superfície média menor do que o asfalto
sombreado as 9 horas da manhã, de modo geral, o asfalto ganha calor facilmente, mas
perde facilmente também.
Macedo Neto (2015), afirma que desse modo, ao atingir a superfície e encontrar
diferentes materiais, a parcela refletida da radiação solar (albedo) dependerá das
propriedades fisicoquímicas da superfície que está recebendo, portanto, uma superfície
clara como a pintura branca de um telhado, possui albedo entre 50 e 90%, consoante a
isto, ira refletir uma parcela maior da radiação quando comparada com uma superfície
escura como o asfalto, que absorve entre 95 e 80% da energia solar e reflete apenas
entre 5,0 e 20%.
De acordo com Nabeshima et al. (2011), os pavers possuem menos
impermeabilização da via e menor reflexo no aumento da temperatura ambiente, o que
demonstra os picos de temperaturas de superfícies em comparação com o asfalto, que
perde e ganha temperatura facilmente.
Macedo Neto (2015), afirma que em seus estudos obteve uma temperatura média
de 45ºC em asfaltos a pleno sol e 30,2ºC em asfaltos sombreados no período matutino,
49,9ºC a pleno sol, 40ºC no asfalto sombreado no turno vespertino, enquanto áreas
gramadas apresentaram 32,3ºC a pleno sol e 25,7ºC na grama sombreada pela manhã,
33,9ºC em grama a pleno sol e 23,5ºC na grama sombreada na parte da tarde, isso se
deve ao asfalto, assim como o concreto, possuirem alta capacidade calorífica,
acumulando calor durante o dia e liberando à noite. Assim, as massas de ar adjacentes à
superfície são aquecidas, aumentando a temperatura do ar e consequentemente o
desconforto térmico, o consumo de água energia elétrica nas cidades.
Callejas et al. (2011), em seus estudos, diagnosticaram que além de alterar a
temperatura e umidade do ar, a vegetação também influencia na direção dos ventos, na
filtragem da poluição e na proteção de pisos e fachadas externas por meio do
sombreamento, reduzindo a temperatura superficial destes materiais.
A utilização de materiais alternativos tanto para cobertura dos edifícios quanto
para os pavimentos (concreto e asfalto) presentes nas cidades podem ajudar a reduzir a
temperatura superficial dos materiais presentes na cidade e, como consequência, a do ar.
As coberturas “frescas” apresentam duas características importantes: alta refletância
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solar (albedo na ordem de 0,75) o que contribui para reduzir a energia que é absorvida
pela cobertura, e alta emissividade térmica, irradiando para longe de si a energia
absorvida, e consequentemente, mantendo a cobertura mais fresca (com menores
temperaturas). Já os pavimentos “frescos” também utilizam a técnica de aumentar a
refletância solar, o que significa, assim como as coberturas, torná-los mais claros em sua
coloração (cinza, bege ou tons similares).
Outra maneira de resfriar os pavimentos é torná-los mais porosos
(permeáveis), permitindo que a água escoe para dentro das camadas do pavimento.
Assim, a radiação solar que chega sobre a superfície destes pavimentos poderá ser
utilizada para evaporar a água armazenada, resfriando o pavimento em dias ensolarados.
Com a análise dos dados verificou-se que o material do pavimento interfere na
absorção ou repulsão de calor, nesse caso, calçadas que produzidas de paver a pleno
sol reteram menor calor do que o asfalto a pleno sol, exceto na temperatura de superfície
média das 16 horas, no qual o paver apresentou maior temperatura do que o asfalto. Já
no caso dos pavimentos sombreados, o paver sombreado apenas teve uma temperatura
de superfície média menor do que o asfalto sombreado as 9 horas da manhã, de modo
geral, o asfalto ganha calor facilmente, mas perde facilmente também.
Sugere-se para reduzir ainda mais a temperatura de superfície desses locais,
além de sombreamentos com árvores, a implantação de mais áreas gramadas, que
auxiliarão na evapotranspiração com o aumento da umidade do local, promovendo um
ambiente mais adequado para as pessoas caminharem e utilizarem mais o Parque
Municipal do Lago Dourado, em todos os horários.

Referências
ALVARES, A. C.; STAPE, J. L.; SENTELHAS, P. C.; GONÇALVES, J. L. de M.;
SPAROVEK, G. Climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift, v.
22, n. 6, jan. 2013. p.711–728.

ALVES, J. E. D.; CAVENAGHI, S. Tendências demográficas, dos domicílios e das
famílias no Brasil. p33. Disponível em:
<http://www.ie.ufrj.br/aparte/pdfs/tendencias_demograficas_e_de_familia>. Acesso em:
28 de setembro. 2019.
ARAUJO, B. C. D; CARAM, R. Análise ambiental: estudo bioclimático urbano em centro
histórico. Ambiente e Sociedade, Vol. IX nº., 2006. p. 149-167.
CALLEJAS, I. J. A.; DURANTE, L. C.; OLIVEIRA, A. S. de; NOGUEIRA, M. C. de J.
A. Uso do solo e temperatura superficial em área urbana. Revista Mercator. Fortaleza –
CE, v.10, n.23, 2011. p.207-223.

28

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

FEITOSA, S. M. R.; GOMES, J. M. A.; MOITA NETO, J. M.; ANDRADE, C. S. P. de.
Consequências da urbanização na vegetação e na temperatura de superfície de Teresina –
Piauí. Revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana – REVSBAU.
Piracicaba – SP, v.6, n.2, 2011. p.58-75.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). IBGE divulga
as estimativas populacionais dos municípios em 2014, 2010. Disponível em: <
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=230440>. Acesso em: 29 de setembro.
2019.
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET). Temperatura e Umidade
Relativa, cidade de Dois Vizinhos – PR. Disponível em:
<http://www.inmet.gov.br/sonabra/log2/index.php>. Acesso em: 29 setembro de 2019.
MACEDO NETO, R. X. de. Temperatura da superfície nos materiais de
pavimentação: uma contribuição ao desenvolvimento humano. Dissertação
(Dissertação em Desenvolvimento urbano) – UFPE. Recife – PE, 2015. 159p.
NABESHIMA, C. K. Y.; ORSOLIN, K.; SANTOS, R. K. X. dos. Análise comparativa
entre sistemas de pavimentação urbana baseados em concreto asfáltico e blocos de
concreto intertravados (Pavers). Trabalho de Conclusão de Curso (TCC em Engenharia
de Produção Civil) – UTFPR. Curitiba – PR, 2011. 123p.
NUCCI, T. C. Qualidade Ambiental e Adensamento Urbano: um estudo de ecologia e
planejamento da paisagem aplicada ao distrito de Santa Cecília (MSP).Curitiba: o
autor, 2.ed. 2008. 150 p.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS. Dados gerais. Disponível em:<
http://doisvizinhos.pr.gov.br/sobre-o-municipio/dados-gerais/>. Acesso em: 29 de
setembro de 2019.

29

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA EM ARBORIZAÇÃO URBANA NA CICLOVIA DE
UM CAMPUS UNIVERSITÁRIO, BURI, SP
Periotto, F.¹ ; Yamada, L.² ; Souza Junior, M.F.²
Resumo
Este trabalho objetivou descrever e analisar as ações de arborização e medidas de segurança
realizadas no acesso ao campus Lagoa do Sino da UFSCar, as quais transcorreram nos anos de
2017 e 2018 na ciclovia instalada na lateral da rodovia municipal de acesso, localizada na zona
rural da cidade de Buri, SP. A mesma recebeu o plantio de 523 árvores ao longo de sua extensão,
visando melhorar a qualidade de uso aos seus usuários, ou seja, tanto estudantes e funcionários
em seus deslocamentos residência-universidade, quanto moradores e membros da comunidade
universitária que a utilizam-na para lazer e prática de exercícios físicos. Além da arborização, o
projeto também visou reivindicar junto ao poder público municipal de Buri, SP, medidas de
segurança aos motoristas e passageiros, bem como aos ciclistas e pedestres, para que pudessem
trafegar na mesma com maior segurança.
Palavras-chave: Arborização viária; Ciclovias; Extensão Universitária.
Abstract
This work aimed to describe and analyze the afforestation actions and safety measures carried out
on the access to the UFSCar's Lagoa do Sino campus, which took place in 2017 and 2018 on the
bike path installed on the side of the municipal access highway, located in the rural area of the city.
city of Buri, Sao Paulo state. It received the planting of 523 trees along its extension, aiming to
improve the quality of use for its users, that is, both students and staff in their residence-university
trips, as well as residents and members of the university community that use it. for leisure and
physical exercise. In addition to afforestation, the project also aimed to demand from the municipal
government of Buri, safety measures for drivers and passengers, as well as cyclists and
pedestrians, so that they could travel with it more safely.
Keywords: Road afforestation; Bicycle Path; University Extension Project.

1: Professor Associado do Centro de Ciências da Natureza da Universidade Federal de São Carlos;
2: Estudantes do curso de Administração com Linha de Formação em Sistemas Agroindustriais do Centro de Ciências da
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1. Introdução
Área destinada estritamente para a circulação de bicicletas ou partilhada, a ciclovia
é um espaço utilizado por pessoas que utilizam este meio de transporte diariamente ou
ocasionalmente. A primeira ciclovia surgiu no ano de 1862; a prefeitura de Paris destacou
um espaço específico para as bicicletas, para que estas não transitassem junto às
carroças e charretes (MACHI; ALONSO; RUCHTI, 2015).
Na ciclovia a bicicleta possui uma área totalmente separada e independente do
tráfego de veículos, podendo ser em um ou em dois sentidos. Um dado interessante,
constatado na Irlanda no ano de 1970, relata que houve redução de 50% no número de
acidentes envolvendo ciclistas através dessa medida (MACHI; ALONSO; RUCHTI, 2015).
A ciclovia é planejada baseada na ideia de incentivar o uso deste meio de
transporte alternativo e, sobretudo, viabilizar o seu uso dentro dos padrões de segurança
viária. Os parâmetros para a construção da infraestrutura são: estudo da rede viária e
monitoramento dos cruzamentos, além de tipo de piso ideal para circulação. A rota, bem
como o fácil deslocamento também são pontos considerados importantes, as placas de
sinalização e unidade visual devem ser de fácil visualização.
Com relação à América Latina (ANTP, 2007), pode-se citar Bogotá como exemplo
de incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte. Mudanças profundas foram
implantadas, de modo que, no lugar de avenidas foram construídas ciclovias, calçadões,
espaços públicos e corredores de ônibus integrados às ciclovias por bicicletários. Os
estudos de implantação do plano de ciclorrotas colombiano envolveu a avaliação do
potencial visual paisagístico, assim como o efeito da vegetação (IDU, 1999).
Para que as pessoas se sintam confortáveis ao utilizar a ciclovia, a estrutura deve
proporcionar conforto, como largura adequada, itens de segurança, como sinalização
visível e piso adequado. Outro ponto a ser destacado em uma ciclovia é a atratividade
que a mesma incide sobre as pessoas, o espaço deve ser elaborado de forma que a rota
cruze locais agradáveis e tranquilos, sempre com segurança e comodidade.
Assim sendo, a integração dessa importante infraestrutura com a arborização
urbana se faz essencial. Ciclovias bem estruturadas em seus itens essenciais de
segurança e, rodeada por representantes da vegetação nativa local, bem como por
elementos arbustivo-arbóreos exóticos relevantes em

beleza e sombreamento,

certamente proporcionam maior tranquilidade e bem estar aos seus usuários.
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Nesse sentido, a arborização urbana, a qual proporciona diversos benefícios já
conhecidos aos munícipes, turistas e a qualquer pedestre, vem também contribuir com
sua diversidade às ciclovias, quando bem planejadas e implementadas.
A vegetação presente nas áreas urbanas proporciona benefícios na melhoria da
qualidade de vida, contribui com a beleza cênica do local, proporciona abrigo e alimento à
fauna regional, melhorias microclimáticas como: diminuição da velocidade dos ventos,
aumento da área sombreada nas ruas e avenidas das cidades (SOUSA et al., 2013),
valorização econômica de imóveis, diminuição de ruídos, dentre outros benefícios (JACKSCOTT et al., 2013).
Conduziu-se o projeto mediante vias preexistentes para a arborização na ciclovia
no âmbito rural. O número de usuários da ciclovia, atualmente é expressivo de, sendo a
mesma compartilhada por pedestres, ciclistas e usuários de equinos, os quais desfrutam
do percurso da ciclovia tanto quanto para o lazer como com intuito de realizar o
deslocamento de trajeto da cidade até a universidade e a via inversa.
Foi mister o planejamento prévio, desempenhado juntamente com a prefeitura do
campus, com as pessoas que atuam no campus universitário, bem como com a prefeitura
da cidade. A arborização foi engendrada em mutirão, com o intuito de fortalecer a
sustentabilidade do campus, promovendo uma experiência mais aprazível aos utentes,
acarretando em benefícios como: ampliação da biodiversidade, valorização do entorno e
amenização da canícula.
2. Objetivos
●

●
●

Acompanhar o processo de implantação para maior conforto aos usuários da
ciclovia, através do sombreamento que as árvores plantadas futuramente
fornecerão;
Estudar os aspectos de segurança conquistados aos usuários da ciclovia;
Promover o embelezamento da paisagem para quem utiliza tanto a ciclovia
quanto a rodovia.

3. Material e Métodos
3.1 Caracterização do território de estudo
O projeto foi desenvolvido no campus Lagoa do Sino da Universidade Federal de
São Carlos (UFSCar) na zona rural do município de Buri, Estado de São Paulo,
localizado no sudoeste Paulista mais especificamente na Região Administrativa de
Itapeva. O acompanhamento deste trabalho, com caráter de pesquisa e extensão foi
realizado da via de acesso ao campus, ou seja, na pista municipal que tem ramificação
na rotatória da rodovia SP-189. O campus está localizado há seis quilômetros da cidade
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de Campina do Monte Alegre, SP, possui área territorial de aproximadamente 643
hectares, sob as coordenadas geográficas, latitude 23°35’45”S, longitude 48°31’53”W.
O território é uma das regiões do Estado de São Paulo com os maiores índices de
preservação da vegetação nativa. A região é composta por 32 municípios, segundo o
censo de 2010 do IBGE, de modo que 23% da população da região reside no campo.
Conforme salienta o Ministério do Desenvolvimento Agrário (2007, p. 6), a essa
região é célebre “por ser a região mais pobre do estado de São Paulo, apesar da
presença de grandes lavouras florestas e agroindústrias”, tendo a agropecuária como
grande protagonista da economia desses municípios.
As estatísticas europeias apontam que as viagens de bicicleta são feitas em
distâncias entre 2,0 a 5,0 km e mostram um uso mais intenso em cidades de médio a
pequeno porte. Assim sendo, pode-se afirmar que o sistema de transporte cicloviário é
adequado para pequenos e médios municípios (Martens, 2004), como é o caso de
Campina do Monte Alegre, SP, município de pequeno porte mais próximo ao campus
UFSCar Lagoa do Sino, no qual a ciclovia em questão foi construída, em 2014.
Considerando que o campus Lagoa do Sino visa contribuir com o desenvolvimento
regional, esse projeto tem como essência a utilização de uma abordagem sistêmica no
manejo ambiental, integrando os recursos humanos e os ecossistemas, mantendo a
integridade ecológica da região, isto é, empenhando-se em preservar a biodiversidade e
harmonizar o paisagismo com o conforto ao longo da ciclovia estudada.
3.2 Seleção de mudas, plantio e acompanhamento
Tendo em vista que as espécies arbóreas plantadas na ciclovia foram doadas pelo
campus de São Carlos da UFSCar – Universidade Federal de São Carlos e pelo Instituto
Refloresta, de Capão Bonito, o critério utilizado para a seleção de mudas foi a
disponibilidade de ipês brancos, Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith e palmeiras-jerivá,
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, adequados biologicamente e estruturalmente
para o local. Ademais, foi cogitada a probabilidade acerca de não possuírem
enraizamento superficial e também sobre o porte dessas árvores, afim de não
danificarem futuramente o pavimento da ciclovia, bem como não conflitarem com a rede
elétrica suspensa em locais que a mesma existe, empenhando-se, ainda, em seguir os
critérios botânicos para harmonizar ao máximo com a infraestrutura local.
A respeito da execução do projeto foi imprescindível o auxílio dos trabalhadores da
fazenda e a cooperação de alunos e professores em dois mutirões de plantios das mudas
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realizados. A mão de obra utilizada na plantação e acompanhamento das mudas deu-se
com os serviços de funcionários, voluntários e maquinários da fazenda. Já havia um
canteiro com espaçamento de aproximadamente dois metros de largura entre a ciclovia e
a estrada, sendo assim, não foi preciso a preocupação da adoção de critérios técnicos
adequados, visto que estavam de acordo com os parâmetros próprios, tornando a
plantação totalmente apropriada.
O acompanhamento de desenvolvimento das mudas ocorreu ao longo de dois
anos, anotando-se as que viveram e as que morreram, em três perfis de solo existentes
ao longo da ciclovia, ou seja, latossolo vermelho, solo hidromórfico e arenito.
3.3

Intermédio com o poder público municipal
Através de telefonemas e envio de ofícios, partindo da universidade para a

Secretaria de Obras e Urbanismo e Departamento de Municipal de Trânsito do município
de Buri, visto que a via é de responsabilidade municipal, se estabeleceu um eficaz canal
de comunicação para as solicitações de instalação das lombadas redutoras de
velocidade aos veículos e suas posteriores reformas, tornando a ciclovia notavelmente
mais segura aos seus múltiplos usuários.
4. Resultados e Discussão
4.1 Acompanhamento de desenvolvimento das mudas
Com as coletas rotineiras de informações sobre os estados das mudas, ao longo de
dois anos foram elaborados gráficos (Figura 1 – Apêndice), os quais elucidam que os
diferentes tipos de solo existentes ao longo da ciclovia exercem grande influência no
desenvolvimento dos indivíduos arbóreos plantados, sendo possível notar que na parte
mais baixa de relevo, ecossistema de brejo (solo hidromórfico), as mudas de ipês não
conseguiram se desenvolver e diversas acabaram morrendo por afogamento das raízes,
sendo que na última contagem, o percentual de mudas saudáveis foi de apenas 54,1%,
contra 88,6% no solo de cerrado – arenito e 75% no solo vermelho – latossolo e os
percentuais de morte eram 23,5% em solo hidromórfico - sempre úmido, contra 1,9% em
arenito e 9,4% no solo vermelho.
As características denominadas rebrota e muda sem folhas verdes (M.S.F.V.),
também foram anotadas, demonstrando a característica biológica da grande maioria das
mudas, ipês brancos, de perderem suas folhas em épocas frias – outono e inverno e
rebrotarem vistosamente em época de primavera para o verão.
No final das últimas coletas de dados já se notavam pequenos sombreamentos
(Figura 2) ocasionados pelas árvores que crescem na ciclovia, fruto desse projeto, de
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modo que, certamente em mais alguns anos, a mesma estará completamente sombreada
em épocas de primavera e verão, especialmente e, em certas épocas, toda florida,
quando as árvores atingirem idade fértil, o que ainda não ocorreu.
4.2 Lombadas e o Vandalismo
Devido a imprudência de alguns motoristas quando utilizavam a via de acesso,
desrespeitando o limite de velocidade e colocando em risco a vida dos usuários da
ciclovia e de outros motoristas, houve a necessidade de se executar uma solicitação à
Secretaria de Obras e Urbanismo e ao Departamento de Municipal de Trânsito da
Prefeitura de Buri, SP, para que fossem instaladas lombadas redutoras no trecho de
responsabilidade deste município. A solicitação foi atendida e, na última semana do mês
de setembro de 2017, iniciaram-se as obras de instalação (Figura 3).
Entretanto, as lombadas instaladas pela prefeitura na rodovia não estavam de
acordo com as regras do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN, 2016) e quando os
motoristas passavam por elas ocorria um desgaste excessivo das suspensões, levando a
existência natural de críticas às lombadas, pelos motoristas.
Além desta crítica, alguns motoristas passaram a contornar as lombadas tanto pelo
lado oposto ao da ciclovia quanto pela mesma, neste caso, passando por cima das novas
árvores plantadas nas proximidades de cada uma das quatro lombadas instaladas, ao
longo dessa via. Além disso, houve, nos dias de instalação das mesmas, um incidente
onde um motorista perdeu o controle de seu carro no trajeto para a faculdade e arrancou
12 árvores e quase atropelou usuários da ciclovia, felizmente, ninguém se feriu e o
próprio replantou as mudas que arrancou. Após 10 meses de reclamações relativas às
lombadas, a secretaria de obras as corrigiu em setembro de 2018, amenizando-as,
terminando-as (Figura 3).
Com tal medida ficou clara a mais baixa velocidade dos veículos que transitam
paralelamente à ciclovia, deixando-a mais segura, de modo que seus usuários podem
trafegar mais tranquilamente.
5. Conclusão
Os benefícios dessa ação na ciclovia já são notados pelos usuários e isso ocorre
diariamente. Fatores de beleza cênica, pequenos sombreamentos, maior segurança, bem
como as importâncias ecológicas das espécies escolhidas são sentidos por muitos dos
usuários, os quais elogiam as ações prática que esse trabalho proporcionou e continuará
proporcionando em maiores dimensões, em breve futuro, com o crescimento das árvores.
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Apêndice

Figura 1 - Estado das mudas segundo o tipo de solo.

Fonte: Autoria própria - software Microsoft Excel.

Figura 2 – Árvores crescendo e ocasionando pequenos sombreamentos ao longo da ciclovia.

Fonte: Autoria própria
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ANÁLISE DA PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MUDAS E SEMENTES NO
MUNICÍPIO DE MANAUS/AM
ARAUJO, A. F. L2; MARQUES, M. C3; ARRUDA, Y. M. B. C4; FERRAZ, I. D. K5.

Resumo: A pesquisa teve por objetivo analisar a produção e a utilização de mudas e sementes
no município de Manaus/AM. Foi realizada com os produtores de sementes e mudas cadastrados
no RENASEM/MAPA no município de Manaus nas áreas urbana e rural, mediante o uso de um
formulário estruturado, sobre: perfil socioeconômico, estimativa de produção e precificação, cadeia
de produção, dificuldades de trabalho e legislação. Os dados quantitativos foram analisados pela
Estatística Descritiva e os dados qualitativos por meio da técnica de Análise de Conteúdo. O maior
número de viveiros cadastrados ativos foi localizado na zona Oeste e na zona Rural. A faixa etária
predominante dos donos dos viveiros foi entre 51-65 anos, ensino superior completo e pertencente
ao sexo masculino. A estimativa anual de produção na cidade de Manaus é de 1.377.000 mudas e
550.000 mil sementes.
Palavras-Chaves: agronegócio; legislação florestal; viveiros comerciais.

Abstract: The research aimed to analyze the production, handling and use of seedlings and
seeds in the city of Manaus / AM. It was conducted along with RENASEM / MAPA registered seed
and seedling producers in the city of Manaus in the urban and rural areas, using a structured form
on: socioeconomic profile, production and pricing estimation, production chain, labor struggles and
legislation. Quantitative data were analyzed using Descriptive Statistics and the qualitative data by
using the Content Analysis technique. Larger numbers of active registered nurseries were located
in the West and Rural areas. The predominant age group of nursery owners was between 51-65
years old, complete higher education were belonged to the male gender. The annual production
estimate in the city of Manaus is 1,377,000 seedlings and 550,000 seeds.
Palavras-Chaves: agribusiness; forest legislation; commercial nurseries.

Introdução
A legislação brasileira referente à produção de sementes e mudas no Brasil
consiste, primordialmente, na Lei nº 10.711/2003, que instituiu o Sistema Nacional de
Sementes e Mudas – SNSM (BRASIL, 2003) e no Decreto nº 5.153/2004, que
regulamenta a Lei anteriormente citada e dá competência ao Ministério da Agricultura,
Pecuária

e

Abastecimento

–

MAPA

para

publicação

de

outras

normativas

complementares. Após a publicação desta Lei e, em 2011, a Instrução Normativa nº
56/2011 foi pioneira na regulamentação da produção, comercialização e utilização de
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sementes e mudas de espécies florestais, nativas e exóticas, visando garantir sua
procedência, identidade e qualidade (BRASIL, 2011).
De acordo com TAGUCHI (2013), o setor de sementes e mudas é um mercado
novo, mas que já nasce com gargalos, por exemplo, não há tantas sementes disponíveis,
a mão de obra é rara e, ainda, há poucos viveiros de mudas nativas regularizados no
país. Visto isso, é provável que nos próximos anos ocorra um relevante aumento na
demanda por sementes e mudas de espécies nativas, que são importantes insumos para
a restauração da vegetação nativa.
A produção de sementes e mudas passou a ser efetivamente regularizada por
legislações especificas há 15 anos e, por ser recente, ainda possuem algumas
defasagens técnicas e científicas. A falta de disponibilidade de sementes, mão de obra
qualificada, falta de viveiros regularizados são impasses para a consolidação do setor de
produção de sementes e mudas. No entanto, o Brasil é um país que tem como histórico a
produção agrária e florestal como base de sua economia, o que torna a produção de
sementes e mudas um setor imprescindível para sustentar a maior parte de suas
atividades produtivas.
O estudo torna-se pertinente para uma gestão segura e confiável no setor de
agronegócio de sementes e mudas para os mais diversos fins (recuperação de área
degradada,

restauração

florestal,

arborização

urbana,

medicina

alternativa

e

alimentação). Quantificar a produção quantitativa e qualitativamente será útil para
fundamentar futuras pesquisas na área de tecnologia de sementes, apontar melhorias em
políticas públicas e estimular desenvolvimento econômico e social.

Objetivo
Analisar a produção e a utilização de mudas e sementes no município de
Manaus/AM.

Material e Métodos
1. Realização da pesquisa
O projeto foi desenvolvido na área urbana e rural do município de Manaus/AM,
com um território de 11.401,092 km² (IBGE 2016) e uma população aproximada de dois
milhões de habitantes (IBGE 2017), sendo a pesquisa realizada com produtores de
sementes e mudas cadastrados no Registro Nacional de Sementes e Mudas - RENASEM
do MAPA, no período de agosto de 2018 a janeiro de 2019. No total, 24 produtores
estavam regularmente cadastrados, classificados como: viveiros cadastrados ativos (que
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estão em pleno funcionamento) e viveiros cadastrados inativos (que por algum motivo
deixaram de produzir ou se recusaram a participar da pesquisa).
2. Aplicação dos questionários
O método de obtenção dos dados consistiu em formulário semiestruturado
aplicado com visita nos locais de produção e comercialização, previamente marcada. O
formulário envolve perguntas sobre: (1) perfil socioeconômico dos produtores, (2)
estimativa de produção e precificação, (3) cadeia de produção, (4) dificuldades de
trabalho e (5) legislação. Os critérios de inclusão nas entrevistas são: ser produtor de
sementes e/ou mudas com produção vigente; ter idade igual ou superior a 18 anos, de
ambos os sexos.
Os formulários foram aplicados com o consentimento do participante, a partir da
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, conforme as
disposições do Conselho Nacional de Saúde, nº 466/2012, o projeto foi submetido ao
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia – CEP/INPA credenciado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa –
CONEP e possui um status de parecer aprovado, nº 2.450.883.
3. Tabulação de dados
Os dados quantitativos coletados foram analisados mediante Estatística
Descritiva. Os dados qualitativos passaram por análise por meio da técnica de Análise de
Conteúdo (BARDIN 2004).
A classificação das espécies produzidas foi realizada no site Flora do Brasil
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br)
Resultados e Discussão
Obteve-se uma lista com 24 viveiros de sementes e mudas no site do RENASEM.
Após aplicação do critério de exclusão destes 24 viveiros, 16 foram classificados como
viveiros cadastrados ativos, sete são viveiros cadastrados inativos e apenas um se
recusou a participar da pesquisa. Destes 16, 14 são produtores de mudas e dois são
produtores de sementes.
Após a obtenção do registro dos produtores de sementes e mudas pelo site do
RENASEM/MAPA foram detectadas inconsistências no cadastro de diversos produtores,
como: números de telefone inexistentes ou inválidos, endereços antigos ou de imóveis
pessoais, espécies cadastradas que não são ou nunca foram produzidas. As informações
inconsistentes dificultaram a aplicação dos questionários e o processo de tabulação de
dados, corroborando com os achados de MARQUES et al. (2013). Onde os diagnósticos
sobre produtores de sementes e mudas apontam para dificuldade em acessar dados
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sobre produção e comercialização devido ao fato destes serem pontuais, escassos,
desatualizados e dispersos em diferentes instituições.
A maioria dos produtores apresenta uma idade média entre 51-65 anos, ensino
superior completo e pertencem ao sexo masculino. Deve-se levar em consideração que,
em alguns casos (n=7), quem participou da entrevista foi o responsável técnico pelo
viveiro. Em relação ao titulo da propriedade, a maioria é particular (n=14), as demais são
governamentais e não há nenhum viveiro comunitário ou pertencente à ONGs.
Todos os viveiros relataram a sua Capacidade Máxima de Produção - CMP (de
acordo com IPEA (2015), é o valor referente ao máximo que o viveiro pode produzir de
sementes e/ou mudas durante o período de um ano) e a sua respectiva Produção Atual –
PA (Figura 1). Com essa quantificação e extrapolação autodeclarada, são produzidos na
cidade de Manaus anualmente cerca de 1.377.000 mudas; a CMP de 2.387.000 mudas.
Ou seja, atualmente produz-se menos da metade da CMP, sendo que mesmo sendo
produzido metade, muitas das mudas produzidas permanecem bastante tempo em
estoque devido a dificuldade de comercialização.
Em relação a produção de sementes, a PA é de cerca de 550.000 mil sementes e
a CMP é de 6.500.000 sementes. Isso indica que a produção de sementes está muito
abaixo da metade, podendo ser expandida em caso de aumento de demanda.
Em relação à destinação das mudas produzidas (Figura 2), a principal destinação
é para fins de obras de paisagismo (46%), seguido do setor alimentício com mudas de
plantas, principalmente, frutíferas (27%), arborização urbana (19%), onde a Prefeitura de
Manaus é a principal compradora e/ou mediadora dos contratos de venda, e por último,
apenas 8% é destinado a Restauração Florestal.
Após a revisão da listagem de espécies produzidas (declaradas) pelos 17 viveiros
cadastrados ativos, as 349 espécies estão distribuídas em 251 gêneros e 82 famílias. As
famílias mais abundantes são: Fabaceae (77 spp), Arecaceae (34 spp), Rutaceae (17
spp), Malvaceae (14 spp), Asteraceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae (13 spp cada).
Das 82

famílias

inventariadas, 36 apresentaram

apenas uma espécie,

correspondendo a 43,90% do total. Os gêneros mais representados foram Inga (13 spp),
Heliconia (12 spp), Citrus (10 spp), Hymenolobium, Protium (nove spp cada), Hevea (oito
spp), Hymenaea (sete spp cada).
As espécies foram classificadas de acordo com a sua ocorrência em nativas da
Amazônia, nativas de outros biomas, híbridas (cruzamento genético entre diferentes
espécies) e exóticas (Figura 3). O autoíndice de uso de espécies exóticas está
diretamente ligado ao uso em relação a distinação destas espécies (Figura 2), onde, no
município de Manaus a maior destinação é para uso paisagístico. No entanto deve-se
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tomar cuidado com a introdução de espécies exóticas a fim de se evitar contaminação
biológica (SANTANA, 2008).

Referências
BRASIL. Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003. Dispõe sobre o Sistema Nacional
de Sementes e Mudas e dá outras providências. Brasília: Congresso Nacional,
2003.
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa
nº 56, de 8 de dezembro de 2011. Regulamenta a Produção, a Comercialização e
a Utilização de Sementes e Mudas de Espécies Florestais, Nativas e Exóticas.
Brasília: Mapa, 2011.
IBGE. 2016. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em:
http://www.cidades.ibge.gov.br>Acesso em 18/04/2018.
IBGE. 2017. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em:
http://www.cidades.ibge.gov.br> Acesso em 18/04/2018.
IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Diagnóstico da Produção de
Mudas Florestais Nativas no Brasil. 2015. Brasília
MARQUES, H. R. et al. Situação das informações sobre produtores de mudas e
sementes nativas: subsídios para a recuperação florestal. In: SIMPÓSIO
NACIONAL SOBRE RESTAURAÇÃO FLORESTAL, 2., 2013, Viçosa, Minas
Gerais. Anais... Viçosa: Sociedade de Investigações Florestais, 2013.
TAGUCHI, V. Fábrica de árvores. Editora Globo S.A/ Revista Globo Rural, São Paulo.
2013. Disponível em: http://revistagloborural.globo.com/Revista/Common/0,,ERT33227218282,00.html

42

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

Figuras e Tabelas
4.000.000

Quantidade de sementes

3.500.000
3.000.000
2.500.000

2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
15

16

Quantidade de mudas

Capacidade Máxima de Produção ao ano

Produção atual

1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Capacidade Máxima de Produção ao ano

9

10

11

12

13

14

Produção atual

FIGURA 1. Capacidade máxima de produção comparada à produção atual de mudas por

Percentual de produção

viveiros ao ano.
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

46%

27%
19%
8%

Restauração
Florestal

Arborização Urbana

Paisagismo

Alimentício
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ANÁLISE QUALI - QUANTITATIVA DAS SUPRESSÕES DE ESPÉCIES
ARBÓREAS EXÓTICAS PROVINDAS DE DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DO
JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE
ORDONHO, L. S. R.1; DE MELO, A. K. L.1; OLIVEIRA JÚNIOR, M. M.2

RESUMO
Uma arborização com planejamento adequado e de qualidade influencia diretamente nos impactos
negativos causados por espécies vegetais implantadas no ambiente urbano. Com esse intuito,
realizou-se, com a obtenção de dados coletados da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e
Gestão Urbana (SEMAG) da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, estudo das autorizações
ambientais (AA) emitidas por este órgão municipal entre os anos de 2016 e 2018, uma análise
quali e quantitativa das supressões realizadas no Município neste período e de que forma isso
altera o ambiente urbano de forma positiva. Levantou-se, no presente trabalho, um total de 385
erradicações neste período, observando-se 92 erradicações em 2019 (23,89%), 140 erradicações
em 2017 (36,37%) e por fim com 153 erradicações em 2018 (39,74%). A regional 6, localizada na
faixa litorânea, apresentou maior número de erradicações. Foram verificadas 15 famílias
botânicas, totalizando 33 espécies, sendo 26 exóticas.
Palavras chaves: arborização, erradicação, impactos.
ABSTRACT
A appropriate arborization planning with quality influences directly in the negative impacts caused
by plant species inside the urban environment. Thus, a qualitative and quantitative analysis was
performed with collected data and Environmental Authorizations from the city's Executive Secretary
for Environment and Urban Management (SEMAG) of Jaboatão dos Guararapes city council
between 2016 and 2018. The purpose of this study is to present how the plant supression alters
positively this environment of study area. A total of 385 eradications were found in the period, with
92 eradications in 2019 (23.89%), 140 eradications in 2017 (36.37%) and finally 153 eradications in
2018 (39.74%). Regional 6, located in the coastal zone, had the highest amount of eradications.
15 botanical families were verified, totaling 33 species, wich 26 are exotic.
Key words: Afforestation, eradication, impacts.

INTRODUÇÃO
O crescimento acelerado e desordenado das cidades gera grandes impactos
ambientais negativos, sejam eles de caráter hídrico, sonoro, atmosférico, visual e/ou
climático. Desta forma, a cobertura vegetação presente nestes ambientes apresenta um
papel significativo, funcionando como agente imprescindível para o seu equilíbrio.
A arborização é considerada um importante componente reestruturador no
ambiente civil, pois aproxima as condições ambientais normais com o convívio urbano
(RIBEIRO ,2009). Contudo, Gonçalves (1999), afirma que a arborização urbana não
pode ser executada de qualquer forma, pois o conhecimento das necessidades urbanas a
serem resolvidas envolvem uma avaliação estética, ecológica, política e socioeconômica.
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Por isso, um projeto de arborização adequado deve levar em consideração o seu
potencial em proporcionar melhorias às condições urbanísticas, como permeabilidade do
solo, diversidade biológica, conforto térmico, entre outras.
O emprego adequado de plantas no planejamento da arborização torna-se
elemento fundamental para o sucesso de um projeto de qualidade, visto que o uso
incorreto de espécimes pode levar a uma série de danos, tanto à população quanto às
estruturas urbanas, saneamento, distribuição de água, energia elétrica e construção civil.
Dado o exposto, Bobrowski (2014) assegura que os problemas da arborização são
classificados em duas categorias distintas, são elas: os danos ocasionados às árvores e
os danos originados pelas árvores.
Muito se discute sobre a importância da utilização de espécies vegetais que
ocorrem naturalmente em cada região por desempenharem importante função ecológica
salvaguardando a identidade biológica regional, fornecendo abrigo e alimentação à fauna
viabilizando em parte a vida silvestre no interior das cidades (DANTAS e SOUZA, 2004).
OBJETIVO
O trabalho teve por objetivo realizar uma análise quali-quantitativa das supressões
vegetais realizadas pela Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes, por meio das
atividades da Coordenação de Arborização, Praças e Jardins (CAPJ), em sua área de
atuação, durante o período de 2016 a 2018.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi realizado na zona urbana do município do Jaboatão dos
Gurarapes, no estado de Pernambuco localizado na Região Nordeste do Brasil, situado
nas coordenadas geográficas 8° 6' 43" S e 35° 0' 55" W e possuindo como municípios
limítrofes Recife, Cabo de Santo Agostinho, Moreno e São Lourenço da Mata. Detém
uma área territorial de aproximadamente 258,724 km² (IBGE, 2018), com população
estimada de 702.298 habitantes (IBGE, 2019) e densidade demográfica cerca de
2.491,82 habitantes/km² (IBGE, 2010).
No município, é instituído o modelo de gestão baseado na regionalização
territorial, dividindo-se o município em 7 regionais administrativas subdivididas em
microrregiões respeitando os limites dos bairros, conforme pode-se visualizar na Figura 1.
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Figura 1. Distribuição geográfica das regionais administrativas do Jaboatão dos
Guararapes. 2009.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (SMS) - Jaboatão dos Guararapes 2013.
O estudo foi realizado a partir de dados coletados na Secretaria Executiva de
Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMAG) da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. A
base de dados respalda-se da análise de processos abertos a partir de denúncias
públicas com solicitações para erradicação ou poda de árvores ou palmeiras,
compreendendo informações sobre as espécies objetos da denúncia, motivos para a
erradicação, quantidade de indivíduos e suas respectivas regionais, evidenciando assim
o quantitativo dos anos de 2016, 2017 e 2018. Uma vez aberta a denúncia, realiza-se
uma vistoria por técnicos da CAPJ para que seja realizada a devida análise e, caso seja
comprovada a necessidade da erradicação do indivíduo, elabora-se um parecer técnico
solicitando a emissão de Autorização Ambiental (AA) e posterior supressão do(s)
indivíduo(s).
Para o levantamento de dados, levou-se em conta apenas as autorizações
ambientais emitidas pela Gerência de Licenciamento Ambiental (GLA) e repassadas à
Secretaria Executiva de Serviços Urbanos (SESURB), a qual executa a atividade de
supressão em campo, entre os anos de 2016 a 2018. Estes dados foram organizados em
planilhas para serem analisados com o auxílio de tabelas e gráficos.
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Os resultados obtidos possuem como foco a análise quali-quantitativa das
erradicações anuais de indivíduos arbóreos, por espécie, indicados nas autorizações
ambientais (AA). As autorizações que não constaram a quantidade de indivíduos a serem
erradicados, levou-se em conta apenas um, independentemente da espécie.
O sistema de classificação botânica utilizado para o presente estudo é o APG IV e
serão consideradas espécies exóticas todas aquelas que não ocorrem naturalmente no
Brasil.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao final do levantamento dos dados, constatou-se um aumento do número de
Autorizações Ambientais (AA) quanto a erradicação de espécimes vegetais no município
Jaboatão dos Guararapes, entre os anos de 2016 a 2018, sendo encontrado um total de
385 erradicações no período. Assim, observam-se 92 erradicações em 2016 (23,89% do
total), passando para 140 erradicações em 2017 (36,37% do total) e chegando ao final
com 153 erradicações em 2018 (39,74% do total), considerando todas as Regionais
juntas no período mencionado (Tabela 1).
Tabela 1. Número de indivíduos arbóreos erradicados, por Regional em Jaboatão dos
Guararapes, no período de 2016 a 2018.
ANO

2016

2017

2018

TOTAL

REGIONAL 1

20

14

19

53

REGIONAL 2

27

15

5

47

REGIONAL 3

3

14

0

17

REGIONAL 4

0

7

9

16

REGIONAL 5

10

15

38

63

REGIONAL 6

23

36

58

117

REGIONAL 7

9

39

24

72

TOTAL

92

140

153

385

%

23,89

36,37

39,74

Fonte: Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMAG) - Jaboatão
dos Guararapes: (Elaborado pelos autores).
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No ano de 2016, do total de indivíduos erradicados, 54,35% pertenciam às
Regionais 2 e 6; no ano de 2017, o maior número de erradicações ocorreu nas Regionais
6 e 7, correspondendo a 53,57% do total das erradicações no ano; e em 2018, a Regional
6 continuou com maior número de erradicações (37,91%), seguida pela Regional 5
(24,84%). Nota-se que o ano de 2018, foi o que obteve maior número de erradicações
com um aumento significativo nas regionais 5 e 6. Neste ano, foram erradicadas 39,74%
do total dos três anos, com predominância na Regional 6 (Figura 2).
Figura 2. Distribuição de erradicações com autorização ambiental (AA) realizadas em
Jaboatão dos Guararapes, nos anos de 2016 a 2018, distribuídas em regionais.

Fonte: Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMAG) - Jaboatão
dos Guararapes: (Elaborado pelos autores).

Considerando o gráfico supracitado, observa-se que a maior demanda de
supressões está dividida nas regionais 6 e 7, onde há maior predominância de
estabelecimentos comerciais, conjuntos residenciais, empresariais e fábricas de
pequeno a grande porte. Para os autores Lewinsohn e Prado (2002) e Mittermeier et al
(2005), a constante expansão do uso de diversas áreas para habitação humana e
exploração agrossilvipastoril causa uma grande pressão sobre os recursos naturais,
ocasionando a degradação e a fragmentação de habitats. Além disso, o litoral tende a
apresentar índices de densidade demográfica mais elevados do que os espaços
interiores, fato que é reforçado em países de formação colonial, como o Brasil, onde a
ocupação do território ocorreu no sentido da costa para o interior.
De acordo com os protocolos gerados diariamente a pedido dos requerentes na
SMA, é possível identificar que a maior frequência de solicitação é advinda de pessoa
física. Os motivos mais comuns pelos quais esses requerentes buscam pelo pedido de
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Erradicação são: rachaduras nos muros, também danificando partes das edificações,
queda de frutos nos telhados, além da ação violenta de raízes de algumas espécies e
ataque de pragas (cupins) que também podem causar risco de queda.
No período analisado, as erradicações englobaram indivíduos pertencentes a 15
famílias botânicas e 33 espécies, sendo 26 exóticas. Algumas dessas exóticas são
plantadas erroneamente pela população para obtenção de frutos como a mangueira
(Mangifera indica), coqueiro (Cocos nucifera), fruta-pão (Artocarpus altilis), jaqueira
(Artocarpus heterophyllus), jambolão (Syzygium cumini) e abacateiro (Persea americana).
Já outras, como a castanhola (Terminalia catappa), espatódea (Spathodea campanulata),
casuarina (Casuarina equisetifolia) e olho-de-pombo (Adenanthera pavonina), são
utilizadas com âmbito paisagístico.
Dentre as famílias levantadas para o presente estudo, as com maior incidência
foram Fabaceae, Arecaceae e Myrtaceae. Oliveira et al (2007), na cidade de Petrolina, no
estado de Pernambuco, verificou que as principais famílias botânicas que predominavam
na arborização eram Fabaceae, seguida por Arecaceae. Kramer e Krupek (2012), em seu
trabalho sobre a caracterização florística e ecológica da arborização de praças públicas
do município de Guarapuava, no estado do Paraná, também constataram, em sete
praças públicas analisadas, que as famílias que apresentavam maior riqueza de espécies
foram Fabaceae, seguida de Myrtaceae, Cupressaceae e Arecaceae.
Dentre o quantitativo de espécies, verificou-se que a Terminalia catappa
representou 10,3% do total de erradicações, sendo que, apenas no ano de 2018, foram
erradicados, aproximadamente, metade desse total. O gênero Ficus, representado no
estudo pelas espécies F. microcarpa e F. benjamina, ocupou o segundo lugar com 5,1%
do total de erradicações. No caso da Mangifera indica, que compõe 4,9% do total de
erradicações, no ano de 2017 foram erradicadas mais da metade desse montante. Em
seguida vem a Clitoria fairchildiana (sombreiro), A. heterophyllus e C. nucifera,
respectivamente.
O recomendável para uma cidade é que sua arborização seja composta por
espécies nativas para valorizar e favorecer os biomas naturais da região. No entanto, as
espécies

exóticas

podem

ser

utilizadas,

desde

que

apresentem

um

bom

desenvolvimento, sejam adequadas para o local e/ou representem valores culturais da
população local.
Boa parte das espécies florestais apresentam restrições, a depender de onde
serão implantadas, como é o caso da castanhola, mangueira e ficus.
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A castanhola é uma espécie típica de regiões tropicais e suas raízes apresentam
um comportamento agressivo por necessitar de um solo sem compactação para que
permaneçam subterrâneas, apresentando crescimento vertical simpodial com vários
estratos de copa (LIMA NETO e SOUZA, 2011). De acordo com Gonçalves & Rocha
(2003), as raízes excessivamente superficiais

podem provocar danos ao patrimônio

público e contribuírem para ocorrência de acidentes. O cultivo da T. catappa em
planejamentos urbanos diverge do recomendado pela NBR 9050:2004 de acessibilidade,
que sugere espécies que não produzam abundante biomassa, nem possuam porte
elevado ou raízes robustas, podendo ocasionar danos a estruturas públicas e conflitos
com fiação elétrica, colocando em risco os transeuntes do local.
Ainda, grande parte dos espécimes encontrados na arborização urbana do
Município, pertencentes ao gênero Ficus, também apresentam um crescimento violento
das raízes superficiais, além de raízes adventícias que provocam o colapso de vias de
passeios e construções. A espécie desse gênero com maior frequência é o F. benjamina,
a qual possui sistema radicular agressivo e provoca diversos problemas causados,
geralmente, pela busca de água.
No caso da mangueira, o seu plantio não é recomendado em vias públicas por
apresentar grande porte e podendo, consequentemente, se tornar incompatível com
equipamentos urbanos. Além disso, a presença de frutos relativamente grandes e
carnosos

pode

ocasionar acidentes

aos

transeuntes

e

gerar

incômodo

pelo

apodrecimento destes no solo, aumentando ainda a demanda da limpeza urbana do
município.
Os principais problemas causados por espécies exóticas identificados para a
elaboração do inventário foram: danos estruturais a calçadas e muros, infiltração em
tubulações de água, risco de vida por apodrecimento de galhos, infestação de cupins
e/ou ocos e queda de frutos, causando danos a telhados de residências.
Sendo assim, é importante ressaltar que a utilização de espécies exóticas na
arborização pode favorecer o início de processos de invasão biológica e gerar sérios
impactos ambientais, reduzindo a vegetação nativa nas áreas invadidas, visto que estas
limitam o desenvolvimento de outras espécies, seja por sombreamento, pragas e/ou
exposição do solo.
Por fim, mesmo considerando a grande quantidade de espécies exóticas incluídas
na arborização urbana que causem problemas, as atividades de supressão e poda
realizadas pela Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes vem reduzindo essa
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incidência. Sendo assim, a quantidade de supressão desse tipo de vegetação, feita de
forma correta, concomitante à compensação através do plantio de espécies nativas do
bioma da região e de exóticas que se adequem às características do local, após o devido
inventário da área, corrobora a importância deste tipo de atividade na área urbana do
Município.
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ANÁLISE QUALI-QUANTITATIVA DE QUATRO PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE
BAYEUX, PB
NÓBREGA, C. C.¹; OLIVEIRA, K. N.¹; ARAÚJO, L. H. B.², MENDES, B. M.¹

Resumo: Esse trabalho teve como objetivo analisar quali-quantitativamente praças do município
de Bayeux – PB e gerar percentual de cobertura vegetal das áreas avaliadas. Foi realizado o
levantamento das espécies em setembro/2019, sendo realizada a identificação das espécies em
campo e feito a medida da altura, diâmetro da copa e diâmetro a altura do peito. Quanto à origem,
as espécies foram classificadas em nativas e exóticas. Os aspectos físicos e sanitários, os
indivíduos foram classificados em estado bom, satisfatório, ruim ou morto. Em relação ao porte, os
indivíduos foram classificados de acordo com a altura em pequeno, médio e grande. Além disso foi
calculado o percentual de cobertura vegetal em função da superfície total da área. Foi possível
constatar com esse trabalho que as praças do estudo apresentaram baixa diversidade de espécies
e alto percentual de espécies exóticas, com tendência à homogeneidade. Além disso, a qualidade
ambiental dessas praças deve ser aumentada.
Palavras-Chave: arborização urbana, área verde, cobertura vegetal.
Abstract: The objective of this study was to analyze quali-quantitatively squares of the municipality
of Bayeux - PB and generate percentage of vegetation cover of the evaluated areas. The species
survey was carried out in September/2019, and the species were identified in the field and the
height, crown diameter and diameter at breast height were measured. Regarding their origin, the
species were classified as native and exotic. The physical and health aspects of the individuals
were classified as good, satisfactory, bad or dead. Regarding size, individuals were classified
according to height in small, medium and large. In addition, the percentage of vegetation cover was
calculated as a function of the total surface of the area. It was possible to verify with this work that
the squares of the study presented low species diversity and high percentage of exotic species,
with a tendency to homogeneity. In addition, the environmental quality of these squares must be
increased.
Keywords: urban afforestation, green area, vegetation cover.

Introdução
As questões ambientais têm se tornado frequente pauta de discussões no mundo
inteiro, devido aos grandes impactos e desastres que estão ocorrendo. Atualmente, a
qualidade ambiental não é um tema que apenas ambientalistas discutem, mas a
população no geral, membros de organizações e políticos estão se mostrando cada vez
mais preocupados com o futuro do planeta.
Com a alteração da qualidade ambiental nota-se que os dias estão ficando mais
quentes, verifica-se o aumento da temperatura global, o que causa muita preocupação.
De acordo com as pesquisas sobre o clima, os últimos anos foram os mais quentes da
história.
Nóbrega et al. (2018) salientam para as alterações na qualidade ambiental do
meio urbano, devido principalmente ao crescimento das cidades horizontalmente e
verticalmente, os diversos tipos de poluição que estão atrelados a esse crescimento,
além da diminuição das áreas com cobertura vegetal. Todos esses aspectos estão
fortemente relacionados com o aumento da temperatura.
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As áreas verdes, principalmente em locais urbanizados, apresentam-se como
solução para amenização do clima. Porém, apesar de diversos estudos sobre o assunto,
ainda pouco se é feito pela população e gestores das cidades para aumentar a qualidade
do ambiente em que se vive. De acordo com Bargos e Matias (2011), uma preocupação
frequente para o planejamento e gestão urbana é sobre a compreensão da diversidade
dos espaços urbanos vinculados a dimensão socioambiental.
É importante salientar que as áreas verdes urbanas apresentam diversas funções
que trazem benefícios ao ambiente e ao homem. Dentre essas funções, pode-se
destacar o bem-estar psicológico e climático, diminuição da temperatura local e dos
ruídos, amenização do impacto das gotas de chuva, melhora a qualidade do ar, além da
preservação da fauna (LIMA NETO et al., 2007).
Objetivos
Analisar quali-quantitativamente quatro praças do município de Bayeux – PB e
gerar percentual de cobertura vegetal das áreas avaliadas.

Material e Métodos
O estudo foi desenvolvido na cidade de Bayeux (07º07’30”S e 34º55’55”O),
localizada na Região Metropolitana de João Pessoa, Paraíba, cuja área territorial do
município é de 27,536 km². A população do município está estimada em 90.880
habitantes (IBGE, 2018). O clima de Bayeux é do tipo tropical quente e úmido, com
temperatura média de 26,5ºC e índice pluviométrico de aproximadamente 1.750 mm
anuais. A vegetação predominante no município é a Floresta Atlântica.
Inicialmente foi realizada pesquisa junto à Secretaria de Infraestrutura da
Prefeitura Municipal de Bayeux no sentido de obter informação sobre as praças do
município. O critério de escolha das áreas de amostragem foi realizar o levantamento das
praças mais representativas da cidade. Seguindo a metodologia adotada por Jesus e
Braga (2005) foi feita a sistematização de categorias de espaços livres (Tabela 1).

Tabela 1. Sistematização de categorias de espaços livres na cidade de Bayeux, PB
Nome

Categoria

Área (m²)

Situação

Função

Coordenadas

Altitude

Praça de São Bento

Praça

1674 m²

Público

Lazer

7º07’17.80”S 34º54’27.59”O

11 m

Praça 6 de Junho

Praça

1141 m²

Público

Lazer

7º07’33.59”S 34º55’51.32”O

16 m

Praça do Aeroporto

Praça

991 m²

Público

Lazer

7º08’05.54”S 34º56’17.53”O

56 m

Praça de esporte e
cultura vereador Franco

Praça

5048 m²

Público

Lazer

7º07’28.78”S 34º55’10.18”O

15 m
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O levantamento das espécies foi realizado no mês de setembro/2019, avaliandose os indivíduos arbóreos presentes em cada área selecionada para o estudo. Para o
registro e coleta de dados de trabalho de campo foram utilizadas planilhas, trena, fita
métrica, câmera digital e hipsômetro de Haglof. A identificação das espécies foi realizada
no momento da coleta de dados.
Para a avaliação quantitativa e qualitativa dos indivíduos arbóreos, inicialmente foi
realizada a contagem e identificação dos indivíduos presentes em cada área verde
pesquisada. Em seguida, foi medida a circunferência na altura do peito (DAP) utilizando
uma fita métrica e transformado em diâmetro à altura do peito (DAP) e a altura total das
árvores (H) foi medida com o hipsômetro de Haglof.
O diâmetro de copa (DC) foi determinado através de duas medições, sendo uma
no sentido norte-sul e outra no sentido leste-oeste, conforme metodologia utilizada por
Harder et al. (2006) e que, segundo os autores, essa forma de medição é para verificar a
uniformidade da copa quanto ao seu desenvolvimento e levantar o índice de cobertura
arbórea. Quanto à origem, as espécies foram classificadas em nativas e exóticas em
relação à Flora Brasileira, independente do bioma.
Quanto aos aspectos físicos e sanitários, os indivíduos presentes nas áreas
verdes foram classificados, segundo adaptação de Silva (2012), em estado bom
(indivíduo vigoroso e sadio, sem sinais de ataque de “pragas”, doenças ou injúrias
mecânicas), satisfatório (indivíduo com algum sinal de deficiência superficial, ataque de
“pragas”, doenças, ou injúria mecânica superficial), ruim (indivíduo em estado avançado
de declínio, com ataque ou dano intenso de “pragas” ou doenças, resultando em risco de
queda) ou morto.
Em relação ao porte, os indivíduos foram classificados de acordo com a altura em
pequeno (até 4 metros), médio (de 4 a 7 metros) e grande (maior que 7 metros),
conforme Alencar (2014).
Em cada área verde foi calculado o percentual de cobertura vegetal (PCV) em
função da superfície total da área. Para isso foi medido com GPS a área total (m²) e a
área explorada pela copa das árvores (m 2), obtida pelo somatório da área de todas as
copas existentes na praça.
O percentual de cobertura vegetal das áreas foi calculado a partir do somatório
das áreas das copas das árvores de cada área verde dividido pela área total avaliada,
multiplicado por cem (Equação 1), conforme proposto por Abreu et al. (2012):

PCV= Σ área de cobertura vegetal x 100
Área total avaliada
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Os dados obtidos foram organizados em planilhas e, posteriormente, cada área
verde foi analisada e caracterizada segundo as espécies encontradas, sendo também
calculado o percentual de cobertura para cada área.
Baseado no percentual de cobertura vegetal proporcionada pelas árvores, as
praças foram classificadas quanto a sua qualidade ambiental em baixa (até 5,0% de
cobertura vegetal), média (10,0 a 25,0%) e alta (acima de 30,0%), conforme Borges et al.
(2010).

Resultados e Discussão
No levantamento de campo das Praças (Tabela 2) foram identificados apenas dois
indivíduos, de duas espécies diferentes na praça São Bento. Na Praça 6 de Junho foram
identificados 10 indivíduos, distribuídos em três espécies. Na praça do aeroporto foram
identificados 11 indivíduos de quatro espécies. E na praça de esporte e cultura vereador
Franco foram identificados três indivíduos de duas espécies. Dos 26 indivíduos
identificados nas quatro principais praças da cidade de Bayeux, apenas um indivíduo, o
Ipê-roxo (Handroanthus impetiginosus), é nativa do Brasil. No total foram identificados
apenas nove espécies arbóreas.

Tabela 2. Avaliação dendrométrica das espécies arbóreas presentes nas quatro praças
do estudo da cidade de Bayeux-PB
Nome Popular
Algaroba
Espirradeira
Ficus
Ipê roxo
Jaqueira
Palmeira Havaí
Palmeira Imperial
Pingo de Ouro
Mangueira

Nome Científico
Prosopis juliflora
Nerium oleander
Ficus benjamina
Handroanthus impetiginosus
Artocarpus heterophyllus
Veitchia merrillii
Roystonea oleracea
Duranta erecta
Mangifera indica

Origem
Exótica
Exótica
Exótica
Nativa
Exótica
Exótica
Exótica
Exótica
Exótica

Ind.
4
1
8
1
1
5
1
3
2

DAP* (cm)
40,00-32,48**
11,22
101,47-19,22
11,22
81,84
15,61-10,51
7,64
5,63-3,98
121,11-70,70

DC (m)
8,50-7,90
2,80
16,00-3,50
4,50
12,3
3,00-2,20
2,00
2,50-1,20
17,20-14,10

H (m)
13,00-12,00
2,50
10,50-2,70
4,40
12,30
3,90-2,40
2,60
2,00
15,00-14,00

Total
26
*DAP- Diâmetro à Altura do Peito; DC- Diâmetro da Copa; H- Altura.
**Maior e menor valor do indivíduo encontrado.

A distribuição das espécies mais abundantes não foi regular, como é possível
observar na Tabela 1. No total, 30,8% dos indivíduos identificados pertencem à espécie
Ficus benjamina. Freitas, Pinheiro e Abrahão (2015) analisando a arborização de praças
no

Bairro da Tijuca, Rio de Janeiro, também observaram distribuição irregular de

espécies, sendo 32,4% dos indivíduos identificados pertencem às espécies Cassia
siamea.
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Brun, Link e Brun (2007) alertam para a priorização da diversificação de espécies
em vias públicas, sejam canteiros, praças ou parques, pois essas espécies servirão como
corredores ecológicos urbanos para fauna no ambiente citadino.
Observou-se que apenas um indivíduo dentre os identificados nas quatro praças é
de origem nativa, o que equivale a 3,85%. Contrariando esse valor, 96,15% dos
indivíduos identificados são de origem exótica, ou seja, espécies oriundas de outros
países que foram introduzidas na arborização urbana das cidades brasileiras (Figura 1).
A mesma tendência foi observada por Freitas, Pinheiro e Abrahão (2015), pouco
mais de 90% do número total de indivíduos encontrados nas quatro praças do estudo no
Bairro da Tijuca, Rio de Janeiro, são espécies exóticas.
Diferentes espécies realizam diferentes funções no ambiente, ajudando na
melhoria da qualidade ambiental. Dentre essas funções, pode-se destacar o
sombreamento e a minimização da temperatura (NÓBREGA et al., 2018). Além disso, a
diversificação de espécies auxilia na manutenção da fauna nos centros urbanos,
garantindo ainda a função de abrigo e de fontes de alimentação para fauna (BRUN; LINK;
BRUN, 2007).

Nativas
4%

Exóticas
96%

Figura 1. Distribuição percentual de indivíduos arbóreos, por origem, presentes nas
quatro praças do estudo da cidade de Bayeux-PB

Brun, Link e Brun (2007) ainda salientam a importância de se priorizar o uso de
espécies nativas perenes, diminuindo problemas com adaptação e substituição de
espécies. Além de que, a introdução de espécies exóticas diminui as fontes alimentares
da fauna, acarretando na redução das espécies pela migração para outros locais.
Segundo a classificação de Silva (2012), todas as espécies apresentaram
aspectos físicos e sanitários satisfatórios (Tabela 3), ou seja, apresentaram um bom
aspecto visual, apesar de exibirem pequenas injúrias mecânicas como cortes na casca e
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presença de pregos. A presença de pregos observados na maioria das árvores, são para
utilização na fixação de iluminação em época de festas tradicionais na cidade. Nóbrega et
al. (2018) avaliando praças da cidade de Patos-PB, também observaram a presença de
injurias mecânicas como pregos aderidos nos troncos das árvores.

Tabela 3. Caracterização vegetativa das espécies arbóreas presentes nas quatro praças
do estudo da cidade de Bayeux-PB.
Espécie

Aspectos Físicos e Sanitários

Porte

Prosopis juliflora

Satisfatório

Grande

Nerium oleander

Satisfatório

Pequeno

Ficus benjamina

Satisfatório

Grande

Handroanthus impetiginosus

Satisfatório

Médio

Artocarpus heterophyllus

Satisfatório

Grande

Veitchia merrillii

Satisfatório

Pequeno

Roystonea oleracea

Satisfatório

Pequeno

Duranta erecta

Satisfatório

Pequeno

Mangifera indica
Satisfatório
Grande
Pequeno: até 4 metros de altura; Médio: de 4 a 7 metros de altura; Grande: maior que 7 metros de altura.

Segundo Sousa et al. (2019), é preocupante quando indivíduos apresentam algum
tipo de injúria, pois essa injuria pode ser a porta de entrada para patógenos e/ou pragas,
interferindo no desenvolvimento vegetal e em casos graves levar a morte do indivíduo.
A média aritmética da altura dos indivíduos na praça foi de 6,1 m, com variação
entre 2,0 e 15,0 m (Tabela 2). As espécies que apresentaram menor e maior altura foram
a Duranta erecta e Mangifera indica, respectivamente. Observou-se, de acordo com a
tabela 3, que no conjunto das praças, a avaliação do porte dos indivíduos demonstrou
que 42,31% apresentaram altura inferior a 4 m (pequeno porte), 11,54% apresentaram
altura de 4 m a 7 m (médio porte) e 46,15% apresentaram altura superior a 7 m (grande
porte).
Utilizando da mesma classificação, Araújo et al. (2015) verificaram que 44,7% dos
indivíduos identificados foram classificados em pequeno porte, 27,1% em médio porte e
28,2% em grande porte. Freitas, Pinheiro e Abrahão (2015) utilizaram uma classificação
diferente, de acordo com o estudo realizado pelos autores 15,1% dos exemplares
apresentaram altura inferior a 5 m, 41,5% apresentaram altura de 5 m a 10 m, 42,1%
entre 10 m e 15 m e 1,3% altura superior a 15 m.
O percentual de cobertura vegetal (PCV) de cada praça está disposto na Tabela
4. Constatou-se no presente estudo que todas as praças apresentaram alta qualidade
ambiental, de acordo com a classificação utilizada por Borges et al. (2010).
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Tabela 4. Percentual de Cobertura Vegetal das quatro praças do estudo da cidade de
Bayeux-PB.
∑ área da copa (m²)

Área da praça
(m²)

% Cobertura

Praça de São Bento

72,61

1674 m²

4,34

Praça 6 de Junho

716,90

1141 m²

62,83

Praça do Aeroporto

88,95

991 m²

8,98

Praça de esporte e cultura vereador
Franco

483,29

5048 m²

9,57

Praça

De acordo com a classificação de Borges et al. (2010), a praça de São Bento é
considerada de baixa qualidade ambiental por apresentar percentual de cobertura vegetal
menor que 5%. A praça do aeroporto e a praça de esporte e cultura vereador Franco tem
media qualidade de acordo com a classificação utilizada, pois apresentam de 10 a 25%
de cobertura vegetal. Apenas a praça 6 de junho pode ser considerada de alta qualidade
ambiental por apresentar acima de 30% de cobertura vegetal. A porcentagem de
cobertura vegetal da praça 6 de Junho deveria ser adotada como padrão para as demais
praças da cidade.
Araújo et al. (2015) avaliando a praça Pedro Velho em Natal-RN, verificou que
35,18% da área da praça tem cobertura arbórea. De acordo com Chaves e Souza (2018)
a presença da vegetação arbórea é essencial para o adequado desenvolvimento da
cidade, principalmente nos espaços livres de canteiros, praças e parques, levando mais
qualidade para essas áreas, seja ambiental, estético ou social. Nóbrega et al. (2018)
ressalta a importância da manutenção das praças, a exemplo da realização de podas,
evitando um crescimento desordenado das espécies, desviando principalmente da rede
elétrica e fios de telefone.
Foi possível constatar com esse trabalho que as praças do estudo apresentaram
baixa diversidade de espécies e alto percentual de espécies exóticas, com tendência à
homogeneidade. Além disso, a qualidade ambiental dessas praças deve ser aumentada,
seguindo o padrão da praça 6 de junho.
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ANÁLISE QUANTITAVA E PERFIL DE DISTRIBUIÇÃO DAS PRAÇAS DE
JOÃO PESSOA, PARAÍBA
MACEDO, J. L. F.6; GUEDES, R. L.7;

RESUMO
A praça pode ser considerada como um espaço que permite ao homem uma interação social e o
relacionamento interpessoal. Neste estudo objetivou-se analisar quantitativamente as praças
existentes e seu perfil de distribuição no município de João Pessoa. Fora realizada uma análise
quantitativa através da leitura do Mapa das Praças de João Pessoa e o arquivo contendo dados
Shapefile dessas praças. Foram elencadas informações sobre o perfil de distribuição das praças
na cidade. A média de praças por bairro foi de 2,5 e a razão média de praças por habitantes
encontrada foi de 1 praça para 4.495 habitantes. A área total de praças na cidade é de
574.093,81m² e a relação entre essa área e o número de habitantes é de 0,71m² por habitante. A
distribuição das praças de João Pessoa é heterogênea e são necessárias inciativas para
popularizar e tornar o acesso a esses espaços mais equânimes.
Palavras-chave: Praça; Espaços públicos; Áreas verdes.

ABSTRACT
The square can be considered as a space that allows man a social interaction and interpersonal
relationship. This study aimed to analyze quantitatively the existing squares and their distribution
profile in the city of João Pessoa. A quantitative analysis had been performed by reading the Map
of Joao Pessoa's Squares and the file containing Shapefile data from these squares. Information
on the distribution profile of squares in the city was listed. The average number of squares per
neighborhood was 2.5 and the average number of squares per inhabitant found was 1 square per
4,495 inhabitants. The total area of squares in the city is 574,093.81m² and the ratio between this
area and the number of inhabitants is 0.71m² per inhabitant. The distribution of João Pessoa's
squares is heterogeneous, and initiatives are needed to popularize and make access to these
spaces more equitable.
Keywords: Square; Public spaces; Green areas.

INTRODUÇÃO
A história das praças não é recente. No decorrer do tempo, seus conceitos e
funções se transformaram e as discussões acerca de sua distribuição na área urbana se
intensificaram. A praça pode ser considerada como um espaço que permite ao homem
uma interação social, ser visto e ouvido, é um lugar que permite o relacionamento com
outras pessoas. Seu diagnóstico, quando mais aprofundado, possibilita detectar regras e
características pertencentes ao traçado da cidade, direcionando futuras intervenções
urbanas.
Contudo, o processo agressivo, e com frequência desorganizado, de urbanização,
associado à política imobiliária agressiva por vezes determina restrições desses espaços.
O surgimento de novos espaços de convívios com o passar dos anos e a insegurança
em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ.
fernandeslucasm@gmail.com
7
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ.
raphaela_guedes@hotmail.com
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nas ruas também foram fatores que influenciaram na desvalorização das praças.
Entretanto, as praças públicas ainda estão presentes na sociedade, e em muitos locais
se vê a presença da população.
As praças carregam cultura, histórias e marcos referenciais, são, geralmente, um
espaço sem edificação no meio de centros urbanos e possuem diversos benefícios para
a sociedade, entre eles: função social, proporcionando interação; criação estética em
seus variados tipos de praça, o que gera diversidade na cidade; ação educativa, tendo
em vista que são espaços púbicos e abertos, possibilitando atividades diversas; e por fim,
são de extrema importância ecológica. As praças são encarregadas pela vegetação na
cidade, que geram bem-estar psicológico, beleza, sombra, proteção e microclimas,
evitando ilhas de calor e melhorando a qualidade do ar, além de outros pontos positivos.
No município de João Pessoa, estado da Paraíba, o “Código do Meio Ambiente”,
legislação pertinente às áreas verdes da cidade, não preconiza um número ideal de área
de praças por habitantes, nem por qualquer outro denominador. A cidade, objeto desse
estudo, se caracteriza como a grande maioria das cidades inseridas nesse contexto,
apresentando diversos cenários heterogêneos de distribuição dos espaços verdes, em
especial das praças.

OBJETIVO
Analisar quantitativamente as praças existentes e seu perfil de distribuição no
município de João Pessoa – PB.

MATERIAL E MÉTODO
A área desenvolvida como objeto de estudo foi a cidade de João Pessoa,
localizada na mesorregião da zona da Mata Paraibana. Sua área territorial é de 211,286
km² e a população estimada no ano de 2019, segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), é de 809.015 habitantes. Para esta pesquisa, fora
realizada uma análise quantitativa através da leitura do Mapa das Praças de João
Pessoa, elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento através de sua Diretoria de
Geoprocessamento e Cadastro Urbano, e disponibilizado pela Prefeitura Municipal de
João Pessoa em 2019, em sua versão mais atual. Além disso, obteve-se acesso ao
arquivo contendo dados geoespaciais em forma de vetor (Shapefile) das praças do
município, disponibilizado pela mesma fonte, e em seguida foi utilizado através do
software de sistema de informação geográfica QGIS (versão 3.6.1-Noosa).
Após reunião dos dados, esses foram estratificados e tabulados em uma planilha
do programa Excel 2016 (Microsoft) de forma a obter informações sobre a média de
praças por bairro, relação média de praças por habitantes, número de praças por zona do
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município, bairro(s) com maior e menor número de praças, área total de praças na cidade
e a relação entre essa área e o número de habitantes.

RESULTADO E DISCUSSÃO
Foram encontradas 180 praças distribuídas pelo território pessoense, sendo
destas 32,8% (n=59) localizadas na Zona Sul, seguidas pelas situadas na Zona Norte,
com 31,7% (n=57). As demais praças, encontradas nas Zonas Leste e Oeste,
representam, respectivamente, 21,6% (n=39) e 13,9% (n=25). Embora a Zona Sul
apresente o número mais elevado de praças em sua distribuição, também representa a
zona com maior quantidade de bairros sem praça, (n=14), o que parece indicar uma
heterogeneidade no planejamento urbano da referida zona.
Além disso, outros 14 bairros distribuídos pelas demais zonas também não
possuem praças, ou seja, ao todo, 28 bairros do município de João Pessoa não possuem
praças disponíveis em seus territórios. A falta de paridade nessa distribuição pode estar
associada a formação e criação de bairros através de um processo desordenado e sem
planejamento do ponto de vista paisagístico e urbanístico.
A relação média de praças por habitantes foi de 1 praça a cada 4.495 habitantes
aproximadamente. Este dado não costuma ser relatado em pesquisas como parâmetro,
pois costuma-se usar área verde por habitante. Embora pouco usada, a relação
praça/habitante pode ser uma alternativa para refletir a disponibilidade desses espaços
públicos à população.
O bairro com maior concentração de praças é o Castelo Branco (n=17). Esse
número parece ter relação com o planejamento realizado historicamente para o seu
desenvolvimento, tendo em vista a forte presença de ambiente universitário que pode ter
influenciado em sua formação territorial e urbanística.
A média de praças por bairro foi de 2,5. Esse baixo número tem relação com o
fato de 28 bairros não possuírem praças. Esses dados podem demonstrar que a
disponibilidade de praças e todos os benefícios por ela garantidos, em algumas regiões
do município, parecem ser de difícil acesso.
A área total de praças encontrada no município de João Pessoa foi de 574.093,81
m², que representa menos de 2% da área verde total da cidade, segundo estimativa do
IBGE em 2012. A relação entre a área total de praças e o número de habitantes foi de
0,71 m² por habitante. As legislações municipais vigentes relacionadas ao meio ambiente
não formalizam um número ideal de metros quadrados de praça por habitante,
evidenciando a importância da realização de estudos de caráter descritivo, como esse, no
município.
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Deste modo, conclui-se que a distribuição das praças de João Pessoa é
heterogênea e que são necessárias inciativas públicas para popularizar e tornar o acesso
a esses espaços mais equânimes entre os bairros, e as populações que neles habitam.
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O ANTES E DEPOIS: UMA AVALIAÇÃO TEMPORAL DA COMPOSIÇÃO
FLORÍSTICA DA PRAÇA EURÍPIO RAUEN EM GUARAPUAVA, PARANÁ.
SCHADECK, J. M.8; MAZON, J. A. 1, 9; BOSCHETTI, A. C.10; COELHO, C. C. 3

Resumo: O objetivo deste estudo foi realizar uma comparação entre a composição florística da
praça Eurípio Rauen, em Guarapuava-PR, após sua revitalização em 2017. Todos os indivíduos
foram identificados e circunferência e alturas medidas. A diversidade foi estimada através do
Índice de Diversidade de Shannon (H’) e os dados florísticos comparados com estudos anteriores
de mesmo caráter no local. Encontrou-se 281 indivíduos arbustivo-arbóreos distribuídos em 28
famílias, 42 gêneros, 46 espécies e Índice de Shannon (H’) 2,88 nats.ind-1. Na revitalização foram
inseridos 67 indivíduos da espécie Liquidambar styraciflua, sem obedecer a critérios técnicos,
resultando em uma má distribuição espacial das espécies, além de não ser compatível com as
características climáticas e edáficas da cidade. A revitalização foi importante, visou a maior
acessibilidade ao local. Do ponto de vista ecológico perdeu-se diversidade, reduziu-se número de
famílias e espécies nativas, desvalorizando a flora regional. Em contrapartida otimizou-se a
distribuição dos indivíduos.
Palavras-chave: Revitalização; Planejamento; Arborização urbana.
Abstract: The objective of the study was to compare the floristic composition of Eurípio Rauen
square, in Guarapuava-PR, before and after the revitalization in 2017. All the trees were identified,
height and circumference were measurements. The diversity was estimated through Shannon
Diversity Index (H’) and the floristic date compare to previous studies in this square. Were found
281 trees distributed in 28 families, 42 genera, 46 species and the Shannon Index was 2,88
nats.ind-1. During the revitalization were introduce 67 trees of specie Liquidambar styraciflua, not
abide by technical criteria, results in unequal spatial species distribution, besides not be compatible
with the climatic and edaphic city characteristics. The revitalization was important because
increased the accessibility in the square. About the ecologic point there was loss of diversity,
reduced the number of families and native species, downgrade the regional plants. However,
improved the trees distributions.
Keywords: Revitalization; Planning; Urban trees.

INTRODUÇÃO

A preocupação mundial em torno da problemática ambiental tem ganhado cada
dia mais espaço. As discussões permeiam desde a descaracterização dos ambientes
naturais, profundamente alterados pela atividade humana, as consequências advindas
dessas perturbações, até a busca por fontes alternativas de energia limpa, menos
onerosas ao ambiente (PEREIRA et al., 2013).
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A tendência é que os centros urbanos sejam cada vez mais populosos, sendo de
extrema importância o planejamento desses locais. Atualmente, cerca de 84,4% da
população brasileira residem no meio urbano (IBGE, 2019), e de acordo com o mesmo
autor esse valor tende a crescer à medida que o tempo vai passando.
Em um estudo realizado em 10 cidades do Estados Unidos (NOWAK et al., 2013),
os autores concluíram que árvores no meio urbano ajudam a salvar vidas, pois absorvem
partículas finais de sólidos e líquidos suspensos da atmosfera, consequentemente
melhora a qualidade do ar e a saúde humana. Londe e Mendes (2014), destacam que
áreas que possuem arborização, contribuem para o desenvolvimento social e trazem
benefícios para a qualidade de vida da população ao promover condições de
aproximação do homem com o meio natural.
Portanto, planejar a arborização é indispensável para o desenvolvimento urbano,
por isso o reconhecimento da situação existente é fundamental, sendo possível realizar
através de um inventário quali-quantitativo. O sucesso do planejamento e a diminuição de
gastos com tratos culturais e manutenção dependem da escolha adequada de quais
espécies utilizar e onde utilizar, sendo necessários estudos para a elaboração de
planejamento (COLETTO et al., 2008; KRAMER e KRUPEK, 2012; BASSO e CORRÊA,
2014).
Assim, este trabalho teve por objetivo realizar um estudo atualizado da
arborização

existente

da

Praça

Eurípio

Rauen,

localizada

no

município

de

Guarapuava/PR, comparando com as espécies que foram relatadas antes à sua
revitalização através de trabalhos publicados.
MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado na Praça Eurípio Rauen conhecida popularmente como
“Lagoa das Lágrimas”, localizada no município de Guarapuava, Paraná, Brasil. Recebe
este nome popular devido a uma lenda urbana existente sobre o surgimento do local.
Encontra-se em uma configuração de uma praça com uma lagoa central e arborização
nativa entremeada a vegetação implantada ao redor da mesma, possui um “playground”,
academia ao ar livre e pistas de caminhada.
Historicamente, no ano de 2017, houve uma revitalização nesta praça, que teve
por objetivo urbanístico a implementação de academia ao ar livre, mobiliários novos,
passeios, “deck” para inserção de quiosques padronizados, playground com piso
emborrachado, brinquedos adaptados e brinquedos com múltiplas funções em material
de alumínio e plástico. O projeto paisagístico incluiu a retirada de árvores exóticas e de
idade avançada livrando o passeio para caminhadas e corridas, inserindo novos
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indivíduos compatíveis ao paisagismo urbano para proporcionarem sombra no verão e
retirando as inadequadas às calçadas ou que pudessem causar acidentes devido à
queda de galhos11.
No inventário, foram analisados todos os indivíduos arbustivo-arbóreos presentes
dentro da área da praça, sem critérios de exclusão. As espécies foram classificadas
Nativas ou Exóticas do Brasil com base na literatura.
As alturas das árvores e arbustos presentes no local foram estimadas com o uso
do Hipsômetro de Christen. A campo foram medidas com o auxílio de uma fita métrica a
circunferência a 1,3 m de cada indivíduo (CAP). A diversidade arbustivo-arbórea do local
foi analisada por meio do Índice de Shannon (H’).
Os parâmetros atuais de florística, número de indivíduos arbustivo-arbóreos e
diversidade foram obtidos a campo e analisados através da comparação com trabalho de
Kramer e Krupek (2012) realizado entre 2007 e 2009 e Dal Comune e Affonso (2013) em
2013.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram encontrados 281 indivíduos arbustivo-arbóreos distribuídos em 28 famílias,
42 gêneros e 46 espécies (Tabela 1). As três famílias com maior número de espécies
encontradas no atual trabalho foram Myrtaceae (5 espécies), Arecaceae (4 espécies),
Cupressaceae (4 espécies), Fabaceae (4 espécies). A espécie nativa que obteve maior
número de indivíduos foi a Handroanthus albus (46), seguida por Syagrus romanzoffiana
(11) e Handroanthus chrysotrichus (10).

Tabela 1. Relação de espécies encontradas após a revitalização no ano de 2017.
Nome
Nome Científico
Família
O
comum

N

F (%)

E

67

23,84

Bignoniaceae

Liquidâmbar
**
Ipê-amarelo

N

46

16,37

Prunus campanulata Maxim.

Rosaceae

Cerejeira

E

24

8,54

Grevillea robusta A. Cunn. ex. R. Br.

Proteaceae

E

17

6,05

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman

Arecaceae

N

11

3,91

Cryptomeria japonica (L.f.) D. Don.

Cupressaceae

E

11

3,91

Ligustrum lucidum W.T. Aiton

Oleaceae

E

11

3,91

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos*

Bignoniaceae

N

10

3,56

Tipuana tipu (Benth.) O. Kuntz.

Fabaceae

E

9

3,20

Araucaria angustifolia (Bert.) Kuntze

Araucariaceae

Grevilha
Palmeirajerivá
Cedrojaponês
Alfeneiro
Ipêcascudo**
Tipuana
Pinheiro-doParaná

N

7

2,49

Liquidambar styraciflua L.

Altingiaceae

Handroanthus albus (Cham.) Mattos

11

Dados fornecidos pelo Arquiteto Luiz Marcelo Sanchez, responsável pelo projeto de
revitalização em conversa pessoal, em Guarapuava, em outubro de 2018.
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Nome Científico

Família

Nome
comum

O

N

F (%)

Casuarina equisetifolia L.

Casuarinaceae

Casuarina

E

7

2,49

Sapium glandulosum (L.) Morong

Euphorbiaceae

Leiteiro

N

5

1,78

Canela-alho
Pessegueiro
-bravo
Butiá
Capororoqui
nha
Erva-mate

N

5

1,78

N

4

1,42

N

3

1,07

N

3

1,07

N

2

0,71

Buriti
Jacarandámimoso
Cipresteboulevard
Tuia
Pinheirochinês
Acácia

N

2

0,71

E

2

0,71

E

2

0,71

E

2

0,71

E

2

0,71

N

2

0,71

Extremosa
Quaresmeir
a
Eucalipto

E

2

0,71

N

2

0,71

E

2

0,71

Camélia
Palmeiraleque
Yuca

E

2

0,71

E

1

0,36

E

1

0,36

Pimenteira
Baga-depombo
Manjoleiro

N

1

0,36

N

1

0,36

N

1

0,36

E

1

0,36

E

1

0,36

N

1

0,36

N

1

0,36

Cinnamomum sellowianum (Nees & Mart.) Kosterm. Lauraceae
Prunus myrtifolia (L.) Urb

Rosaceae

Butia eriospatha (Mart.) Becc

Arecaceae

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.

Primulaceae

Ilex paraguariensis St. Hil.

Aquifoliaceae

Trithrinax brasiliensis Mart.

Arecaceae

Jacaranda mimosifolia D. Don

Bignoniaceae

Chamaecyparis pisifera (Sieboed. & Zucc.) Endl.

Cupressaceae

Thuja orientalis L.

Cupressaceae

Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook

Cupressaceae

Cassia leptophylla Vog.

Fabaceae

Lagerstroemia indica L.

Lythraceae

Pleroma granulosum (Desr.) D. Don

Melastomataceae

Eucalyptus dunni Maiden

Myrtaceae

Camellia japonica L.

Theaceae

Trachycarpus fortunei (H.J. Hooker) H. Wendel

Arecaceae

Yucca guatemalensis Baker

Asparagaceae

Cinnamodendron dinisii Schwacke

Canellaceae

Erythroxylum deciduum St. Hil.

Erythroxyllaceae

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

Fabaceae

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

Fabaceae

Carya illinoiensis K. Koch

Juglandaceae

Ocotea puberula (Reich.) Nees.

Lauraceae

Cedrela fissilis Vell.

Meliaceae

Leucena
Nogueirapecã
Canelaguaicá
Cedro-rosa

Melia azedarach L.

Meliaceae

Cinamomo

E

1

0,36

Campomanesia xanthocarpa Berg.

Myrtaceae

N

1

0,36

Eucalyptus cinerea F. Muell. ex Benth.

Myrtaceae

E

1

0,36

Eugenia uniflora L.

Myrtaceae

Guabiroba
Eucaliptosinéria
Pitanga

N

1

0,36

Eugenia pyriformis Cambess

Myrtaceae

Uvaia*

N

1

0,36

Pinus elliottii Engelm.8

Pinaceae

Pinus*

E

1

0,36

Pittosporum undulatum Vent.

Pittosporaceae

E

1

0,36

Podocarpus lambertii Klotzscha.

Podocarpaceae

N

1

0,36

Gardenia jasminoides J. Ellis

Rubiaceae

E

1

0,36

Salix babylonica L.

Salicaceae

Incenso
Pinheirobravo
Jasmim
Salgueirochorão
-

E

1

0,36

-

281

100

TOTAL

-

Legenda: O = Origem sendo N para nativa e E para exótica do Brasil; N = Número de indivíduos; F (%) = Frequência.
*Não encontrada no estudo de Kramer e Krupek (2012); **Introduzida em 2017.

69

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

A família Myrtaceae embora mais frequente (11%), alcançou o valor recomendado
por Santamour Junior (1990) de porcentagem máxima de ocorrência de indivíduos de
uma família, que é de 30% da arborização total. No entanto, na porcentagem
recomendada, pelo mesmo autor, para espécies, que é de 10%, Liquidambar styraciflua
(23,84%) e Handroanthus albus (16,37%) ultrapassaram significativamente esse valor.
Essas porcentagens são recomendadas como limite máximo para garantir maior
diversidade de espécies na paisagem urbana e a fim de se ter maior proteção contra
pragas e doenças, além disso, promove o aumento da diversidade funcional, elevando o
fornecimento de habitat e alimento para a fauna, aumentando a variabilidade nas
relações ecológicas (SANTAMOU JUNIOR, 1990; CADOTTE et al., 2011)
No estudo realizado por Kramer e Krupek (2012) obteve-se os valores de 254
indivíduos divididos em 30 famílias, 43 gêneros e 46 espécies, além de as famílias mais
observadas foram Fabaceae (12 espécies), Myrtaceae (09 espécies), Cupressaceae (09
espécies) e Arecaceae (07 espécies).
Na pesquisa feita por Dal Comune e Affonso (2013) observou-se a ocorrência de
303 indivíduos, pertencentes a 31 Famílias e 46 espécies. No entanto, foram
considerados apenas indivíduos com DAP acima de 5 cm e altura maior e igual a 2,5 m,
apresentando grande imprecisão taxonômica, tornando difícil a comparação com o
presente estudo.
Com relação à proporção de espécies nativas e exóticas, a praça apresentou 22
espécies nativas (47,8%) e 24 exóticas (52,17%) após a revitalização (Tabela 2). Kramer
e Krupek (2012) observaram a distribuição de 52% de espécies nativas e 48% exóticas,
enquanto Dal Comune e Affonso (2013) observaram 61,8 % de árvores exóticas.

Tabela 2. Comparativo temporal sobre o levantamento florístico na Praça Eurípio Rauen em
Guarapuava, PR.
Kramer e Krupek
Dal Comune e Affonso
Variável
Atual
(2012)
(2013)
Ano da pesquisa
Nº de indivíduos

2018
281

2007 a 2009
254

2013
303

Nº de famílias
Nº de gêneros
Nº de espécies
% espécies nativas
% espécies exóticas
Índice de Shannon
(H’)

28
42
46
47,8
52,2

30
43
46
52
48

31
N
46
38,2
61,8

2,88

3,05

N

Legenda: N = Não informado pelos autores
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Das quatro espécies mais frequentes deste estudo (L. styraciflua, H. albus, P.
campanulata e G. robusta), que representam 54,8% do total, três delas são de origem
exótica. O Bioma Mata Atlântica, o qual a praça do estudo está inserida, é considerado
um dos 35 hostspots mundiais de biodiversidade (REZENDE et al., 2018), com tanta
beleza e diversidade local, por que optar por espécies exóticas? Essa é uma questão que
vem sendo debatida recentemente em outros estudos e a resposta ainda não é concreta,
no entanto, existem algumas suposições, tais como, o fato de haver poucos estudos e
informações sobre o uso de espécies nativas no meio urbano (DIEFENBACH e VIERO,
2010; BIONDI e ALTHAUS, 2005) e ao fato da obtenção de mudas exóticas ser facilitada.
Comparando os dados encontrados com o estudo realizado no mesmo local no
período de janeiro de 2007 a março de 2009 (KRAMER e KRUPEK, 2012), observou-se
que durante a revitalização foram realizadas supressões de indivíduos arbóreos.
Posteriormente, foram realizadas plantio de novas espécies (Figura 1).
Figura 1. Praça Eurípio Rauen, Guarapuava, PR. (a) foto de satélite ano de 2016 anterior a
revitalização e (b) foto de satélite ano de 2018 após a revitalização.

Fonte: Google Earth, 2016 e 2018.

Com a revitalização ocorrida, algumas espécies identificadas nos trabalhos
anteriores não foram encontradas neste, sendo elas: Caesalpinia peltophoroides,
Eucalyptus sp, Ficus enormis, Mimosa scabrella e Nectranda megapotamica, que podem
ter sido retiradas ou morreram.
Por outro lado, as espécies encontradas no atual levantamento e não presentes
foram: Cinnamomum sellowianum, Eugenia pyriformis, Jacaranda mimosifolia, Myrsine
coriacea, Pinus elliottii, o Liquiambar styraciflua, além do Handroanthus chrysotrichus que
foi introduzido devido à sua floração e a espécie Prunus campanulata foi incorporada em
grande número por virtude da beleza de sua floração, que ocorre entre junho e julho,
contribuindo para atrativo turístico no inverno Guarapuavano.
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Figura 2. Distribuição das 10 espécies mais frequentes neste estudo (2018) comparadas com as
existentes nos anos de 2007 a 2009, na Praça Euripio Rauen, Guarapuava, PR.
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Como não é recomendável a predominância de uma ou poucas espécies na
arborização urbana, é adequado manter uma boa variedade, sempre seguindo caráteres
técnico-científico além do lado paisagístico. A inserção da espécie L. styraciflua foi
realizada de forma indiscriminada, sem obedecer a critérios técnicos, quantidade ou
frequência na área, sem planejamento adequado, obviamente, resultando em uma má
distribuição espacial das espécies arbóreas, além de não ser compatível com as
características climáticas e edáficas da cidade.
O índice de diversidade de Shannon (H’) para os indivíduos arbustivo-arbóreos da
praça Euripio Rauen no levantamento de 2018 foi de 2,88 nats.ind-1, enquanto, antes da
revitalização o índice foi de 3,05 nats.ind-1 (Kramer e Krupek, 2012). Esta diminuição
provavelmente é relacionada ao aumento de indivíduos das duas espécies introduzidas
recentemente, que diminuiu também a relação riqueza x equabilidade, base do índice
estudado, conforme explica Magurran (2011).
A revitalização realizada na Praça Eurípio Rauen no ano de 2017 foi importante,
pois visou a maior acessibilidade das pessoas ao local. Do ponto de vista ecológico
houve perda de diversidade, redução do número de famílias e de espécies nativas, não
valorizando a flora regional. Em contrapartida otimizou-se a distribuição das espécies.
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APLICABILIDADE DO MÉTODO DA ELETRORRESISTIVIDADE NO ESTUDO
DE DETERIORAÇÃO INTERNA DE TRONCOS
CAETANO, M.F.12, SANTOS, V.R.N.1*, MARTINATTI, M.1, BRAZOLIN, S.13

Resumo
Neste trabalho, estudou-se anomalia associada a resistividade elétrica aparente da
espécie tibouchina-granulosa, comumente chamada de quaresmeira. Por se tratar de um
estudo inicial, utilizou-se um único exemplar localizado no Instituto de Pesquisa
Tecnológica, no bairro do Butantã na cidade de São Paulo. Este exemplar possui DAP de
48 cm, com cavidades já conhecidas, mapeadas por tomografia de impulso mecânico e
penetrógrafo. Para a validação da metodologia, os resultados foram comparados com a
tomografia de impulso mecânico e o penetrógrafo. Baseado nesta avaliação do método, a
propriedade da resistividade elétrica mostrou-se promissora no estudo de deterioração
interna de troncos de árvores.
Palavras-chave: Deterioração de árvores. Eletrorresistividade. Tomografia.

Abstract
In this work, anomalies associated with the electrical property of the species Tibouchina
Granulosa, commonly called quaresmeira, were studied. Since this was an initial study,
we used a single sample located at the Instituto de Pesquisas Tecnológica, in the city of
São Paulo. It has 48 cm of DBH, known hollows and the results was validated with by
sonic tomography and resistograph. Based on this validation of the methodology and the
sample studied, the electroresistivity is a promising property in the study of internal tree
decay.
Key-words: Trees decay. Electrical resistivity. Tomography.

Introdução
O interesse científico nas propriedades elétricas de árvores, remota à primeira
metade do século 20 (Stone, 1912; Stamm, 1927). Devido a novas descobertas para o
uso da celulose em várias indústrias, como as eletrônicas e de construção civil, este
interesse vem crescendo cada vez mais. Além da múltipla aplicabilidade da celulose, ter
informações sobre as propriedades elétricas de lenhos pode ser um grande aliado para
mitigar os efeitos de quedas de árvores em áreas urbanas.

12
13

Kerno Geo Soluções Ltda. E-mail: vinicius@kerno.com.br
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) – CT Floresta
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Os centros urbanos no Brasil, em sua maioria, desenvolveram-se sem um plano
diretor adequado e sustentável, principalmente devido à biodiversidade em nosso
território, resultando na incompatibilidade entre árvores e as infraestruturas urbanas,
como fiação aérea, instalações subterrâneas, caixas de inspeção, etc. Em decorrência
desta situação, as árvores ficam sujeitas a injúrias e, consequentemente, à
biodeterioração do lenho, sendo os fungos apodrecedores e cupins os principais
problemas nas árvores da cidade de São Paulo.
Para a verificação da existência de deterioração em árvores, são conhecidos alguns
métodos diretos e indiretos, como exemplos tem: penetrógrafo; tomografia sônica;
tomografia de impedância elétrica que são indiretos, e trado de incremento que é direto.
Embora o interesse sobre as propriedades elétricas de madeiras seja centenário,
não é muito usual encontrar trabalhos sobre o assunto para encontrar cavidades internas,
aqui podemos citar Ostrofsky & Shortle (1989) e Martin & Günther (2013). Primeiramente,
estas propriedades são dependentes do teor de umidade do lenho (Vermaas, 1975),
devido a diferença de fluidos entre o lenho seco e úmido, além do fato de o tempo em
que é injetada a corrente elétrica alterar também a resistência elétrica da mesma (Skaar,
2012). Outra dificuldade encontrada pela comunidade científica quanto a estas
propriedades é a forma de interpretar os dados, pois com os equipamentos utilizados
comumente, as imagens geradas ainda causam inúmeras ambiguidades.
Mesmo com estas dificuldades encontradas, foi relatado que a resistividade elétrica
do lenho pode ser utilizada como uma ferramenta de identificação de deterioração de
lenhos (Soge et al., 2019). Assim como a tomografia de impedância elétrica, a
metodologia aqui proposta também estima a resistividade interna de troncos, com a
intenção de obter anomalias que possam estar relacionadas à presença de cavidades. A
utilização de perfis longitudinais é um diferencial ao método de aquisição hoje existente, o
qual se obtém apenas perfis radiais.
A proposta deste trabalho é analisar os dados de eletrorresistividade obtidos
longitudinalmente, comparando os resultados obtidos com os de tomografia mecânica e
de resistência da madeira (penetrógrafo), de forma a avaliar a metodologia para a
identificação de cavidades internas.
Objetivos
Avaliar o método da eletrorresistividade para a identificação de deterioração interna em
árvores, utilizando aquisições na direção longitudinal do tronco.
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Material e Métodos
A corrente elétrica pode se propagar em um meio de três maneiras distintas:
condução eletrônica, eletrolítica e dielétrica. A resistividade elétrica de um material é uma
propriedade fundamental e intrínseca ao mesmo. Esta propriedade quantifica o quão
“forte” (resiste) um material é na condução da corrente elétrica no mesmo. A resistividade
elétrica na madeira depende de vários fatores naturais e experimentais, dentre os quais,
o conteúdo de água no lenho é o principal deles. A relação entre resistividade elétrica e o
conteúdo de água em madeira é exponencial, de tal forma que quanto maior o conteúdo
de água, menor a resistividade e quanto menor o conteúdo de água, maior a
resistividade.
No estudo, utilizou-se uma árvore da espécie tibouchina-granulosa, popularmente
conhecida como quaresmeira, localizada no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, com
estado avançado de deterioração e cavidades visíveis (Figura 1), cujo DAP é de 48 cm.
Os dados de resistividade foram obtidos através de 12 perfis longitudinais. Para a
medição da resistividade foram introduzidos eletrodos no lenho, que serviram tanto para
a injeção de corrente elétrica, quanto para a obtenção da diferença de potencial. Após a
obtenção dos dados, foi realizado seu processamento por meio da inversão matemática
dos mesmos gerando a imagem final das anomalias obtidas. Após este processo,
interpolaram-se os 12 perfis de tal forma a se obter imagens do tronco por extenso, isto é,
mapeou-se a situação interna em alturas pré-determinadas da amostra, para assim
terem-se as imagens a serem interpretadas.
Resultados e Discussão
Na Figura 2 é mostrado o resultado de resistividade elétrica aparente, onde as
regiões em vermelho nas imagens consistem da área com alta resistividade (1800 m
aproximadamente). Estas mesmas regiões, ao projetarmos na árvore, coincidem com as
regiões onde ocorrem ocos e feridas. Estas regiões costumam ter baixo conteúdo de
água, isto é, menor que o conteúdo do resto da árvore onde ocorre lenho saudável,
gerando assim as anomalias registradas pelo método. As regiões em azul são a de baixa
resistividade, portanto com maior conteúdo de água (400 m aproximadamente). Pela
média calculada de resistividade, estas regiões indicam um lenho saudável, coincidindo,
também, com a região projetada na árvore.
Na Figura 3 é mostrado um comparativo entre as três metodologias para a altura de
1,30 m da árvore de quaresmeira. A região em azul na tomografia de impulso (Figura 3a)
indica uma região com maior podridão do lenho ou cavidade, porém o penetrógrafo
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(Figura 3c) mostra que a mesma possui uma resistência a penetração da agulha abaixo
de 10%, o que indica presença de um material mais deteriorado. A Figura 3b mostra que
este mesmo local apresenta valores elevados de resistividade aparente (2500 m
aproximadamente), indicando um material mais seco, mas sem cavidade, pois os valores
esperados para uma anomalia com efeito do ar seria acima de 5000 m (Soge et al.,
2019), o que corrobora com o penetrógrafo. No quadrante inferior direito é possível notar
uma anomalia também de alta resistividade, não detectada pela tomografia de impulso
mecânico, responsável por uma ferida visualizada em campo.
Pela avaliação inicial aqui proposta pode-se notar uma concordância entre os
dados obtidos de resistividade longitudinalmente e as outras metodologias comunmente
hoje utilizadas, além de coincidirem com as anomalias possíveis de se visualizar em
campo.
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Anexos

Figura 1: Árvore de quaresmeira. A linha vermelha indica o
primeiro perfil, as setas em azul são cavidades e as setas em
amarelo são feridas.

Figura 2: Dados de resistividade elétrica aparente (em m) em diferentes alturas da quaresmeira.
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Figura 3: Comparativo entre tomografia de impulso mecânico (a), eletrorresistividade (b) e
penetrógrafo (c), todos a altura de 1,30 m (a seta preta é a direção em que foi feita do
penetrógrafo c).
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ARBORIZAÇÃO COM A FLORA NATIVA DA CAATINGA PARA PRAÇAS DO
SEMIÁRIDO BRASILEIRO
GOMES, T. N. O.14 ; NETO, A. F. S.15 ; BARBOSA, A. C. L.16 ; FONSECA, E. T. R.17 ; FREITAS,
A. M. M. C.18
RESUMO
A arborização, além da função paisagística, apresenta grande importância para a qualidade de
vida da população. Nas cidades brasileiras observa-se uma crescente substituição da flora nativa,
contribuindo para a diminuição da biodiversidade no meio urbano. A flora da Caatinga apresenta
grande potencial devido à rusticidade de suas espécies, por exigir menor quantidade de irrigação e
tratos possíveis, além de conservar o conceito cultural através da vegetação. O objetivo é
incentivar a utilização de plantas nativas da caatinga para a ornamentação das praças, visando a
sua valorização. Considerando o crescente número de praças que optam pela vegetação exótica,
foi realizado um estudo sobre os principais tipos de plantas que podem ser utilizadas para a
arborização e paisagismo no semiárido brasileiro.
Palavras-chave: Paisagismo. Vegetação. Ornamentação.
ABSTRACT
The afforestation, besides the landscape function, is of great importance for the population's quality
of life. In Brazilian cities there is a growing replacement of native flora, contributing to the reduction
of biodiversity in the urban environment. The Caatinga flora has great potential due to the rusticity
of its species, as it requires less irrigation and possible treatments, besides conserving the cultural
concept through the vegetation. The objective is to encourage the use of native caatinga plants for
the ornamentation of squares, aiming at their valorization. Considering the growing number of
squares that opt for exotic vegetation, a study was conducted on the main types of plants that can
be used for afforestation and landscaping in the Brazilian semiarid.
Keywords: Landscaping. Vegetation. Ornamentation.

1 INTRODUÇÃO
A arborização das cidades apresenta grande importância para a elevação da
qualidade de vida da população. Além da função paisagística, proporciona outros
benefícios à população, controlar muitos efeitos adversos do ambiente urbano
melhorando-o tanto no aspecto ecológico quanto na sua estética, (BOHNER et al., 2011).
Na arborização de cidades brasileiras observa-se uma crescente
substituição da flora nativa por plantas exóticas, alterando o ambiente
natural que resta nos centros urbanos. Este procedimento uniformiza as
paisagens de diferentes cidades e contribui para a redução da
biodiversidade no meio urbano, dissociando-o do contexto ambiental
onde se insere. O emprego de espécies da vegetação nativa na
arborização de parques, praças, jardins e passeios urbanos parece ser
uma prática desejável, com importantes ganhos ambientais, estéticos e
culturais para as cidades, (RIBEIRO; SOUSA, 2019).
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Segundo Fischer et al. (2007) por razões culturais, desde a época colonial, o
paisagismo no Brasil prioriza o uso de plantas exóticas sobre as nativas. De fato, o
potencial ornamental da flora brasileira vem sendo menosprezado especialmente pela
tradição no uso de plantas exóticas, cujos processos de cultivo e manutenção estão há
muito dominados (Stumpf et al., 2008).
A flora da Caatinga apresenta grande potencial em termos de
arborização e paisagismo devido à rusticidade de suas espécies. O
ambiente urbano demanda plantas que exijam a menor quantidade de
irrigação e tratos possíveis. O conhecimento do real potencial das
espécies vegetais do bioma Caatinga pode, além de outros fatores,
contribuir para a menor perda de diversidade biológica, diminuir a perda
de material genético e melhorar a qualidade de vida da população por
meio do uso sustentável de seus recursos. (ALVAREZ, 2014)

De acordo com Heiden et al. (2006), o uso de espécies nativas em áreas verdes
planejadas, ao mesmo tempo em que colabora para a preservação da flora local, é capaz
de reforçar identidades regionais.
2 OBJETIVO
Incentivar a utilização da flora nativa para a arborização e ornamentação das
praças no semiárido brasileiro, utilizar a vegetação, considerando as condições climáticas
e valorização cultural, para promover conforto térmico com plantas adaptadas à região,
que exigem menos tratos e potencial hídrico, além de preservar as características da
caatinga no paisagismo.
3 MATERIAL E MÉTODOS
De caráter qualitativo, inicialmente, para o estudo, observou-se que as praças do
semiárido não possuem arborização e ornamentação com plantas nativas da caatinga.
Partindo

desse

pressuposto, analisou-se, na

literatura, trabalhos

referentes à

arborização, buscando as principais espécies que podem ser utilizadas apresentando
características indicativas de uso ornamental.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Caatinga, um dos maiores biomas brasileiros, é possuidora de uma rica
biodiversidade, a qual encontra-se seriamente devastada. Mais de 50% da área deste
bioma está alterada por atividades antrópicas (CONSELHO NACIONAL DA RESERVA
DA BIOSFERA DA CAATINGA, 2004).
O potencial ornamental da flora nativa da caatinga vem sendo menosprezada,
especialmente pela tradição no uso de plantas exóticas. Neste contexto, houve uma
busca em promover uma maior biodiversidade nos espaços urbanos e de introduzir
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plantas nativas na arborização, e com a perspectiva de despertar a população para a
importância das espécies.

5 CONCLUSÃO
Diante da pesquisa feita, foi possível observar a grande importância da proposta
de arborização das praças, por apresentar grande relêvancia para a vida da população.
E, ainda, com utilização da flora nativa, preserva a biodiversidade, e facilita a
manutenção, utilizando plantas adaptadas à região que requer menos tratos e
apresentam melhor desenvolvimento.
As espécies são recomendadas para diversos usos, dentre os quais está o
paisagismo (CARVALHO, 2003). Atualmente, a vegetação nativa da caatinga é utilizada
para fins extrativistas, sendo pouco valorizada para o paisagismo. Pelo fato de ser
espécies que não são encontradas em outro ambiente, devem ser devidamente utilizadas
para que não sejam alvos de extinção.
De modo geral, as espécies arbóreas da Caatinga que poderiam ser destacadas,
conforme Alvarez et aI. (2012), são:

Tabela 1: lista das plantas nativas que se destacam com potencial de arborização.

Nome científico
Ruellia asperula (Mart. ex Ness)
Gomphrena desertorum Mart.
Habranthus sylvaticus Herb.
Schinopsis brasiliensis Engl.
Allamanda puberula A.DC
Varronia leucocephala (Moric.) J.S.Mill.
Bromelia laciniosa Mart. ex Schult. &
Schult.f.
Neoglaziovia variegata (A)
Commiphora leptophloeos (Mart.)
J.B.Gillett
Cereus jamacaru DC. subsp. jamacaru
Melocactus zehntneri (Britton & Rose)
Luetzelb.
Tacinga inamoena (K.Schum.) N.P.Taylor
& Stuppy
Fraunhofera multiflora Mart.
Evolvulus cordatusMoric.
Ipomoea incarnata(Vahl) Choisy
Cnidoscolus quercifoliusPohl

Nome popular
Melosa
Suspiro branco
Lírio-da-caatinga
Baraúna, braúna
Quatro-patacas
Moleque-duro
Macambira-de-cachorro
Caroá
Imburana-de-cambão
Mandacarú
Coroa-de-frade
Quipá
Pau-branco
Azul-rasteira
Jitirana
Faveleira
Pinhão-bravo

Jatropha mollissima(Pohl) Baill.
Amburana cearensis(Allemão) A.C.Sm

Umburana-de-cheiro
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Anadenanthera colubrina(Vell.) Brenan
Calliandra leptopoda Benth.

Angico-de-caroço
Caliandra, esponjinha
Caliandra

Calliandra macrocalyx Harms
Chamaecrista repens(Vogel) H.S.Irwin &
Barneby

Mucunã

Dioclea grandifloraMart. ex Benth
Libidibia ferrea(Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz
var. ferrea
Luetzelburgia bahiensisYakovlev

Pau-ferro
Jurema-branca

Mimosa ophthalmocentraMart. ex Benth

Jurema-rosa

Mimosa verrucosaBenth.
Poincianella microphylla(Mart. ex G.Don)
L.P.Queiroz
Senna martiana(Benth.) H.S.Irwin &
Barneby
Zornia brasiliensisVogel

Catingueira-rasteira
Íris-do-campo

Alophia linearis(Kunth) Klatt

Falsa-menta, beton

Rhaphiodon echinus Schauer
Pavonia cancellata(L.) Cav.
Sida galheirensisUlbr.

Malva
Violeta-do-campo

Angelonia cornigera Hook.f.
Diodella teres(Walter) Small
Mitracarpus baturitensis Sucre
Richardia scabraL.
Piriqueta duarteana(Cambess.) Urb. var.
ulei Urb
Turnera subulataSm.
Stachytarpheta microphyllaWalp
Vellozia cinerascens (Mart. ex Schult. &
Schult.f.) Mart. ex Seub.

Chanana
Chanana
Velozia
Jericó

Selaginella convoluta(Arn.) Spring
Fonte: Autores, 2019.
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ARBORIZAÇÃO URBANA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS LIVRES:
PERSPECTIVAS PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROS - RN
NASCIMENTO, A. P. A.19; BARBOSA, A. C. L. 20 ; PEREIRA JUNIOR, C.
ANDRADE, J.L.23

21

; GOMES. B. S. S.
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;

RESUMO
A arborização em uma cidade é fundamental, ela pode influenciar em fatores climáticos quanto de
conforto ambiental, que utilizou como objeto de estudo as áreas livre da cidade de Pau dos Ferros
– RN. As questões desta pesquisa são: como a utilização da vegetação nativa inflencia na melhor
qualidade de vida da população, e como as políticas públicas urbanas, contribuem para a
qualidade estética dessem ambientes? Como principal objetivo: compreender a utilização arboréa
urbana dos espaços livres e sua influência na qualidade de vida a partir dos equipamentos
públicos da cidade. No processo metodológico escolheu-se os principais espaços públicos da
cidade, sendo: Praça Monsenhor Caminha, Praça Nossa Senhora da Conceição, Avenida da
Independência e Avenida Getúlio Vargas, utilizando de tecnicas de observação do campo e
pesquisas em revistas e artigos. Com base levantamento ficou entendido que o município não
seguiu o crescimento da cidade, desassistindo a população.
Palavras-chave: Qualidade de Vida; Praça; Vegetação.

ABSTRACT
The afforestation in a city is fundamental, it can influence climatic factors as well as environmental
comfort, which used as object of study the free areas of the city of Pau dos Ferros - RN. The
questions of this research are: How does the use of native vegetation influence the better quality of
life of the population, and how urban public policies contribute to the aesthetic quality of these
environments? The main objective: to understand the urban use of open spaces and its influence
on the quality of life from the public facilities of the city. In the methodological process, the main
public spaces of the city were chosen: Monsenhor Caminha Square, Nossa Senhora da Conceição
Square, Independence Avenue and Getúlio Vargas Avenue, using field observation techniques and
research in magazines and articles. Based on the survey it was understood that the municipality
did not follow the growth of the city, disassisting the population.
Keywords: Quality of life; Square; Vegetation.
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1

INTRODUÇÃO
A arborização urbana é algo de extrema importância na construção e

consolidação dos centros urbanos. Elemento fundamental de conforto térmico, contribui
para a purificação do ar, deixando as áreas livres mais agradáveis. Cabe aos municípios,
de acordo a Lei da Constituição Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, o
regulamento e estabelecimento de diretrizes gerais da política urbana em conjunto com o
Estatuto da Cidade, sobre à arborização urbana, em consonância com o Art. 182, que
regulamenta as políticas de desenvolvimento da cidade, afim de garantir a plena
continuação das funções sociais da região e garantindo o bem-estar de seus habitantes.
Dentro desse contexto, as políticas de arborização competem exclusivamente ao
município.
Neste contexto, Pau dos Ferros, situada na zona de convergência de rotas
comercias com mais dois estados, Paraíba e o Ceará, apresenta características
socioambientais, como a falta ou deficiência nas políticas públicas ambientais, que
conferem aos espaços livres públicos, considerável desconforto ambiental em
decorrência da escassez de vegetação nos ambientes públicos mais movimentados da
cidade. A situação é alarmante, pois as áreas públicas livres do município encontram-se
com uma infraestrutura urbana ainda precária, visto que não apresentam quantidades de
massas verdes satisfatórias para o fluxo de pessoas. Outro destaque, trata-se do fato das
áreas de expansão e desenvolvimento urbano evidenciado nos últimos vinte anos,
notadamente no que se refere a novos bairros e seus itens de lazer e entretenimento
para a população, que não acompanharam no mesmo grau e intensidade, o dinamismo
desse crescimento. Os espaços livres, como passeios públicos, praças e áreas de lazer,
não evidenciam o uso adequado de árvores nativas que somam ao conforto e qualidade
de vida urbana dos habitantes.
Considerando a condição geoclimática da região, semiárida e de clima seco, é
necessária uma preocupação sobre essas questões, em especial à arborização
adequada garantindo, diversos benefícios entre eles, estéticos, ecológicos e sobretudo,
sociais. Os ganhos na imagem urbana dos bairros da cidade, darão uma colorida no
espaço, fugindo da monotonia do asfalto e das alvenarias, imprimindo um visual mais
agradável ao ambiente. No tocante aos efeitos ecológicos, dizem respeito à melhora do
microclima, na qual as espécies vegetais utilizadas em áreas destinadas ao lazer e
convívio, sejam estes, de passagem ou de permanência, façam a absorção da radiação
solar diminuindo a gama de sol, gerando sombreamento nos espaços livres. Vale
ressaltar que a arborização urbana também imprime influência na redução da velocidade
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dos ventos, aumentando a umidade na atmosfera que refresca o ar, ameniza a poluição,
a acústica e protege o solo e a fauna.
Na cidade de estudo, diferentes áreas firam consolidadas com espaços de lazer,
recreação e contemplação, especialmente nos finais de semana, como a Praça de
Eventos Nossa Senhora da Conceição e Praça da Matriz Monsenhor Caminha, no centro
da cidade. Estes locais, carregam em si, opções de planejamento da paisagem e projeto
urbano e ambiental, que uma vez, utilizado de modo sustentável a implantação de
espécies nativas de médio e grande porte, somariam notavelmente a qualidade de vida
urbana, não somente dos usuários destes locais, e sim, toda a cidade. Outros ambientes,
como canteiros nos principais corredores primários do sistema viário apresentam
carência de arborização. Isso têm refletido negativamente no ambiente urbano, com altos
índices de insolação, radiação solar e inverno rigoroso, aumentando a temperatura
dessas zonas da região citadina.
Projetos paisagísticos, alinhado no baixo interesse da política pública urbana e da
gestão municipal neste contexto, implica num problema que em muito passa
desapercebido pelas autoridades locais, mas sentido no cotidiano dos usuários e
população. Neste sentido, as principais questões da pesquisa são: como o uso de uma
vegetação oriunda da região e arborização da urbana nos espaços livres públicos podem
melhorar a qualidade de vida dos usuários e população de Pau dos Ferros? De que
forma, as políticas públicas urbanas e planejamento de projetos paisagísticos com o uso
de

arborização

urbana

contribuiriam

para

a

qualidade

estética,

ecológica

e

socioambiental dos espaços de lazer e entretenimento na cidade?
Com efeito, este trabalho em seu corpus traz um discursão sobre arborização
urbana perpassando pelos conflitos, analise espacial e paisagísticas dos principais
espaços livres públicos, como praças e canteiros centrais de Pau dos Ferros, na tentativa
de entendimento e compreensão dos benefícios e melhoria da vida urbana da população.
2

OBJETIVOS
A pesquisa em tela aponta para o principal objetivo: compreender o processo de

utilização de arborização urbana de espaços livres e sua influência na qualidade de vida
a partir dos equipamentos públicos instalados na cidade de Pau dos Ferros – RN. Em
paralelo, o trabalho também, pretende estudar a relação entre o planejamento urbano e
da paisagem dos espaços livres públicos e arborização urbana como elemento da política
socioambiental do município; identificar os benéficos da utilização das espécies nativas
para a manutenção da vida da pequena cidade.

87

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

3

PERCUSO METODOLÓGICO
Para subsidiar o trabalho, a análise do contexto urbano dos espaços livres públicos,

se apresenta nesta pesquisa como um fio condutor dos pressupostos teóricos e
metodológicos na obtenção dos principais resultados. Importa destacar que o recorte
macroespacial, dar-se-á no município de Pau dos Ferros, localizado na região do Alto
Oeste Potiguar24. Por conseguinte, o estudo em voga, utiliza como marcos espaciais
delineados, a análise dos espaços livres públicos, como a praça de eventos Nossa
Senhora da Conceição, a praça da Matriz Monsenhor Caminha e canteiros centrais de
importantes corredores de circulação da cidade, Figura 01. No tocante ao método da
pesquisa, a base conceitual foi orientada com o método dedutivo (GUERRA e GUERRA,
1997) no que se refere à consolidação do referencial teórico, revisão bibliográfica na
elaboração do texto.
O desenvolvimento das atividades de campo deu-se atravez do método indutivo,
com fundamento na observação dos elementos naturais, construídos e humanos no
campo de ação do trabalho, de modo subjacente à pesquisa qualitativa com abordagem
dialética e crítica. Ao abordar a pesquisa qualitativa, (NEVES, 1996. p. 1) considera:
Um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever
e a decodificar os componentes de um sistema complexo de
significados. Tendo por objetivo traduzir e expressar o sentido dos
fenômenos do mundo social.

Com a pesquisa qualitativa buscar-se a compreensão dos principais problemas de
ordem urbana, ambiental e social no que se refere as condições socioambientais dos
espaços livres públicos em decorrência da arborização urbana. Desta forma, foi
executado concomitante a pesquisa documental, técnica, bibliográfica e jornada de
campo com vistas ao alcance dos resultados e conclusão do trabalho.
4

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos últimos vinte anos a cidade vem passando por um processo de crescimento

exponencial, se tornou polo universitário da região, com a construção da Universidade
Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), como a existente Universidade Estadual do
Rio Grande do Norte (UERN)25. Essa expansão exigiu que se construísse novos bairros
que comportassem essa nova demanda populacional. Inevitavelmente novos espaços

24

Expressão culturalmente utilizada na região. Pau dos Ferros fica localizada na região do Oeste do
Estado do Rio Grande do Norte.
25

UFERSA, ano de inauguração 2012; IFRN, ano de inauguração 2009; UERN, ano de inauguração 1976.
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livres públicos foram surgindo, assim como o ordenamento e aperfeiçoamento das vias
urbanas de circulação.
Visto isso, é importante se pontuar na malha urbana, as áreas livres de maior
importância do município, sendo elas, a Avenida da Independência, a Avenida Getúlio
Vargas, a Praça Monsenhor Caminha e a Praça de Eventos Nossa Senhora da
Conceição, Figura 02. Estes espaços foram escolhidos por representarem os locais mais
relevantes e com um fluxo de pessoas mais acentuado em relação a outros espaços. A
partir desse cenário, apresenta-se uma breve análise acerca de cada localidade em
específico, como ponto de entendimento e resultado do trabalho de campo e gabinete.
A Praça Monsenhor Caminha, Figura 04, ou Praça da Matriz como é conhecida,
ela é um dos espaços mais antigos e até local onde a cidade teve sua origem, desde a
época onde os vaqueiros vinham de passagem por aquela região e paravam ali para
descansarem. Caracterizada por apresentar uma grande quantidade de árvores e ser
situada no centro urbano, passa um aspecto agradável e de modo geral, ela cumpre com
o seu propósito, pois é um espaço de contemplação agradável para o centro comercial
que recebe um grande número de pessoas durante o dia, contudo pode-se destacar
pontos desfavoráveis aos pontos supracitados.
A Praça da Matriz foi, de certo modo, marginalizada, visto que pessoas
começaram a permanecer naquele espaço, o que a tornou subutilizada a noite,
assumindo função plena apenas durante o dia. O fato central é que essa separação é
reflexo não apenas do projeto arbóreo do espaço, mas também por fatores de
infraestrutura urbana, de segurança pública e fatores sociais. Esses indicadores acabam
por destacar uma ótica ruim ao ambiente. Percebeu-se que devido a sua grande
quantidade de arborização, o espaço acaba por se tornar escura. Esse é o principal
problema dela, pois sua boa arborização acaba não sendo tão utilizadas pela
insegurança. Esses espaços precisam de cuidado, eles são responsáveis por trazer um
ar mais agradável aos centros urbanos, sem falar no clima bastante quente e seco o que
faz com que essas áreas sejam mais valorizadas.
Em oposição aos apontamentos anteriores, a Praça de Eventos Nossa Senhora
da Conceição, Figura 03, atual Praça de Eventos do município, tem cerca de 10.000 m 2
sendo um espaço desprovido de arborização. Ao longo de seu perímetro percebe-se
pouquíssima vegetação, que dificulta a convivência nesses espaços durante os períodos
mais quentes do dia. Para isso desenvolvel -se uma análise tecnica sobre o lugar pode
se destacar uma visão de que o espaço é . Apenas se observa um melhor
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aproveitamento de seus espaços, nos períodos com temperaturas mais amenas,
notadamente ao anoitecer.
Partindo para outra otica, pode-se ver os canteiros centrais da Avenida da
Independência de Pau dos Ferros, Figura 04. Esta via representa a principal artéria de
acesso, onde se encontra conectada com a BR – 405, tendo o maior fluxo de pessoas
durante o dia. Essas vias de acesso têm fundamental atuação no embelezamento da
localidade, o fato de ser altamente movimentada, influêcia e muito para que se torne algo
como característico do município.
Os canteiros da avenida vêm passando por um processo de reestruturação, tanto
estrutural quanto paisagístico, sendo que não se via o emprego adequado de vegetação
em sua composição, esse é um fato positivo, também se observa a imprimir de uma
aparência mais agradável e leve. Outro ponto que vale ressaltar, é o fato do uso de uma
vegetação adaptada ao clima da região, que ajudam até mesmo na manutenção da fauna
nativa, que se encontra familiarizado a mesma realidade
Não distante do eixo de pesquisa, se observa também a Avenida Getúlio Vargas,
Figura 05, que tem um grande fluxo de veículos, principalmente de grande porte.
Percebe-se que se trata de uma via bastante seca, onde não se vê tantas espécies de
plantas usadas em sua ornamentação. O principal proposito dessa avenida é aliviar o
enorme fluxo da via principal, a Avenida Independência e ainda comunicar os bairros
mais periféricos com o centro da cidade. Notou-se por meio dos processos metodológicos
apresentados que as vegetações com compunha esses espaços em seu geral são de
espécies exóticas que não encontram-se totalmente adaptadas a nossa realidade
climática.
5

CONCLUSÃO
Na presença dos dados levantados, pode-se perceber a relevância da trabalho

quanto uma ferramenta de pesquisa que corroborara para melhoria da arborização
pública dos espaços livres, uma vez que contribuem para a manutenção da estética da
cidade e ainda corroborar para a melhor qualidade de vida da população. Os benefícios
podem

ser inferidos no tocante a preservação e sustentabilidade ambiental,

apresentando maior nitidez ao município, buscando apresentar uma visão mais colorida e
agradável dele. Esse estudo se faz essencial no tocante as questões políticas do
município onde através dos métodos de observação pode-se perceber uma desaplicação
da condutadas estabelecidas a povoação sobre o cuidado com o solo urbano.
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Estas questões a cerca da preservação dos ambientes, podem ser relacionadas
com as condicionantes de conforto e saúde ambiental, também com a manutenção da
fauna local do município, em especial as regiões proximas aos locais estudados , pelo uso
adequado de espécies nativas, a melhora nas condições bioclimáticas das adjacências
desses espaços, diminuindo a incidência solar direta sobre as pavimentações gerando
sombreamento e diminuindo a velocidade dos ventos deixando a cidade mais úmida.
Outros pontos relevantes são tocantes a estética urbana desses ambiente sobreditos e
ainda satisfação social da população, devido a importância da cidade estudada como
polo, econômico e universitário, e de todos os outros aspectos sobreditos. Portanto,
observou-se que esses espaços são mal utilizados, não atendendo integralmente a
população destacando pontos fundamentais como, a insegurança, a baixa manutenção
dos orgãos públicos com esses equipamentos urbanos e o mau uso da população.
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ANEXO
Figura 01: Recorte da Malha da Cidade de Pau dos Ferros,
Destacando Áreas de Estudo.

Fonte: Google Earth (Adaptado), 2019.
Figura 02: Imagem Aérea da Praça Monsenhor Caminha

Fonte: Acervo, NAU, 2019.

Figura 03: Imagem Aérea da Praça de Eventos Nossa Senhora da Conceição

Fonte: Acervo, NAU, 2019.
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Figura 04: Imagem dos Canteiros da Avenida da Independência / BR - 405

Fonte: Acervo, NAU, 2019.

Figura 05: Imagem dos Canteiros da Avenida Getúlio Vargas

Fonte: Acervo, NAU, 2019.
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A Arborização Urbana e sua Influência na Cidade de Russas – CE
CORREIA, I. C. L.26·; BARBOSA, A. L. C. ²

Resumo
O estudo analisa a cidade de Russas, Ceará e como é feita a arborização urbana da
cidade, com comentários sobre as espécies predominantes no planejamento urbano e como o uso
da arborização e paisagismo é presente em espaços públicos, destacando o centro da cidade e
proximidades como área de estudo. As observações constatam como o trabalho da arborização
urbana pode acabar influenciando na frequência de uso de certos espaços, bem como os
possíveis impactos que podem resultar de inserção de espécies para o meio ambiente.
Palavras-chave: Arborização, Cidade, Russas
Abstract
The study analyzes the city Russas, Ceará anda how urban afforestation occurs, with
commentaries about species predominant in its urban planning and how urban afforestation and
paisagism appears in public spaces, with focus on the Central area of the city and proximities. The
analysis consist that urban afforestation influences in the frequency of certain spaces and possible
impacts resulted from insertion of species for the environment.

Introdução
A virada do século XX para o XXI trouxe consigo uma mudança de paradigmas e
concepções sobre o mundo. O pensamento ecológico passou a se tornar cada vez mais
relevante no cenário de um mundo globalizado, com a criação de políticas e leis de
preservação do meio ambiente e conforme os governos atuavam na elaboração das
mesmas, o mercado e a cultura passavam a se adaptar as novas demandas.
Segundo DEL RIO (1990) a forma de se conceber o planejamento da cidade
mudou drasticamente durante a década de 60, trazendo novos conceitos e reforçando
outros pouco explorados, a população passou a ser mais atuante na elaboração das
propostas conforme suas necessidades e as soluções para o constante crescimento
súbito de cidades e seus problemas de desordenamento espacial e conflitos das
camadas sociais e outros agentes produtores do espaço.
Consequentemente, surgem os avanços nas áreas do paisagismo e psicologia
ambiental, que buscam planejar os elementos paisagísticos de forma a melhorar as
relações do indivíduo e espaço, criando uma relação saudável entre os dois. Até as
reformas urbanas de Paris, na França, o uso de jardins era direcionado à produção de
espaços de lazer internos de residências, porém com o surgimento da belle époque, o

26
2

Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA, campus Pau dos Ferros.
Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA, campus Pau dos Ferros.
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paisagismo tornou-se relevante na formação de ambientes públicos como os parques,
vias, praças e outros pontos importantes das cidades. Uma das formas que o paisagismo
se manifesta é por meio da arborização que é em sua essência a inserção de espécies
de árvores no meio urbano.
A arborização trata-se de um apoio na construção da paisagem de nível estético e
funcional, uma vez que as árvores contribuem para o microclima de uma região,
funcionando como cobertura natural para chuvas, ventos e luz solar além de controlar a
emissão de carbono e servir como apoio para vida silvestre elas também tem função
ornamental e para o bem estar do psicológico dos indivíduos que interagem com o
espaço.
Entretanto, o trabalho de arborização deve ser planejado de forma cautelosa,
evitando danos à estrutura e o ambiente já presentes antes de sua inserção, e as
espécies a serem plantadas devem se adaptar ao clima sem causar danos, bem como
sua manutenção deve ser possível de forma a necessitar de pouco gasto de recursos e
pessoal. Um péssimo trabalho pode resultar em perdas de espécies e danos a
equipamentos públicos, como as copas das árvores não podadas crescerem de forma a
impossibilitar a iluminação de espaços públicos em certos horários ou a danificação de
fiação elétrica.
Com base em Oliveira (2005) é de interesse de órgãos públicos a atenção para os
estudos de percepção ambiental realizados pela população, pois são potenciais
geradores de políticas públicas, onde o estado e o povo podem contribuir na organização
do espaço urbano de maior qualidade e exercendo um dever cívico da sociedade.
Objetivos
Com essa percepção sobre o tema, O objetivo do trabalho é analisar como se dá
a arborização nos principais espaços públicos e vias urbanas, observando espécies da
arborização e compreender as razões de seu uso na melhoria da qualidade de vida em
Russas – CE.
Material e Métodos
Para a elaboração do tema abordado e estudo de caso, foi utilizado o
levantamento bibliográfico sobre os conceitos trabalhados, da arborização e como ela
impacta no urbanismo na formação de um ambiente e estudo de arborização em cidades
que apresentem semelhanças, bem como a necessidade de definir uma área delimitada
para análise de mídia fotográfica e observação in loco, observando os usuários do local e
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quais os horários de atividade, bem como o tipo de vegetação mais utilizada e se a
mesma está adaptada ao clima e seus custos de manutenção são condizentes aos
ambientes nas quais estão inseridas.
Resultados e Discussão
Russas (Imagem 01) é um município do estado do Ceará, situado na hinterlândia
do Baixo Vale do Jaguaribe, sua história tem 218 anos e é um dos polos econômicos de
sua microrregião, seu bioma predominante é a caatinga, que apresenta um clima de
temperatura elevada e escassez de recursos hídricos, suas espécies de fauna e flora são
adaptadas para a necessidade de pouca água e retenção dos líquidos.
As áreas analisadas se concentram no centro da cidade, devido à singularidade
da mesma que apresenta duas praças intercaladas por dois edifícios de relevância da
cidade: a Prefeitura Municipal e a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário e a
presença de uma das principais vias de acesso da cidade, a Avenida Dom Lino, com
proximidades residenciais e pontos comerciais (Imagem 02).
Em observação de campo, constatou-se que o uso das praças se concentrava nos
horários da noite, com quase nenhuma atividade humana durante o dia. A Praça
Monsenhor João Luíz, que fica frente à Igreja Matriz da cidade apresenta a distribuição
de canteiros com espécies ornamentais predominantemente arbustivas e árvores em
frente aos bancos de madeira que ficam próximos aos quiosques distribuídos nas quatro
extremidades da praça.
Seguindo pela igreja, os usuários podem acessar a Praça Manoel Matoso filho,
que está próxima a um colégio de mesmo nome e tem em seu centro a presença da
Prefeitura Municipal , adornada por dois canteiros laterais e um palco entre a mesma e a
igreja, com duas vias de acesso ao outro lado da praça, que está de frente a um colégio
de mesmo nome
A Avenida Dom Lino se destaca na abundância de palmeiras, assim como alguns
dos canteiros das praças Monsenhor João Luís em especial a árvore símbolo da cidade e
do estado do Ceará como um todo, a Copernicia prunifera (Imagem 03), a popularmente
conhecida como carnaúba é uma das bases econômicas da cidade que é utilizada na
indústria para a produção de cera, matéria-prima para a produção de diversos produtos,
bem como o uso do fruto para alimentos e rações. Os espaços públicos arborizados
fazem forte uso da palmeira simbólica da cidade.

96

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

Seu uso nas áreas analisadas, entretanto é para fins estéticos, a Copernicia
prunifera pode atingir até 15 metros e seu tronco longo apresenta o crescimento de
espinhos em sua base, que são a causa de seu nome, apesar de crescer principalmente
em proximidades a fontes hídricas como rios, várzeas e solos argilosos a cera produzida
pela árvore a protege e conserva a água absorvida do calor comum de seu bioma, a
caatinga, sua folhagem é muito utilizada em coberturas e artesanatos, porém, como é
natural das palmeiras, sua copa não é muito fechada, impossibilitando seu largo uso para
coberturas naturais nos espaços de convivência.
Outra espécie muito abundante aparece em calçadas de ruas residenciais
próximas ao centro da cidade, como nos limites da Praça Monsenhor João Luíz e a Praça
Manoel Matoso Filho é a Azadirachta indica (Imagem 04), o nim. Esta espécie é de rápido
crescimento e adaptada para o clima tropical, podendo crescer 10 até 20 metros de altura
e apresentando um tronco reto ou semi-ereto, de cor marrom avermelhada e uma copa
fechada que cresce em radial. Devido a estas características, a árvore é muito utilizada
na arborização de espaços públicos e apresenta uma singularidade de ser uma forte
produtora de inseticidas, de madeira muito resistente.
Porém é uma planta muito tóxica e foi motivo para discussões quanto ao seu uso
pelo Pacto Ambiental da Região dos Inhamuns (Parisc), devido as suas características e
seu recente (e extenso) uso no bioma da caatinga, a árvore consegue se propagar com
muita facilidade e é extremamente agressiva, agravando o processo de desertificação do
semiárido brasileiro e se mostrou um grande repelente de fauna e flora, tendo Parisc
enviado um documento ao Ministério do Meio Ambiente e o Governo do Estado do Ceará
para alertar sobre seu uso, relatando os danos as propriedades rurais e a falta de
controla de seu plantio que se espalha por toda a região e coloca em risco as espécies
do bioma.
Observando os espaços públicos como um todo, os principais elementos
arborizados da paisagem são as palmeiras de fins ornamentais e árvores de copa
fechada para as sombras (Imagem 05). Contudo, é válido de se observar que apesar de
próxima a uma das principais vias de acesso ao município, as praças se encontram
desabitadas durante o diurno, a principal causa para isso pode ser justificada pela falta
de uma arborização eficiente, situada nos limites dos passeios da praça, enquanto as
calçadas também apresentam uma cobertura mais efetiva para proteção contra o Sol, e o
posicionamento da arborização não gera sombra para os equipamentos públicos.
Outro fator que pode justificar sua ausência de atividade durante esse período de
tempo, está nas atividades diárias, onde a praça mantém quiosques e comércios
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fechados e o foco das atividades comerciais se concentrarem nas proximidades a Rua
Padre Raul Vieira, com a presença do antigo mercado do município.
A manutenção do ambiente, as proximidades e a área de estudo apresentam
poda de árvores de forma a evitar danos a fiação elétrica, as plantas não apresentam
frutos nem raízes capazes de interromper fluxos de trânsitos na avenida e nas ruas
próximas, com espécies que não danificam as calçadas, porém a arborização de Russas
apresenta uma abundância de espécies exóticas e invasivas, em especial o nim, que
pode causar muitos danos as espécies endêmicas.
A inserção de mais espaços verdes, bem como uma reestruturação dos
equipamentos públicos e seu posicionamento próximo a coberturas naturais pode tornar
o ambiente mais confortável e possibilitar seu uso por um espaço maior de tempo,
incentivando o lazer e o funcionamento do comércio.
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ARBORIZAÇÃO URBANA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, NO SEMIÁRIDO
DA PARAIBA
SOUTO, P. C27.; MEDEIROS, E. S. 28; LIMA, L. S.2; CIPRIANO, A. S. S.29; CIPRIANO, Y. K. C. R.
S.30

RESUMO: O crescimento desordenado das cidades conduz a alterações drásticas na
composição florística e a arborização surge com o intuito de inserir plantas no meio urbano, de
modo a contribuir na qualidade de vida da população. O estudo objetivou realizar o levantamento
das espécies que compõem a arborização da cidade de São José de Espinharas-PB. Os dados
foram coletados “in loco” para cada indivíduo das ruas, praças e avenidas. Para a determinação
da família botânica e nome científico foi utilizada a plataforma Flora do Brasil (2020). Foi calculada
a frequência relativa e absoluta para cada espécie encontrada. Evidenciou-se uma frequência
irregular de espécies e uso excessivo de plantas exóticas, com maior frequência de indivíduos da
espécie Azadirachta indica em decorrência de sua fácil adaptação ao clima da região e por
apresentar características como rápido crescimento.
Palavras chave: Silvicultura urbana; Inventário da arborização; espécies exóticas.

URBAN AFFORESTATION OF SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS IN THE SEMIARID OF
PARAÍBA
ABSTRACT : The uncontrolled growth of the cities, leading to drastic changes in the floristic
composition and the forest with the aim of adding plants to the urban environment, with the aim of
contributing to the quality of life of the population. The study is aimed to carry out a survey of the
species that make up the trees in São José de Espinharas, Paraíba. The data were collected onthe-spot for each and every person on the streets, the squares and the streets. We calculated the
relative frequency and absolute for each and every species to be found. There was irregular
attendance of the species, and the overuse of exotic plants, with a higher frequency in the
individuals of the species, Azadirachta indica, in consequence of its easy to adapt to the climate of
the region, and to display characteristics such as rapid growth.
Keywords: Urban afforestation; Afforestation inventory; Azadirachta indica

INTRODUÇÃO
A urbanização é um processo que foi intensificado pelo êxodo rural ao longo dos
anos, resultando em um crescimento desordenado das cidades e consequente
surgimento de problemas em relação a composição das vias e locais públicos (JUSTINO,
et al. 2018). Com a consequente diminuição de áreas verdes a arborização urbana surge
com o objetivo de inserir plantas arbóreas e arbustivas em ruas praças, canteiros,
parques, embelezando o ambiente com reflexos na qualidade de vida.
Segundo Lobato et al. (2016), a temperatura e a umidade relativa do ar sofrem
influência direta da vegetação, amenizando o clima seco e quente e melhorando a
qualidade de vida da população. A arborização urbana usando espécies nativas e
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adaptadas além dos muitos benefícios como; regulação térmica, produção de oxigênio,
lazer, impede ainda a formação de ilhas de calor que ocorre em decorrência do uso de
materiais atualmente usados na construção civil (BIAS et al., 2003). A decisão da
utilização de indivíduos exóticos bem adaptados ao invés dos nativos da região é uma
tendência muito forte e difícil de ser rompida.
A utilização de espécies exóticas na arborização urbana é uma prática recorrente
e aceitável, apesar dos problemas ocasionados por essa implantação não serem visíveis.
Nas cidades da região que abrange o semiárido Nordestino, onde o clima é quente e
seco durante grande parte do ano, a população busca medidas para amenizar as altas
temperaturas implantando indivíduos que apresentem rápido crescimento, característica
a qual as espécies da flora local raramente apresentam. Segundo Bobrowski et al.
(2015), a presença da arborização usando exóticas apresenta-se no fato de as sementes
serem dispersas para os fragmentos florestais do entorno, comprometendo o equilíbrio
ecológico local. Segundo Ziller et al. (2001) a introdução de espécies em biomas onde
não são naturais é a segunda maior ameaça à biodiversidade e perdendo apenas para a
destruição de habitats por ações antrópicas diretas.
Isernhagen et al. (2009) afirma que o uso de nativas na arborização combate o
processo de extinção, sendo uma forma de conservação complementar da natureza. A
produção de recursos (flores e frutos) pelas espécies nativas predomina durante todo o
ano, melhorando o equilíbrio natural entre flora e fauna local que consequentemente é
atraída (BECHARA et al., 2003).
A cidade de São José de Espinharas apresenta uma arborização de ruas,
canteiros e praças com elevado número de indivíduos exóticos de rápido crescimento,
prática comum na maioria das cidades da região, cuja finalidade é buscar amenizar as
altas temperaturas.
Neste estudo objetivou-se realizar o levantamento das espécies que compõem a
arborização da cidade de São José de Espinharas-PB, visando qualificar sua composição
e possibilitar subsídios para o planejamento de novas ações de modo a se obter o
equilíbrio do ambiente urbano
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado na cidade de São José de Espinharas-PB, localizada na
região geográfica imediata de Patos (IBGE, 2017), distante a 316 km da capital João
Pessoa. A densidade demográfica do município de 6,56 habitantes/km² com um total de
4.682 habitantes (IBGE, 2019). A cidade está a uma altitude de 208 m, com uma área de
725.656 km², localizada entre as 06° 5’ 53” S e 37° 19’ 35’’ W (IBGE, 1997).
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A coleta dos dados foi realizada em outubro de 2017, com a identificação da
maioria dos indivíduos “in loco”, sendo o levantamento realizado em todas as ruas,
praças e avenidas da cidade, identificando a espécie inicialmente pelo nome popular,
com a ajuda da população local quando necessário. Para isso se fez uso de
equipamentos como prancheta, ficha de campo e máquina fotográfica para registro das
espécies, tesoura de poda e podão aéreo para coleta de amostras da vegetação. As
espécies foram identificadas no momento da coleta de dados e as que não foram
identificadas em campo coletou-se uma amostra para identificação por meio de
comparação

no

arquivo

do

herbário

da

Unidade

Acadêmica

de

Engenharia

Florestal/UFCG, campus de Patos-PB juntamente com a bibliografia especializada
(LORENZI et al.,2003; LORENZI, 2002).
Após a coleta dos dados, os indivíduos foram classificados quanto ao nome
científico e família botânica, sendo para isso utilizada a plataforma online Flora do Brasil
(2020). E, quando necessário, consultou-se o arquivo do herbário da Unidade Acadêmica
de Engenharia Florestal/UFCG, campus de Patos-PB juntamente com a bibliografia de
Lorenzi et al. (2003). Os dados foram plotados e analisados quanto à frequência
(absoluta e relativa), utilizando o Microsoft Excel.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram catalogados 1069 indivíduos sendo 99,16% das espécies amostradas de
origem exótica e apenas 0,84% são nativas do Brasil, havendo um desequilíbrio severo
na presença de espécies exóticas e nativas (Tabela 1).
As espécies que apresentaram maior frequência foram a Azadirachta indica
(82,41%) e a Prosopis juliflora (7,76%); as demais espécies apresentaram frequência
baixa. Os dados revelam a tendência do uso de espécies exóticas na arborização
seguindo o modismo que é comum na região, sendo isso comprovado por estudos
realizados na cidade de Monteiro-PB por Silva et al. (2014), onde os autores evidenciam
a problemática da utilização de espécies exóticas em grande parte dos municípios do
Estado da Paraíba.
A International Society of Arboriculture (2017) salienta que a frequência de cada
espécie que compõe a arborização urbana não deve exceder 15% do total de indivíduos
e os dados obtidos no presente estudo apresenta uma frequência elevada da espécie
Azadirachta indica, evidenciando baixa diversidade biológica e a diversidade genética.
Morais et al. (2919) alertam que a intensa e rápida disseminação da espécie
Azadirachta indica nas cidades do semiárido nordestino vai mudando a paisagem,
tornando a arborização urbana homogênea, tecnicamente não recomendável, estando
esse modelo homogêneo susceptível ao ataque de pragas ou proliferação de doenças, o
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que poderá levar a um índice de mortalidade elevado, culminando com o desequilíbrio no
ecossistema local.
Tabela 1 – Distribuição quantitativa das espécies encontradas na arborização da cidade
de São José de Espinharas-PB.
Nome vulgar

Nome científico

Origem

FA (Nº)

Nim

Azadirachta indica A. Juss.

Exótica

881

82,41

Algaroba

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

Exótica

83

7,76

Cola

Cordia abyssinica R. Br.

Exótica

31

2,90

Mangueira

Mangifera indica L.

Exótica

18

1,68

Ficus

Ficus benjamina L.

Exótica

14

1,31

Acácia

Sesbania punicea (Cav.) Benth.

Exótica

10

0,94

Palmeira

Livistona chinensis

Exótica

8

0,75

Castanhola

Terminalia catappa L.

Exótica

7

0,65

Limoeiro

Citrus aurantifolia Swingle.

Exótica

3

0,28

Goiabeira

Psidium guajava L.

Nativa

2

0,19

Ipê roxo

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex
DC.). Mattos

Nativa

2

0,20

Oliveira

Olea europaea L.

Exótica

2

0,20

Craibeira

Tabebuia aurea Benth. & Hook.f.

Nativa

2

0,19

Oiticica

Licania rigida Benth.

Nativa

1

0,09

Carambola

Averrhoa carambola L.

Exótica

1

0,09

Cajueiro

Anacardium occidentale L.

Nativa

1

0,09

Seriguela

Spondias purpurea L.

Nativa

1

0,09

Tamarindo

Tamarindus indica L.

Exótica

1

0,09

Coração

Hibiscus tiliaceus L.

Exótica

1

0,09

1069

100

TOTAL

105
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A espécie Prosopis juliflora presente é proveniente da arborização antiga da
cidade que seguiu o modismo desencadeado em todo o semiárido paraibano, e que vai
sendo substituída por outras espécies, principalmente pela Azadirachta indica. Segundo
Silva et al. (2017) a Prosopis juliflora foi introduzida no semiárido nordestino na década
de 40 como uma alternativa económica em virtude de suas características como sua fácil
adaptação ao clima local e seus múltiplos usos (produção de lenha, madeira, forragem,
entre outros).
A alta incidência indivíduos de espécies exóticas como a Azadirachta indica,
ocorre em função da busca por um benefício climático, ou seja, um ambiente confortável
e arejado que propicie uma sensação térmica agradável. Segundo estudos realizados por
Rodrigues (2019) na cidade de Cratéus-CE, estes objetivos são alcançados quando se
introduziram espécies que apresentaram rápido crescimento, copa frondosa e adaptação
ao clima local.
Verifica-se na figura 1 que a família botânica com o maior número de espécies foi
a Meliaceae (881), seguida da Fabaceae (98), sendo estas duas famílias a de maior
representatividade local.

881
900

N° de indivíduos

800
700
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8

31
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1

7

1

14

2

2

1

3

0

Famílias

Figura 1. Número de indivíduos amostrados por família botânica.

O domínio da família Meliaceae é indicativo que a espécie representante
apresenta característica que é atrativa e aceita pela população, fazendo com que seja
altamente difundida na cidade. É provável que o crescimento rápido aliado à uma copa
densa seja o atrativo. No entanto, a baixa utilização de espécie nativa, em especial as da
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flora regional, revela a pouca valoração atribuída às espécies locais que são mais
resistentes às intempéries climáticas e apresentam uma rica diversidade e beleza.
Nesse sentido, recomenda-se a utilização de espécies nativas do semiárido na
arborização urbana, uma vez que proporcionam melhor interação e equilíbrio entre a
fauna e flora local. Segundo Sousa et al. (2014), espécies nativas auxiliam as atividades
de educação ambiental, enfatizando a importância da conservação e preservação das
mesmas e os benefícios que trazem ao ambiente urbano.
A arborização urbana da cidade de São José de Espinharas apresentou
frequência irregular de espécies e uso excessivo de plantas exóticas. Constatou-se que a
espécie mais frequente foi a Azadirachta indica, em decorrência de sua fácil adaptação
ao clima da região e por apresentar características como rápido crescimento e sombra
exuberante.
Dessa forma, sugere-se um planejamento com ênfase no enriquecimento e maior
diversidade de espécies com a substituição gradual ou diminuição da espécie
Azadirachta indica por espécies nativas e mais adequadas ao ambiente, ofertando maior
beleza cênica para o município.
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ARBORIZAÇÃO URBANA: SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES INADEQUADAS EM
CAMPINA DO MONTE ALEGRE, SUDOESTE PAULISTA
Boniolo, R. V.¹; Periotto, F.²; Santos, C. J.³; Bortoloti, A. G.4
Resumo
Nos municípios brasileiros a gestão da arborização urbana compete às administrações municipais,
tendo coparticipação da comunidade e de demais atores sociais, desse modo, planejar tal gestão
é indispensável para o desenvolvimento urbano e requer amplo conhecimento das particularidades
existentes em cada região. Através de critérios técnicos é possível estabelecer ações profissionais
para arborizar o ambiente urbano, focando priorização de espécies vegetais nativas, com
características próprias de cada região, prática que permitirá potencializar os benefícios
promovidos pela arborização. Campina do Monte Alegre está localizado no sudoeste paulista,
possui grande defasagem no plantio e conservação adequada de árvores em suas vias, além de
apresentar diversos problemas para a implantação da arborização urbana, particularmente, pela
falta de planejamento urbano dos bairros mais antigos. Objetivou-se identificar os indivíduos
arbóreos do município em questão que, tecnicamente, necessitam ser removidos por serem
causadores de conflitos com fiações suspensas e danos em calçadas, sugerindo a substituição
futura dos mesmos através de mudas fornecidas por viveiros identificados em localidades do
entorno à cidade. Assim sendo, uma lista de espécies arbóreas adequadas, bem como a listagem
de viveiros foram elaboradas, fornecendo subsídios técnicos para a facilitação dessa futura ação
ambiental no município estudado.
Palavras-chave: Adequação de arborização; Melhores práticas; Gestão municipal; Sudoeste
paulista.
Abstract
In Brazilian municipalities the management of urban afforestation is the responsibility of municipal
administrations with co-participation of the community and other social actors, thus, planning such
management is indispensable for urban development and requires extensive knowledge of the
particularities that exist in each region. Through technical criteria it is possible to establish
professional actions to afforest the urban environment, focusing on prioritization of native plant
species, with characteristics of each region, a practice that will enhance the benefits promoted by
afforestation. Campina do Monte Alegre is located in the southwest of Sao Paulo, has a large gap
in the planting and proper conservation of trees on its roads, and presents several problems for the
implementation of urban afforestation, particularly due to the lack of urban planning of the older
neighborhoods. The objective was to identify the tree individuals in the municipality in question that,
technically, need to be removed because they cause conflicts with suspended wiring and damage
to sidewalks, suggesting their future replacement through seedlings provided by nurseries
identified in surrounding areas of the city. Thus, a list of suitable tree species, as well as a list of
nurseries were prepared, providing technical support to facilitate this future environmental action in
the municipality studied.
Keywords: Adequacy of afforestation; Best practices; Municipal management; Sao Paulo
Southwest.

1. Introdução
As áreas urbanas apresentam artificialidades distintas aos ambientes naturais,
como forte impermeabilização do solo, abundância de materiais altamente refletores,
absorventes e transmissores de energia, tendo como particularidade excessiva de
consumo energético e de matéria, com correspondente geração de resíduos, poluição
atmosférica, hídrica, sonora e visual. Tais características afetam negativamente o
ambiente urbano e, em consequência, a qualidade de vida das pessoas (MILANO, 1984).
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Em geral, as cidades enfrentam uma série de dificuldades urbanísticas relacionadas
ao mau planejamento da arborização urbana, problemas que vão desde questões
envolvendo rachaduras nas calçadas e ruas, até prejuízos na rede distribuição de energia
elétrica. (VELASCO, 2006). Por tais motivos, há a necessidade de realização de podas
constantes e adequadas, para que seja possível a coexistência harmoniosa da
vegetação, sem causar prejuízos à distribuição de energia elétrica no meio rural e urbano
(SILVA; PERELLÓ, 2010).
Outra característica negativa na arborização de diversas cidades brasileiras é a
crescente substituição da flora nativa por plantas exóticas, alterando de forma abrupta o
ambiente natural ainda presente nos centros urbanos. Este procedimento uniformiza as
paisagens de diferentes cidades e contribui para a redução da biodiversidade no meio
urbano, dissociando-o do contexto ambiental em que se insere. Entretanto, a arborização
urbana proporciona diversos benefícios ao ambiente, entre eles a captura do carbono
atmosférico, uma vez que a vegetação representa papel importante na absorção desse
gás através do fenômeno da fotossíntese (FERNANDES et al., 2003).
A arborização urbana nos municípios brasileiros é de competência das
administrações municipais, com participação da comunidade e demais atores sociais
(RIBEIRO, 2009). Dessa forma, planejar a arborização é indispensável para o
desenvolvimento urbano e requer conhecimento da situação existente, obtido por meio de
um inventário quali-quantitativo (COLETTO et al., 2008).
De forma específica, é importante estabelecer critérios para arborizar o ambiente
urbano utilizando espécies arbóreas nativas com características próprias de cada região,
pois o ambiente urbano, quando bem arborizado além da captura do carbono também
aumenta a umidade do ar, controla a temperatura, fornece alimento à fauna silvestre,
diminui a intensidade do vento e alivia o estresse da população urbana (MUNEROLI;
MASCARÓ, 2010).
O município estudado, Campina do Monte Alegre, está localizado no sudoeste
paulista, apresenta atualmente grande defasagem no plantio e conservação de árvores
em suas vias, além de possuir diversos problemas para a implantação da arborização
urbana, devido à falta de planejamento (SANTOS; PERIOTTO; CANDEIAS, 2017). A
gestão da arborização urbana é realizada pela Secretaria do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Rural, que está vinculada à gestão municipal. Os serviços de vistoria,
plantio, poda e corte de árvores são realizados por esta secretaria (OSAKO et al., 2016).
Embora existam inúmeros projetos para reflorestamento de áreas urbanas degradadas,
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ainda se fazem necessários estudos e incentivos financeiros, para o desenvolvimento de
mais pesquisas nessa área (MUNEROLI; MASCARÓ, 2010).
2. Objetivos
●

Revisão da literatura sobre a flora da região sudoeste de São Paulo e da

arborização urbana do município em estudo;
●

Elaboração da lista de árvores nativas adequadas para a arborização urbana a ser

substituída;
●

Levantamentos dos viveiros regionais que produzem mudas nativas adequadas

para subsidiar tal substituição.
3. Material e Métodos
3.1. Caracterização da área de estudo
O trabalho de campo foi executado no período que compreende os meses de
agosto de 2018 a março de 2019, em Campina do Monte Alegre, estado de São Paulo.
Conforme dados do IBGE (2010) o município possui uma extensão de 184,077 km²
e, está localizado no sudoeste paulista fazendo parte da Região Administrativa de
Sorocaba e microrregião de Itapetininga.
Segundo o IBGE (2010), o município apresenta uma população total de 5.567
habitantes no censo de 2010, sendo que 60% da população reside em área urbana e
40% na área rural. Com a implantação da Universidade Federal de São Carlos (campus
Lagoa do Sino) em 2014, atualmente o município conta com uma população flutuante
aproximadamente 1000 novos indivíduos entre, discentes, docentes e técnicos
administrativos.
3.2. Delineamento amostral
Percorreu-se toda a extensão urbana do município, descartaram-se assim os
métodos estatísticos para estabelecer um valor representativo de amostragem. Desse
modo, o município foi subdividido em cinco setores (Figura 1), sendo eles: A (CDHU A e
B): 15 Quadras; B (Capaúva): 21 Quadras; C (Centro): 64 Quadras; D (Vila Gomes): 36
Quadras e E (CDHU Ce D): 7 Quadras. Assim, totalizando 143 quadras percorridas. Os
dados levantados foram compilados em planilhas e gráficos do software Microsoft Excel.
3.3. Coleta e Identificação
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As coletas foram realizadas no período entre fevereiro de 2019 e julho de 2019,
obedecendo a normas padronizadas por MARCHIORI (1995), em que o material
coletado, deveria apresentar ramos contendo folhas bem estruturadas e flores ou frutos,
para facilitar a identificação.
Foram analisadas as características dos espécimes, como altura, espessura (copa,
fuste, raiz) folhas, frutos, tronco, entre outras consideradas necessárias, conforme
características particulares de cada uma.
Analisou-se os problemas gerados pela vegetação relacionados à infraestrutura das
calçadas, à rede elétrica, fiação em geral, degraus na calçada e ao calçamento e vias
estreitos.
A partir de literatura especializada realizou-se a identificação botânica específica e
estudo de seus aspectos fisiológicos, ecológicos e paisagísticos de cada espécie
catalogada para posterior registro. Além disso, morfoespécies foram classificadas dentro
de famílias baseadas no sistema APG II (2003) e foram separadas em grupos, quanto à
origem: nativas – plantas originárias do território brasileiro e exóticas – plantas não
originárias do território brasileiro.
4. Resultados e Discussão
Após percorrer as quadras do município, identificaram-se diversas espécies de
acordo com as distintas localizações. Foram levantados, ao todo, 653 indivíduos
arbóreos, distribuídos entre as cinco regiões (Tabela 1).
Tabela 1. Distribuição do número de árvores pelos cinco setores da área urbana do
município de Campina do Monte Alegre, SP.
Setor

Número de indivíduos

A

130

B

28

C

197

D

268

E

30

Fonte: Autoria Própria
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A partir de pesquisa em dados contidos na literatura foi possível estabelecer as
famílias, gênero, espécie, nome popular e ocorrência, sendo possível estabelecer as
espécies de maiores frequências na área urbana (Tabela 2).
Tabela 2. Frequência das principais espécies arbóreas encontradas na área urbana do
município de Campina do Monte Alegre, SP.
Espécie

Frequência (%)

Myrtus L.

16,39

Schinus molle L.

14,70

Caesalpinia pluviosa DC.

8,27

Lagerstroemia indica (L.) Pers.

6,13

Ficus benjamina L.

5,21

Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.

3,37

Duranta repens L.

3,22

Fonte: Autoria Própria.

Por meio dos dados exibidos na Tabela 2, verificou-se, também, a ocorrência de
espécies exóticas e nativas (Tabela 3).
Tabela 3. Ocorrência de espécies exóticas e nativas na área urbana de Campina do
Monte Alegre, SP.
Origem

Ocorrência (%)

Exóticas

68,76

Nativas

31,24

Fonte: Autoria Própria.

A presença de espécies exóticas apresentou fatores positivos e negativos para a
região em que estão inseridas, como por exemplo, a ornamentação oferecida por
algumas espécies exóticas e as dimensões inadequadas que muitas delas possuem para
a localização que se encontram.

113

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

No município em questão, a fiação suspensa é predominante, logo, o conflito com
árvores é iminente (Figura 1), principalmente em setores mais antigos da cidade.
Figura 1. Conflito de árvores com a fiação suspensa em Campina do Monte Alegre, SP.

Fonte: Autoria Própria.

O conflito de raízes com asfaltos e calçamentos, ocasionando danos, também é
comum nas ruas da cidade (Figura 2) e esse fator, somado a baixa largura média das
calçadas e o leito de rolagem, potencializa os problemas causados em bairros mais
antigos.
Este resultado encontrado coloca as árvores, na percepção de muitos munícipes,
como empecilhos, fato confirmado pelo elevado número de solicitações de cortes
especialmente nesses bairros mais antigos. Além disso, tal resultado pode justificar a
pequena quantidade de árvores plantadas na cidade. Segundo a Prefeitura de São Paulo
(2014) não se recomenda a arborização urbana em calçadas menores de 1,90m, já que a
largura da calçada está correlacionada com o aspecto biológico diâmetro do tronco, para
que as espécies quando adultas não obstruam a área livre do passeio.
Figura 2. Conflito de raízes com asfaltos e calçamentos em Campina do Monte Alegre, SP.

Fonte: Autoria Própria.

Um dos fatores que contribuem para a presença extensiva de espécies arbóreas
exóticas nas cidades é a falta de conhecimento sobre a flora brasileira e o seu potencial
paisagístico, ocasionando a introdução de muitos exemplares de floras exógenas na
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arborização urbana (SILVA; PERELLÓ, 2010). A disseminação de espécies exóticas é
resultante da negligência dos órgãos públicos locais com o planejamento da arborização
fazendo com que os próprios moradores realizem o plantio no perímetro urbano das
espécies não nativas (SILVA et al., 2019).
Por outro lado, as espécies exóticas são vistas como um problema quando se diz
respeito à interferência que elas provocam no ecossistema. Uma vez que a flora nativa é
substituída pelas espécies exóticas, o ambiente natural é modificado de forma a provocar
uma redução da biodiversidade no meio urbano, no qual está inserida (BRASIL, 2006).
Após o levantamento do porte dos 653 espécimes identificados, foi possível
distingui-los conforme seu porte e estimar a cobertura vegetal total presente na área
urbana do município de Campina do Monte Alegre, SP (Tabela 4).
Tabela 4. Cobertura vegetal na área urbana do município de Campina do Monte Alegre,
SP de acordo com o porte dos indivíduos arbóreos.
Porte

Nº de exemplares

Cobertura Vegetal (m²)

Pequeno

109

2725

Médio

298

14900

Grande

246

24600

Cobertura Vegetal TOTAL (m²)

42.225

Fonte: Santos; Periotto; Candeias, 2017.

Dessa forma, será necessário substituir as árvores sem prejudicar a cobertura
vegetal do município, a partir da elaboração de um plano de arborização urbana com
espécies nativas oriundas de viveiros que possuam certificação, os quais foram
identificados (Tabela 6), a fim de garantir a sanidade das mudas (NOVAES, 2019). Os
mesmos encontram-se em cidades próximas como, Capão Bonito, Angatuba, Itapetininga
e Holambra, o que facilitará a aquisição e a logística das mudas, quando as mesmas
forem compradas para as ações de substituição.
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Tabela 6. Levantamento de viveiros certificados próximos ao município de Campina do
Monte Alegre, SP.
Nome do viveiro

Cidade

Instituto Refloresta

Capão Bonito, SP

Natgeo

Capão Bonito, SP

Nova Floresta

Angatuba, SP

DNA Florestal

Itapetininga, SP

Sfeltempool

Paranapanema, SP, Distrito de Holambra

Fonte: Autoria própria.

5. Conclusão

O município de Campina do Monte Alegre não possui plano de arborização urbana, o que
colaborou para que esse processo não tivesse um bom planejamento, implicando em
plantios de árvores inadequadas por toda a malha urbana. Com a realização desse
trabalho foi possível detectar diversas problemáticas que sugerem a substituição de
exemplares componentes atuais da arborização urbana, além da forte necessidade de se
planejar um plano de arborização urbana a fim de mitigar futuros impactos negativos e
prejuízos ao poder público em novas áreas de expansão.
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ESTUDO DE ESPÉCIES FLORESTAIS UTILIZADAS NO PAISAGISMO DE UM
CONDOMÍNIO VERTICAL NA ZONA SUL DA CIDADE DO NATAL/RN
BARBOSA, R. F. M1; SILVA, I. S. F2; UCELLA FILHO, J. G. M.3; AZEVEDO, T. K. B4

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo realizar o levantamento florístico e quantificar o
número de espécies exóticas e nativas utilizadas no paisagismo de um condomínio localizado no
bairro de Lagoa Nova, no município de Natal/Rio Grande do Norte. O levantamento florístico foi
realizado no mês de setembro de 2019 e incluiu apenas árvores, palmeiras e arbustos
encontrados. A família com a maior representatividade foi a Nyctaginaceae com 81 indivíduos
(29.45%). Quanto a suas origens, 170 indivíduos são nativas enquanto que as exóticas totalizam
105 indivíduos. Contudo, mesmo com a predominância das espécies nativas, percebe-se que
existe uma pequena variedade de espécies. O uso de espécies nativas e a diversidade destas trás
diversos benefícios ao ecossistema, assim como conservação do patrimônio genético e da
biodiversidade dos sistema.

Palavra-chave: arborização urbana, levantamento florístico, espécies nativas.

Abstract: The present thesis aimed to perform the floristic survey and quantify the number of
exotic and native species used in the landscaping of a condominium located in the neighborhood of
Lagoa Nova, in Natal / Rio Grande do Norte. The floristic survey was conducted in September
2019 and included only trees, palms and shrubs found. The family with the highest representation
was Nyctaginaceae with 81 individuals (29.45%). As for their origins, 170 individuals are native
while the exotic ones total 105 individuals. However, even with the predominance of native species,
it is clear that there is a small variety of species. The use of native species and their diversity brings
several benefits to the ecosystem, as well as conservation of the genetic heritage and biodiversity
of the system.

Key-words: landscaping, floristic survey, native species.

1.Introdução

A arborização urbana vem sendo utilizada há bastante tempo com o intuito de
quebrar o contraste entre o azul do céu e o cinza das cidades, além de trazer benefícios
reais tanto no aspecto físico como mental do homem (BRIANEZI et al., 2013). Segundo
Loboda e DeAngelis (2005), as áreas verdes encontradas nas cidades ajudam a absorver
os ruídos, atenuam o calor do sol, bem como constituem-se em eficaz filtro das partículas
sólidas em suspensão no ar. Além disso, contribuem para a formação e o aprimoramento
do senso estético, proporcionam um ambiente rico em oxigênio e amenizam o sentimento
de opressão do homem com relação às grandes edificações.
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Porém, quando se trata de arborização urbana, muitas vezes não existe um
planejamento adequado para a sua implementação. Para Bonametti (2001), as cidades
brasileiras são pouco organizadas e com quase nenhuma preocupação quanto à escolha
adequada das espécies vegetais, principalmente nas vias urbanas. Isso pode causar o
aparecimento de problemas urbanos, como por exemplo: o crescimento das copas (tanto
em altura, como em circunferência) pode atrapalhar a fiação elétrica, as raízes podem
quebrar calçadas, espécies frutíferas que em época de frutificação podem causar
acidentes em avenidas, perda da identidade visual do local, entre outros.
Assim, como parte do planejamento, faz-se necessário a plantação de espécies
nativas, uma vez que estas são adaptadas às condições de clima e solo, são mais
resistentes ao ataque de pragas e doenças e contribuem para a conservação do
patrimônio genético e da biodiversidade dos sistemas (EMBRAPA, 2012).

2. Objetivos
O presente trabalho tem como objetivo realizar o levantamento florístico e
quantificar o número de espécies exóticas e nativas utilizadas no paisagismo de um
condomínio vertical localizado no bairro de Lagoa Nova, no Município de Natal/RN.

3. Materiais e Métodos

O estudo do presente artigo foi o Condomínio West Park Boulevard, localizado no
bairro de Lagoa Nova, na zona sul da cidade do Natal - RN (latitude: 5°49'40'' e longitude
35°13'36''’). Segundo o IDEMA (2013), o clima local foi classificado como tropical chuvoso
com verão seco ("As" de acordo com a classificação de Köppen). Possui precipitação
pluviométrica anual de 1.583,5 mm, com temperatura média anual de 27 °C e 76% de
umidade relativa do ar.
O levantamento florístico foi realizado no mês de setembro de 2019 e incluiu
apenas árvores, palmeiras e arbustos encontrados nas áreas comuns do condomínio, tais
como a pátio de entrada, portaria, praça, os canteiros na avenida principal e área de
lazer (Figura 1). As espécies foram identificadas através de análise visual enquanto que,
para as espécies desconhecidas, foi necessário coletar folhas, flores e frutos como
também as características morfológicas destas espécies.
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Figura 1. Mapa ilustrativo do condomínio West Park Boulevard.

Fonte: Google Earth
As famílias foram classificadas de acordo com a metodologia descrita por Ucella Filho et
al. (2017). Enquanto que a frequência absoluta e relativa foram calculadas de acordo com
o proposto por Camaño et al. (2015). Os dados obtidos foram estruturados em uma
planilha e submetidos a análise estatística descritiva, para a estruturação de tabelas e
gráficos no programa Microsoft Excel® versão 2010.
4. Resultados e Discussões

Foram encontradas 18 espécies distribuídas em 10 famílias, totalizando 275
indivíduos (Tabela 1). A família com a maior representatividade foi a Nyctaginaceae com
81 indivíduos (29.45%), seguido da Arecaceae (73 indivíduos; 23.27%), Meliaceae (59
indivíduos; 21,45%), Fabaceae (46 indivíduos; 16,72%), Malvaceae

(9 indivíduos;

3,27%), Asparagaceae, Moraceae com 6 indivíduos cada (2.18%) e Bombacaceae (2
indivíduos; 0,73%). As famílias Bignoniaceae e Myrtaceae foram as que apresentaram
menor representatividade, com apenas um indivíduo cada (0.36%) (Figura 2).
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Tabela 1. Tabela das espécies florísticas levantadas em condomínio horizontal no
município de Natal, Rio Grande do Norte. (FA = frequência absoluta; FR = frequência
relativa; E= exótica e N = nativa).
Família

Nome Científico

Nome Popular

Origem

FA

FR(%)

Nyctaginace
ae

Bougainville spectabilis
Wiild.

Boungaiville

N

81

29.45

Archontrophoenix
alexandrae (F.Muell.)
H.Wendl. & Drude

Palmeira real
australiana

E

2

0.73

Cocos nucifera (L.)

Coqueiro

E

3

1.9

Copernicia prunifera
(Miller) H.E. Moore

Carnaúba

N

41

14,91

Dypsis lutescenses
H. Wendel

Areca-bambu

E

5

1.82

Phoenix roebelenii
O'Brian

Palmeira fênix

E

4

1.45

Roystonea oleracea
(Jacq.) O. F. Cook

Palmeira imperial

E

9

3.27

Azadirachta indica
A. Juss

Nim

E

59

21.45

Bauhinia cheilanta
(Bong.) Steud.

Pata-de-vaca

N

34

12.36

Cassia fistula (L.)

Cacho de ouro

E

1

0.36

Clitoria fairchildiana
R.A.Howard

Sombreiro

N

11

4.00

Malvaceae

Hibiscus tiliceous (L.)

Algodeoiro-dapraia

E

9

3.27

Asparagacea
e

Beucardina recurvata
(Lem.)

Pata de elefante

E

6

2.18

Moraceae

Ficus benjamina (L.)

Figueira

E

6

2.18

Bombacacea
e

Pachira aquatica Aubl

Monguba ou Falso
cacau

N

2

0.73

Bignoniacea
e

Tabebuia roseoalba
(Ridl.) Sandwith

Ipê branco ou
Peroba

N

1

0.36

Myrtaceae

Syzygium malaccense
(L.) Merr. & L.M. Perry.

Jambo

E

1

0.36

Arecaceae

Meliaceae

Fabaceae
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Figura 2. Representatividade das famílias florísticas encontradas no paisagismo.

A espécie que apresentou maior abundância foi a Bougainvillea. Esta é um
arbusto escandescente sul-americano de crescimento vigoroso (até cinco metros) e
altamente escalável e é favorecido pela suas atraentes folha brácteas coloridas (JUNIOR,
2018). Além de apresentar uma variedade de cores (vermelha, laranja, amarela, roxa e
rosa) a buganvíle apresenta outras vantagens, como por exemplo uma boa resistência,
bem como pouca necessidade tanto de água como de manutenção. (JAIN et al., 2014;
MENEZES et al., 2015; PIRES et al., 2010). Também pode ser utilizada em paredes e
vedações ou ainda enquadrando janelas, sobretudo nas zonas de arquitetura
mediterrânea, enriquecendo a decoração e deixando sobressair a luminosidade do ar
com as suas cores vivas. (COSTA, 2015).
Quanto a suas origens, 170 indivíduos são nativas enquanto que as exóticas
totalizam 105 espécies (Figura 3). Isso nos mostra que há no paisagismo do condomínio
West Park Boulevard uma predominância de espécies nativas sobre as exóticas (59,86%
e 40,14%, respectivamente), o que, de acordo com Goddard (2010), proporciona uma
maior atração na diversidade de espécies da fauna, como pássaros e borboletas.
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Figura 3.
Porcentagem referente a quantidade de espécies nativas e exóticas
encontrados no paisagismo.

Contudo, mesmo com a predominância das espécies nativas, percebe-se que
existe uma pequena variedade de espécies. Como já citado, o uso de espécies nativas e
a diversidade destas trás diversos benefícios ao ecossistema, assim como conservação
do patrimônio genético e da biodiversidade dos sistema.
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ASPECTOS DA INVASÃO BIOLÓGICA DE Ligustrum lucidum W.T.Aiton EM
PARQUE URBANO MUNICIPAL NO PARANÀ.
MENDES, L. G. A31., CANAN, D. E1., BRITO, G. G. S32., MANZANO, I, T1., MENDES, S. N. A1.,
BRUN, F. G. K33., BRUN, E. J3.

RESUMO
Objetivou-se na avaliação da invasão biológica de Ligustro ( Ligustrum lucidum W.T.Aiton), na
composição florística do Parque Lago Dourado em Dois Vizinhos-PR. Os critérios adotados foram
a estimativa quantitativa baseando-se em um levantamento fitossociologico de espécies
ocorrentes em torno do lago. Foi possível observar que o Ligustro apresenta uma frequência
relativa elevada no decorrer da pista de corrida, em comparação com outras encontradas no local,
tais como Hovenia dulcis e Melia azedarach. Para tal situação, recomenda-se a supressão dos
indivíduos com base em sua alta frequência relativa e seu alto potencial invasor.
Palavras Chaves: Espécies Exóticas; Dispersão; Parques Municipais.

ABSTRACT
This study aimed to evaluate the biological invasion of Ligustrum (Ligustrum lucidum W.T.Aiton) in
the floristic composition of the Park Lago Dourado em Dois Vizinhos-PR. The criteria adopted were
the quantitative estimate based on a phytosociological survey of species occurring around the lake.
It was observed that the Ligustro has a high relative frequency throughout the running track
compared to others found on the site such as Hovenia dulcis and Melia azedarach. For such a
situation, the suppression of individuals based on their relative high frequency and their high
invasive potential is recommended.
Keywords: Exotic Species; Dispersal; Municipal parks.

Introdução
Invasões biológicas de espécies exóticas afetam todo o funcionamento natural do
ecossistema e tirando o espaço das espécies nativas. As plantas invasoras são as
segundas maiores ameaças mundialmente à biodiversidade, tendem a se adaptar com
mais facilidade a ambiente similares a região de origem, isso se explica a rápida
adaptação e ocupação nos ambientes (ZILLER, 2001).
Espécies com potencial de se reproduzir sem controle e competir com as espécies
nativas deveriam ter sua introdução proibida. Entretanto, não é isso o que acontece, e de
tempos em tempos uma nova planta exótica potencialmente perigosa é colocada no
mercado de mudas como uma novidade e acaba sendo disseminada.
Segundo Zenni e Ziller (2011), existem cerca de 117 espécies de plantas exóticas
reconhecidas com potencial invasor ou invasoras no Brasil, e um número desconhecido
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de plantas introduzidas. Mesmo que as espécies exóticas invasoras ofereçam ameaça à
biodiversidade e aos processos econômicos, muito poucas ações concretas existem
atualmente no Brasil para combate-las. As técnicas de combate são bem específicas e
requerem profundo conhecimento das condições, pois determinadas formas de manejo
podem ter efeitos opostos em diferentes situações de invasão (MATOS E PIVELLO,
2009).
As árvores urbanas devem gerar conforto à população e não ocasionar
problemas, sendo assim as árvores escolhidas para arborização nunca devem apresentar
princípios tóxicos ou capazes de causar reações alérgicas nas pessoas (SANTOS E
TEIXEIRA, 2001).
Os autores Nunes et al, citam que no Brasil as espécies do gênero Ligustrum
causam alguns problemas em áreas de florestas naturais. Na região sul do país se
destaca a espécie Ligustrum lucidum W.T.Aiton, que é uma espécie invasora. Esta
espécie é originaria da Ásia, apresenta uma grande produção de frutos carnosos se
tornando atrativo para avifauna, com isso a espécie é bastante utilizada na arborização
urbana (Lorenzi et al. 2003).
O trabalho tem como objetivo avaliar a distribuição do Ligustro (Ligustrum lucidum
W.T.Aiton), na composição florística do Parque Municipal do Lago Dourado, Dois
Vizinhos – PR, Brasil.

Metodologia
O estudo foi realizado no município de Dois Vizinhos, Paraná, Brasil situado a 25°
44’ 03″ S de latitude e 53° 03’ 01″ W-GR de longitude com altitude aproximada de 509
metros (PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS, 2013), (Figura 1) com
população estimada de 40.234 habitantes (IPARDES, 2018), clima subtropical tipo Cfa
com temperatura no mês mais frio entre 18º a 3º e no mês mais quente acima de 23ºC.
A área de estudo foi o Parque Municipal Lago Dourado, localizado entre as Rua
Alberto Fracasso no bairro Sagrada Família, Ruas Santos Dumont e Avenida México
ambiente público, com fins de proporcionar a população um local para desenvolvimento
de atividades físicas, lazer e recreação, tornando assim um espaço com alto tráfego de
pessoas diariamente. A vegetação original é caracterizada como uma zona de transição
entre a Floresta Estacional Semidecidual e a Floresta Ombrófila Mista (IBGE, 2004).
Foi realizado um levantamento fitossociológico das espécies arbóreas que
ocorrem em torno do lago (Figura 2), os dados foram anotas em cadernos de campo e
posteriormente transferidos para o software Microsoft Excel®, onde também foi realizado
o processamento dos dados visando a análise e interpretação dos mesmos.
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Resultados e Discussão
Quando avaliado os dados, foi possível observar que a espécie com maior
ocorrência no local foi o Ligustro (Ligustrum lucidum W.T.Aiton), Figura 3. A espécie é
classificada pela lista de espécies exóticas invasoras IAP - Instituto Ambiental do Paraná
Resolução 59/2015, como uma espécie exótica invasora na Floresta Ombrófila Mista.
A arborização do local é visivelmente sem planejamento, além de ser uma espécie
com potencial alergênico podendo acarretar em crises alérgicas aos usuários do mesmo.
A frequência relativa da espécie apresenta-se elevada, aparecendo num padrão
espalhado ao decorrer da pista de caminhada, a dispersão de sementes pelas árvores
pode ser por via hidrocória, através do sistema de escoamento pluvial e assim podendo
se espalhar ao longo do curso d’água, e também pela zoocoria, principalmente pela
avifauna, pois no inverno ela frutifica e como há uma escassez de alimento na região sul
nessa época os pássaros consumem os frutos aumentando a disseminação e potencial
de propagação e invasão da espécie .
Nota-se que em uma pequena área demonstra-se a dominação entre as demais
espécies ocupando o habitat, onde deveria ser de espécies nativas, podendo ser um
problema para a fauna local, pois eles coevoluíram com as árvores nativas.
Recomenda-se a supressão dos indivíduos de Ligustro, com base na alta
frequência relativa da espécie, pois além de ser exótica tem potencial invasor.
Além do Ligustro, foram encontradas outras espécies exóticas com potencial
invasora como Hovenia dulcis e Melia azedarach, recomendando-se a supressão destas,
e enriquecimento com espécies nativas.
As principais espécies nativas encontradas segundo a frequência relativa foram
Nectandra lanceolata, Parapiptadenia rígida e Cordia americana.
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Figura 1: Localização Município de Dois Vizinhos.
Fonte: Portal Dois Vizinhos, 2017.

Figura 2: Planta baixa Lago dourado - pontos de estudo.
Fonte: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, 2019.
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Figura 1: Distribuição das espécies ocorrentes no entorno da Pista do Parque Municipal do Lago
Dourado, Dois Vizinhos – PR.
Fonte: Os Autores, 2019.

129

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

AVALIAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA EM UM BAIRRO DE SERRA
TALHADA – PE
¹*QUEIROZ, É. M. S.; ¹MUNIZ, K. G. R.; ¹SILVA, L. F.

Resumo
A implantação de árvores de forma inadequada no meio urbano causa inúmeros problemas para
população e, para isso, é necessário um planejamento prévio. Deste modo, o objetivo deste
trabalho foi avaliar e diagnosticar as árvores localizadas no bairro Alto da Conceição, do município
de Serra Talhada/PE. Com o auxílio de uma ficha técnica, para a avaliação dos indivíduos
arbóreos, realizou-se a avaliação qualiquantitativa de cada indivíduo arbóreo do bairro, em
seguida, esses dados foram anexados a um banco de dados CADGEO para que fossem
comparados com dados coletados no ano de 2012. Na avaliação constatou-se a presença de 202
árvores, com maior frequência da espécie Ficus benjamina L e uso de plantio manilhas. Houve
redução na quantidade de podas e nos problemas de levantamento pesado de pavimento com o
afloramento das raízes. Contudo, ainda é predominante o uso de espécies inadequadas na
arborização urbana.
Palavras-chave: Árvores urbanas; CADGEO; Ficus benjamina L.

Abstract
Improperly implanting trees in the urban environment causes numerous problems for the
population and, for this, prior planning is mandatory. Thus, the objective of this work was to assess
and diagnose the trees located in the Alto da Conceição neighborhood, in the municipality of Serra
Talhada/PE. With the help of a technical file, for the evaluation of the tree individuals, the
qualitative and quantitative assessment of each tree individual of the neighborhood was performed,
then these data were attached to a CADGEO database to be compared with data collected in the
year. The evaluation found 202 trees, most frequently Ficus benjamina L and using shackles.
There was reduced in the amount of pruning and the problems of heavy pavement lifting with root
outcropping. However, the use of unsuitable species in urban afforestation is still predominant.

Keywords: Urban trees; CADGEO; Ficus benjamina L.

Introdução
Para avaliar a arborização urbana de uma cidade, é necessária a utilização de um
inventário, que é utilizado para conhecer os indivíduos arbóreos de um local (FERREIRA
et al., 2016). O inventário consiste em uma ferramenta para auxiliar nas decisões, quando
o assunto se refere às árvores urbanas e equipamentos urbanos. Assim, com o inventário
é possível avaliar a qualidade e quantidade das árvores de uma praça, avenida, bairro ou
cidade (SILVA; GONÇALVES; PAIVA, 2017)
De acordo com LUNDGREN et al. (2013), o fato da cidade de Serra Talhada – PE,
possuir temperaturas elevadas e umidade baixa, aumenta ainda mais a necessidade de
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elevar a quantidade de árvores no meio urbano, portanto, o plantio de árvores deve ser
prioridade do Poder Público e da população.
Apesar de haver registros de avaliações da arborização urbana na cidade em
cinco bairros em 2012 (CARVALHO, 2013), há a necessidade de verificar a evolução no
plantio de novas espécies, principalmente nativas, pois constatou-se grande quantidade
de espécies exóticas. Ainda, verificar se o manejo oferecido ás plantas é o mesmo
durante esses anos. Tais informações subsidiarão o Plano Municipal de Arborização
Urbana da cidade.

Objetivo
Elaborar um inventário em um bairro já analisado em 2012 e comparar as
mudanças ocorridas na arborização em 2018.

Material e Métodos
Local de avaliação
O diagnóstico qualiquantitativo das árvores foi realizado no bairro do Alto da
Conceição, localizado na cidade de Serra Talhada - PE (Figura 1). Esse bairro foi
escolhido devido a uma avaliação realizada em 2012, que constatou alguns problemas
com os indivíduos arbóreos do local.
Avaliação das árvores do bairro
Para diagnóstico das plantas arbóreas do bairro foi usado uma ficha de avaliação,
segundo SILVA FILHO et al. (2002), com modificações e foram anotadas todas as
características das árvores existentes.
Na ficha de avaliação técnica foi possível informar a localização e identificação da
espécie, tipo e dimensões do canteiro, interferências, relações e diagnóstico, avaliação
geral e ações, ou seja, se é preciso algum manejo imediato, como poda ou até a
substituição da planta. Os dados coletados foram inseridos no banco de dados CADGEO,
elaborado no programa Access, que é possível realizar buscas por espécies de acordo
com ruas ou bairros. Ainda, o CADGEO tem a capacidade de cruzar dados (SILVA
FILHO et al., 2002), que facilitam o diagnóstico dos indivíduos arbóreos e as
interferências dos equipamentos urbanos. Com o auxílio do QGIS, houve uma
visualização precisa das árvores, de maneira direcionada em cada rua e permitiu
identificar plantas que precisam de manejo técnico direcionado.
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Resultados e Discussão
No bairro em estudo, Alto da Conceição, existem 202 árvores. O número de
espécies exóticas foi muito acima em relação à quantidade de espécies nativas (Tabela
1). Dessas plantas consideradas exóticas, as que tiveram maior ocorrência foram a
espécie do Ficus (Ficus benjamina L.) com 70,79% e Nim (Azadirachta indica A. Juss)
com 18,32%.
De acordo com o inventário realizado por CARVALHO (2013), no ano de 2012
neste mesmo bairro, também se constatou grande frequência de espécies exóticas,
principalmente o ficus e o nim. Apesar da grande existência de diversidade de espécies,
é possível detectar o domínio de uma única espécie. Tal fato pode acarretar
consequências provenientes da homogeneidade, como devastação da população de um
determinado indivíduo pelos ataques de pragas ou doenças.
Além disso, o F. benjamina deve ser evitado em ambientes urbanos, pois suas
raízes são agressivas e capazes de danificar calçadas, o que dificulta o trânsito de
pessoas, além de promover rachaduras nas encanações e bueiros (VOLPE-FILIK et al.,
2007).
A prática de utilizar espécies exóticas na arborização ocorre desde a época da
colonização, com finalidade estética. A cidade de Recife - PE, por exemplo, foi a primeira
cidade a implantar árvores nas ruas, com a iniciativa do Conde João Maurício de Nassau
(MENEGHETTI, 2003), tal fato ocorreu com a chegada dos holandeses em meados do
século XVII. As plantas foram trazidas de outros locais com o intuito de arborizar ruas e
praças (LORENZI, 2002). No entanto, essa atividade causou a quase extinção de muitas
espécies nativas de plantas e animais, devido à facilidade de adaptação dessas plantas.
Desta forma, para maximizar os benefícios de uma floresta urbana é necessário ter um
conhecimento básico sobre as plantas existentes no local e não introduzir espécies
exóticas, sem o devido estudo (SILVA; GONÇALVES; PAIVA, 2017). Essas informações
somente são possíveis por meio de um inventário, que fornece informações para um
planejamento adequado, que atenda às necessidades da cidade.
As avaliações do ano de 2012 em relação a 2018 revelaram uma redução na
quantidade de podas, principalmente, as de rebaixamento de copas e as drásticas
(Figura 2). Embora a poda de levantamento de copa seja aceitável para o trânsito de
pedestre, era realizada sem nenhum critério. No entanto, atualmente, tais podas
diminuíram devido aos intensos trabalhos de educação ambiental, sensibilização da
população e minicursos de podas aos funcionários das Prefeituras e autônomos.
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As podas drásticas são realizadas porque as pessoas acreditarem que com a
poda drástica a copa voltará mais frondosa e bonita e as podas de rebaixamento são
indicadas tanto pela Companhia Elétrica de Pernambuco - CELPE como por podadores
autônomos, pois retiram o topo da copa da árvore para que não atinja e danifique a fiação
elétrica.
A poda tem como principal função adaptar a árvore ao espaço em que ela ocupa.
Entretanto, a poda deve ser realizada de forma que a cicatrização do corte seja rápida,
pois como consequência, torna-se uma porta de entrada para bactérias e fungos
(GONÇALVES et al., 2009).

Contudo, é necessário o conhecimento sobre algumas

técnicas de podas e tipos de ferramentas a serem utilizadas para que esta prática não
prejudique a planta como o aparecimento de fungos e bactérias e a arquitetura da árvore.
O aparecimento de fungos foi encontrado somente na espécie do Ficus benjamina
L., pertence a ordem Ascomiceta e em dois indivíduos, o que provocou a seca dos galhos
(Figura 3A). Também a presença do fungo Scytalidium lignicola, conhecido popularmente
como podridão negra, em dois indivíduos da espécie do Ficus benjamina L. (Figura 3B).
A podridão negra pode causar apodrecimento do caule e da raiz. A ocorrência desses
fungos pode ter sido ocasionada devido às constantes podas, com a utilização de
material inadequado e não desinfectado, o que provocou a infestação em vários
indivíduos.
O levantamento pesado do pavimento e o sistema radicular exposto também
tiveram menor incidência em 2018 em relação a 2012 (Figura 4), o que comprova que o
manejo dessas árvores está seguindo uma orientação da Prefeitura. No entanto, ainda
ocorre o uso de manilhas, com a finalidade de impedir o crescimento das raízes e evitar
problemas (CARVALHO; SILVA, 2013). Entretanto, essa prática não é eficiente para
conter as raízes e pode ocasionar a queda da árvore em alguns casos, pois a raiz
enovela e a planta não tem sustentação ou ainda, a raiz pode causar a danificação da
manilha e, consequentemente, a quebra do pavimento da calçada.
De acordo com o Art. 1º da Lei nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000 conhecida
como lei da Acessibilidade (BRASIL, 2000), afirma que todos têm o direito de ir e vir. No
entanto, a danificação das calçadas impede o acesso, principalmente, das pessoas
portadoras de deficiência.
O plantio correto de uma árvore deve ter um planejamento prévio, para evitar
transtornos futuros, como o desnível das calçadas, os buracos e o impedimento no
trânsito de pessoas. Existem alguns critérios para introduzir árvores no meio urbano, de
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acordo com AMENDOLA (2008) e, um deles é para evitar plantar árvores em calçadas
que possuem larguras inferiores a 1,5 metros.
Atualmente a espécie Ficus ainda é muito utilizada na arborização de Serra
Talhada - PE, tendo sido introduzida com o intuito de embelezar espaços com suas
podas topiárias. No entanto, a questão estética tem prevalecido desde a sua introdução,
pois as árvores seguiam o estilo das cidades europeias.
De acordo com a análise alguns problemas encontrados em 2012, ainda são
recorrentes no bairro, por exemplo, o uso de espécies inadequadas no ambiente urbano,
as podas inadequadas e o uso de manilhas.
Diante desses fatos, é importante realizar um estudo anual de cada bairro para
fornecer subsídios ao plano de arborização e auxiliar na tomada de decisão em relação
às espécies existentes na cidade.

Referências Bibliográficas
AMENDOLA, L. A. Arborização urbana: A importância do planejamento. NUCLEUS, v.5,
n.2, out. 221-242 p. 2008.
BRITO, D.R.S.; RAABEL, J.; SOUSA, W.C.; MELO, R.R.; PEDROSA, T.D. Diagnóstico
da arborização das praças pública no município de Bom Jesus, Piauí. Scientia Plena, v.
8, n. 4. 1-6 p. 2012.
CARVALHO, A.A.; SILVA, L.F. Manejo da arborização urbana para a cidade de Serra
Talhada/PE. Serra Talhada, julho, 2013.
FERREIRA, J.T.P.; FERREIRA, E.P.; SILVA, M.B.; PETRAUSKAS, F.J.S.B.; TEOTONIO,
F.B. Inventário e diagnóstico da arborização urbana do município de Piranhas – AL.
AGRARIAN ACADEMY, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.3, n.06; p. 2016.
GONÇALVES, W.; PAIVA, H. N.; FERREIRA, D. G. S.; FERREIRA, R. G. S. Arborização
urbana. Viçosa, CPT, 304p. 20-21p. 2009.
Lei n°. 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos
para a promoção da acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa
do Brasil, Brasília, DF, 20 dez. 2000.
LORENZI, H. Árvores Brasileiras: Manual de Identificação e Cultivos de Plantas
Arbóreas do Brasil. vol. 2 / 2 ed. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2002.
LORENZI, H.; SOUZA, H.M.; TORRES, M.A.V.; BACHER, L.B. Árvores Exóticas no
Brasil: Madeiras, ornamentais e aromáticas. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum,
2003.

134

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

LUNDGREN, W. J. C.;SILVA,L. F. da; ALMEIDA, A. Q. Influência das espécies exóticas
arbóreas urbanas na área de cobertura da cidade de Serra Talhada – PE. Revista da
Sociedade Brasileira de Arborização Urbana,Piracicaba – SP, v.8, n.3, p 96 ‐ 07, 2013.
MANNI, A. S.; DESCOVI FILHO, L.; VIRTUOSO, M. A.; MONTENEGRO, D.; WILLRICH,
G.; MACHADO, P.H.; SPERB, R.; DANTAS, G. S.; CALAZANS, Y. Quantum GIS -Guia
do Usuário, Versão 1.7.4 ’Wroclaw’. Acesso em:<20 de Maio de 2013>. Disponível em:
http://qgisbrasil.org. 291p. il., 2012.
MENEGHETTI, G.I.P. Estudo de dois métodos de amostragem para inventário da
arborização de ruas dos bairros da Orla Marítima do Município de Santos, SP.
Dissertação (Mestrado em Recursos Florestais) - Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz”, Universidade de São Paulo. PIRACICABA, Estado de São Paulo – Brasil
Agosto – 2003.
MORAES, L.A.; MACHADO, R.R.B. A arborização urbana do município de Timon/MA:
inventário, diversidade e diagnóstico quali-quantitativo. Revista da Sociedade Brasileira
de Arborização Urbana, Piracicaba - SP, v.9, n.4, p 80-98, 2014.
PINHEIRO, R.; FRANCHIN, E.; RIBEIRO, S.R.; WOLFF, W.; SILVA, A.C.; HIGUCHI, P.
Arborização urbana na cidade de são José do Cerrito, SC: diagnóstico e proposta para
áreas de maior trânsito. Revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana,
Piracicaba – SP, v.4, n.4, p.63-78, 2009.
SILVA FILHO, D. F.; PIZETTA, P. U. C.; ALMEIDA, J. B. S. A.; PIVETTA, K. F. L.;
FERRUADO, A. S. Banco de dados relacional para cadastro, avaliação e manejo da
arborização em vias públicas. Revista Árvore, Viçosa-MG, v.26, n.5, p.629-642, 2002.
SILVA, A.; GONÇALVES, W.; PAIVA, H.N. Avaliando a arborização urbana. Viçosa:
aprenda Fácil, 296p. 2017.

Anexos

Figura 1:Mapa da cidade de Serra Talhada/PE, com identificação da localização do Bairro Alto da
Conceição. Imagem do Quantum GIS, 2. 18. 13, 2018.
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Tabela 2: Relação das espécies encontradas no bairro Alto da Conceição, em Serra Talhada/PE,
2018.
Família / Nome Científico

ORIGEM

Nº de Indivíduos

Porcentagem %

Moraceae

E

71

70,79

E

03

2,47

N

01

0,49

E

18

18,32

E

05

5,94

N

01

0,49

E

01

0,49

N

01

0,49

E

01

0,49

Ficus benjamina L.

Combretaceae
Terminalia catappa L.

Bignoniaceae
Tabebuia aurea (Manso) Benth.
&Hook. f ex S. Moore.

Meliaceae
Azadirachta indica A. Juss.

Fabaceae
Senna siamea (Lam.) H.S. Irwin &
Barneby.

Caesalpinoideae
Bauhinia variegata L.

Sapotaceae
Manilkarazapota (Acbraszapota L.)

Fabaceae
Caesalpinia echinata(Lam.)
Spreng.

Rutaceae
Citrus sinensis(L.) Osbeck
TOTAL

202
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Figura 2: Quantidade de podas realizadas no Bairro Alto da Conceição em Serra Talhada/PE,
2018.

Figura 3: Caule do Ficus beijamina L. acometido por fungo Ascomiceta (3A) e presença do fungo
Scytalidium lignicola (3B) no Bairro Alto da Conceição, Serra Talhada - PE, 2018.
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Figura 4: Diagnóstico das raízes das plantas do Bairro Alto da Conceição, Serra Talhada/PE,
2018.
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AVALIAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS DE JI-PARANÁ - RO
FONSECA, Y. F. T.34, SILVA, M. J. B.¹, BARROS, L. G. P.¹, NASCIMENTO, J. F.35, MAGISTRALI,
P. R.36

Resumo
O presente trabalho teve como objetivo diagnosticar a arborização urbana de duas praças de JiParaná - Rondônia. O estudo foi desenvolvido nas praças Jardim dos Migrantes e Cedel. Os
indivíduos arbóreos foram avaliados quanto ao DAP, altura total, altura da primeira bifurcação,
área de copa, condição fitossanitária, sistema radicular, tipo de poda e conflitos da copa com a
rede elétrica. A praça Jardim dos Migrantes apresentou 30 árvores distribuídas em 10.352 m² e o
Cedel 40 árvores em 18.412 m². DAPs de até 23 cm, alturas de até 10 m, bifurcações ≥ que 1,8 m
e projeções de copas com até 44,5 m², foram mais frequentes para ambas às praças. A maioria
das árvores apresentaram vigor médio, raízes totalmente subterrâneas, copas levemente podadas
com ausência de conflitos com a rede elétrica. Conclui-se que as árvores presentes nas
respectivas praças estão de acordo com o que a literatura sugere para arborização urbana.
Palavras-chaves: inventário quali-quantitativo; áreas verdes; silvicultura urbana.

Abstract
The aim of this work was to verify of urban forestry of two squares in Ji-Paraná - Rondônia. This
study was conducted in Jardim dos Migrantes and Cedel squares. Arboreal individuals were
evaluated for DBH, total height, first bifurcation height, crown area, phytosanitary condition, root
system, type of pruning and crown conflicts with the power lines. The Jardim dos Migrantes square
had 30 trees distributed over 10,352 m² and Cedel had 40 trees in 18,412 m². DBHs up to 23 cm,
heights up to 10 m, first bifurcation ≥ 1.8 m and crown projections up to 44.5 m² were more
frequent in both squares. Most trees had medium vigor, completely underground roots, lightly
pruned crown and absence of conflicts with the power grid. We concluded that the trees on these
respective squares were according to the literature about urban forestry.
keywords: quali-quantitative inventory; green areas; urban forestry.

Introdução
As árvores são fundamentais para a qualidade de vida das pessoas e são uma das
principais fontes de conservação ambiental nas cidades (OLDFIELD et al., 2014). A
arborização urbana incluiu todos os elementos vegetais de porte arbóreo, naturais ou
cultivados, encontrados dentro do perímetro urbano de uma cidade (LACERDA et al.,
2014) incluindo aqueles presentes em áreas públicas e privadas, em calçadas, praças,
parques, margens de corpos de água e em jardins (OLIVEIRA et al., 2018).
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As florestas urbanas trazem uma série de vantagens, como por exemplo, a
redução da incidência direta de luz, a diminuição da temperatura, a filtragem
acústica e de partículas presentes no ar, a proteção do solo, da fauna e das
espécies vegetais (MARTINI e BIONDI, 2015). Em contrapartida, quando mal
planejada, a arborização urbana pode ocasionar impactos negativos para a
população como a quebra de galhos, queda de frutos, danos à rede elétrica, as
calçadas e as tubulações de água (ROSSETTI et al., 2010).
Neste contexto, cabe ao poder público municipal redigir e executar o Plano Diretor de
Arborização Urbana que busque mitigar os efeitos negativos anteriormente mencionados,
amenizando os impactos ambientais nas praças e vias urbanas, bem como promovendo
o bem-estar físico e mental da população (BEZERRA et al., 2014; PERIOTTO et al.,
2016). Assim, para que essa premissa seja alcançada, deve-se primeiro conhecer o
patrimônio arbóreo existente no município através de inventários florísticos e qualiquantitativos (OLIVEIRA FILHO e SILVA, 2010; MAMEDE et al., 2014).
O município de Ji-Paraná localiza-se na porção centro-leste do Estado de Rondônia, na
região Norte do Brasil, pertencente a Amazônia Ocidental (BEZERRA et al., 2014). A
cidade é dividida pelo Rio Machado em dois distritos, possui a segunda maior população
do estado (116.610 habitantes) e uma área equivalente a 6.896,649 km² (IBGE, 2011).
Apesar de sua importância, informações atualizadas sobre a implantação e o manejo de
espécies arbóreas nas praças desta cidade são raras, justificando assim, a realização de
estudos que supram esta lacuna do conhecimento.
Objetivo
O presente estudo tem por objetivo diagnosticar a arborização de duas praças no
município de Ji-Paraná - Rondônia.
Material e Métodos
As praças escolhidas para realizar o estudo foram: 1- Jardim dos Migrantes (10º
52’ 34” S e 61º 57’ 46” W) localizada no primeiro distrito e 2 - Centro Desportivo e de
Lazer Valmar Meira – Cedel (10º 53’ 50” S e 61º 54’ 43” W) situada no segundo distrito.
Realizou-se um inventário florístico do tipo censo para ambas as praças. Avaliou-se as
características dendrometrias: DAP (cm), altura total (m), altura da primeira bifurcação
(m) e área de copa (m²). Além disso, avaliaram-se parâmetros qualitativos associados a
sanidade ou a conflitos ambientais apresentados no quadro 1.
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Quadro 1. Parâmetros qualitativos e de conflitos ambientais avaliados nas árvores
(Adaptado de CEMIG, 2011).
Condição
I

Parâmetro

Árvore vigorosa,
sem sinais de
Fitossanidade pragas, doenças
e danos.
Sistema
Totalmente
radicular
subterrâneo.
Tipo de poda
Conflitos com
a rede
elétrica

Leve (≤ 20% da
copa).
Presença.

II
Árvore com vigor médio,
com pequenos danos
físicos ou ataque de
pragas e doenças.
Superficial na área de
crescimento da árvore.
Drástica (≤ 50% da copa).
Ausência.

III
Árvore em declínio,
danos físicos ou ataque
severo de pragas e
doenças.
Superficial ultrapassando
a área de crescimento
da árvore.
Severa (> 50% da copa,
decepa).
_

Todas as árvores foram georreferenciadas com um GNSS e a área das praças (m²)
foram medidas através de imagens de satélite sendo confeccionados os mapas no
software ArcGIS® (versão 10.3). As espécies foram identificadas por coleta de material
botânico e comparado com literatura especializada. A tabulação dos dados realizada no
software Excel®. Para a análise e elaboração dos gráficos utilizou-se o software
SigmaPlot® v.14.
Resultados e Discussão
O inventário arbóreo revelou haver 70 indivíduos, dos quais 30 estavam presentes
na praça Jardim dos Migrantes (figura 1a) distribuídas em 10.352 m² enquanto o Cedel
(figura 1b), 40 indivíduos, para 18.412 m².

Figura 1. Mapa das praças Jardim dos Migrantes (A) e Cedel (B) e localização das
árvores.
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Foram encontradas seis famílias botânicas e 13 espécies arbóreas, sendo duas
não identificadas (tabela 1). O Ficus benjamina L. foi a espécie mais frequente (14,3%)
na praça Jardim dos Migrantes (tabela 1) enquanto a Syagrus romanzoffiana Cham.
(32,9%) apresentou mais indivíduos no Cedel (tabela 1). De acordo com Grey e Deneke
(1986), é aconselhável que as espécies de maior frequência não ultrapassem os 15% do
total, visto que porcentagens mais elevadas aumentam o risco da presença de pragas e
doenças.
Tabela 1. Inventário florístico das praças Jardim dos Migrantes (JDM) e Cedel.
Praça

Família Botânica

Espécie

Origem

Frequência

Roystonea oleracea

E

8,6%

Livistona chinensis

E

4,3%

Cedel

Syagrus romanzoffiana

N

32,9%

JDM

Oenocarpus mapora

N

4,3%

JDM
JDM
Arecaceae

JDM

Moraceae

Ficus benjamina

E

14,3%

JDM, Cedel

Chrysobalanaceae

Licania tomentosa

N

11,4%

n. i

E

1,4%

Mangifera indica

E

5,7%

Handroanthus chrysotrichus

N

8,6%

JDM

Handroanthus impetiginosus

N

2,9%

JDM

Clitoria fairchildiana

N

1,4%

Cassia ferruginea

N

2,9%

n. i

E

1,4%

Total

-

100,0%

Cedel
Anacardiaceae
Cedel
JDM, Cedel
Bignoniaceae

Cedel

Fabaceae

Cedel

n.i = Não identificada; N = nativa; E = exótica.

Do total das espécies encontradas, observou-se que 64,3% são de origem nativa e
35,7% são exóticas (tabela 1). Segundo Hoppen et al. (2014) a ocorrência de espécies
nativas em maior quantidade é um fato positivo na arborização urbana, contudo, deve-se
avaliar a capacidade de adaptação, sobrevivência e desenvolvimento destas espécies ao
local do plantio, assim como porte, tipo de copa, o hábito de crescimento das raízes e a
resistência a pragas e doenças. Além disso, conhecer o porte das espécies, torna-se
relevante para o planejamento dos espaços urbanos (BARBOSA et al., 2015).
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De um modo geral, DAPs de até 23 cm (figura 2a), alturas de até 10 m (figura 2b),
bifurcações ≥ que 1,8 m (figura 2c) e projeções de copas com até 44,5 m² (figura 2d),
foram mais frequentes para ambas às praças.

Figura 2. Características dendrométricas das árvores presentes nas praças Jardim dos
Migrantes e Cedel.
De acordo com Dantas et al. (2018) o porte das espécies arbóreas é uma variável de
grande importância e deve ser utilizada para planejar a arborização urbana. Além disso, o
cultivo de diferentes espécies maximiza o estabelecimento dos indivíduos, quando
observadas variáveis de crescimento e de resistência à pragas e doenças.
Ao avaliar a qualidade das árvores e possíveis conflitos ambientais notou-se que a
maioria dos indivíduos apresentou vigor médio (figura 3a), raízes totalmente subterrâneas
(figura 3b), copas levemente podadas (Figura 3c) e ausência de conflitos com a rede
elétrica (figura 3d).

Figura 3. Parâmetros qualitativos das árvores presentes nas praças Jardim dos Migrantes
e Cedel.
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Em trabalho semelhante realizado por Graciano-Silva, Cardoso-Leite & Tonello
(2014) no município de Araçoiaba da Serra – SP, constatou para maior parte dos
indivíduos ausência com problemas fitossanitários graves. Além disso, na cidade de
Pirapora-SP, Benatti et al. (2012) demostrou que sistemas radiculares subterrâneos não
interferiam nas calçadas, atestando que tal caraterística, é importante para o
planejamento urbano de espécies arbóreas.
Assim, demonstrou-se neste estudo que ambas as praças apresentam poucas
espécies plantadas, com predominância de ficus (Ficus benjamina) e coqueiros (S.
romanzoffiana). Além disso, conclui-se que as árvores presentes nas respectivas praças
estão de acordo com que a literatura sugere para arborização urbana.
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AVALIAÇÃO ESPACIAL DO CONFORTO TÉRMICO NA PRAÇA SANTÍSSIMO
SALVADOR NO VERÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ
PEREIRA, M. H.1; JASMIM, J. M.37

Resumo
As áreas verdes são instrumentos para a permanência das árvores nas cidades e têm seus
atributos ambientais variando no espaço, como ocorre em qualquer ambiente. Assim, esse estudo
teve como objetivos avaliar a continuidade espacial do conforto térmico na Praça Santíssimo
Salvador em Campos dos Goytacazes – RJ, identificar os pontos críticos, e abordar possíveis
maneiras de superar problemas de desconforto. Quarenta e dois pontos foram georreferenciados
em uma malha aleatória na Praça, aos quais foram associadas temperatura e umidade relativa do
ar, a velocidade do vento e uma fotografia fisheye. Os dados foram processados com o software
RaymanPro® e analisados por geoestatística. Os resultados ficaram na faixa 38 - 46°C, que
representa alto desconforto térmico. A Praça é homogênea espacialmente, sem elementos que
modifiquem a sua continuidade espacial e melhorem o conforto térmico. Os resultados propiciam
meios para simular como o ambiente pode ser melhorado pelo uso da vegetação.

Palavras-chave: Áreas verdes; Estresse térmico; Geoestatística.

Abstract
Green areas are tools for keeping trees in cities and have their attributes continuously varying in
space, as it happens in any environment. Thus, this research aimed at evaluating the spatial
continuity of thermal comfort on Santíssimo Salvador Square in Campos dos Goytacazes – RJ,
identifying critical areas and possible approaches to overcome discomfort issues. Forty two points
were georeferenced in a random mesh on the Square and were associated with air temperature,
relative humidity, wind speed and a fisheye photograph. Data were processed with RaymanPro®
software and analyzed by geo-statistics. The results were in the range 38 - 46°C, which represents
high thermal discomfort. The Square is spatially homogeneous without elements that might modify
its spatial continuity and improve the thermal comfort. The results provide means of estimating how
the environmental conditions can be improved by the use of vegetation.
Keywords: Green areas; Thermal stress; Geo-statistics.
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Introdução
Áreas verdes são de importância estratégica para a o bem-estar da crescente
população das cidades. Estudos científicos cada vez mais reforçam por meio de dados as
evidências empíricas que, de fato, as diferentes infraestruturas verdes disponíveis como
praças, florestas urbanas, corredores verdes e outros dos seus componentes intrínsecos
contribuem significativamente para a melhoria da qualidade de vida das populações
(CHIESURA, 2004).
Entre as funções da arborização urbana podem ser citadas: a purificação do ar
pela fixação de poeiras e gases tóxicos (BECKETT; FREER-SMITH; TAYLOR, 1998;
NOWAK; CRANE; STEVENS, 2006; ESCOBEDO; KROEGER; WAGNER, 2011) e a
reciclagem de gases pelo mecanismo da fotossíntese (WINNER, 1994); a melhoria dos
índices microclimáticos (MARTINI et al., 2013) pela transpiração das plantas e sombra,
além do conforto térmico decorrente do sombreamento impedindo que os raios solares
incidam diretamente sobre as pessoas (AMINIPOURI et al., 2019). Pode-se ainda
mencionar a redução da velocidade do vento (ROSENFELD; MAROM; BITAN, 2010); a
influência positiva no balanço hídrico (MARCHIONNI et al., 2019), favorecendo à
infiltração da água no solo e à evapotranspiração; o fornecimento de abrigo à fauna
(GIBB; HOCHULI, 2002; JONES; LEATHER, 2012), propiciando uma maior diversidade
de espécies da macro, meso e micro fauna; e a consequência positiva para equilíbrio dos
fluxos alimentares, com diminuição de pragas, e agentes vetores que são causadores de
doenças; além da supressão de ruídos (HERRINGTON, 1974; RODRIGUES et al., 2008).
A temperatura percebida pelo corpo humano (sensação térmica) é diferente da
temperatura registrada no termômetro. No século passado, cerca de uma centena de
índices foram criados para explicar a sensação térmica. Estes índices podem ser
baseados em aferições, ou em percepções fisiológicas do corpo humano ao ser exposto
a uma determinada condição ambiental de estresse térmico (BLAZEJCZYK et al., 2011).
Devido às evidências de que os parques urbanos em conjunto com a arborização,
melhoram a qualidade do meio urbano, a importância e interesse em pesquisar a
influência destes no conforto humano cresce em todo o mundo (KÁNTOR; UNGER,
2010). Entre as diversas funções que a arborização exerce, pode-se destacar a
minimização dos efeitos negativos intrínsecos que a cidade causa na da temperatura do
ar e, consequentemente na temperatura percebida. Esse fenômeno frequentemente
atribuído as cidades, é comumente descrito como “ilhas de calor urbanas” e sua causa
tem origem nas grandes superfícies que têm a capacidade de absorver calor, sem
dissipá-lo (BOLUND; HUNHAMMAR, 1999).
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O ambiente é o resultado de processos que variam no espaço com grande
complexidade e muitas escalas espaciais, que contemplam desde micrômetros até
centenas de quilômetros em uma escala global (WEBSTER, R.; OLIVER, M. A., 2001).
Assim, como qualquer fenômeno ambiental, a temperatura do ar, a umidade
relativa do ar e a velocidade do vento, variáveis que estão intimamente relacionadas à
percepção térmica do indivíduo, variam no espaço. A intensidade da relação espacial, a
continuidade no espaço, que neste caso pode indicar a ocorrência de pontos mais ou
menos quentes, podem ser estudados a partir de técnicas de estatística espacial.

Objetivos


Avaliar a continuidade espacial de temperatura UTCI em uma área verde urbana,
identificando seus pontos críticos e abordar possíveis maneiras de superar os
problemas de desconforto.

Material e Métodos
Esta pesquisa foi realizada na Praça Santíssimo Salvador (Figura 1), localizada no
centro de Campos dos Goytacazes aos 21° 45’ 19” de latitude sul e 41° 19’ 24” de
longitude oeste, em fevereiro de 2019, em um típico dia do verão fluminense. Em uma
malha aleatória foram georreferenciados 42 pontos no interior da praça em estudo (0,4
hectare) com informações de temperatura do ar, umidade relativa do ar, velocidade do
vento e uma fotografia orientada ao norte do tipo fisheye, para cada ponto.
Para o georreferenciamento foi utilizado um smartphone equipado com receptor
A-GPS/GPS e o aplicativo UTM Geo Map®; os dados termohigrométricos e de velocidade
do

vento

foram

registrados

a

dois

metros

de

altura

utilizando-se

um

termohigroanemômetro modelo Ethal-300 (Instruterm®), e as fotografias fisheye
orientadas ao norte foram tomadas por um sensor modelo Sony® IMX258 equipado com
uma lente grande angular.
As informações configuram os requisitos mínimos para o cálculo da temperatura
UTCI (realizado pelo software RaymanPro®), um índice que explica a sensação do corpo
humano a partir de respostas fisiológicas (Tabela 1).
As fotografias foram processadas utilizando-se o software Rayman Pro®, por via
de índices sky view factor (Figura 2), para proceder à estimativa da temperatura média
radiante (necessário para o cálculo UTCI), juntamente com número corrido do dia do ano
(quinquagésimo dia - 19 de fevereiro de 2019) e a hora (13 h).
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Cada uma das temperaturas UTCI foi posteriormente associada ao seu respectivo
ponto UTM. Os dados foram processados por krigagem ordinária pelo software Surfer
13®, e a dependência espacial analisada por semivariograma e mapas temáticos.

Resultados e Discussão
Os resultados na Tabela 2 mostram variáveis muito estáveis, indicando que não
há elementos que consigam modificar a forte homogeneidade ambiental na Praça
Santíssimo Salvador nas condições em que foi avaliada.
Além da estabilidade dos dados e da alta temperatura registrada, nota-se um alto
valor de SFV indicando que não há muitos bloqueios do céu que podem contribuir para a
formação de sombras no ambiente, podendo resultar na não permanência das pessoas
na praça. Assim como explicado pela observação e relato de Lin et al. (2012) de que há
uma forte correlação entre a permanência do visitante em uma área verde com o SVF: as
pessoas tendem a não permanecer em áreas com SVF superiores a 0,400.
Deixando de lado o contexto histórico e os diferentes estilos urbanísticos,
considerando apenas o ponto de vista microclimático, a Praça Santíssimo Salvador
possivelmente teve sua melhor configuração, no que tange ao conforto térmico, na sua
penúltima configuração como mostrado por Jorge (2015), que ainda mencionou aspectos
que considerou negativos da nova configuração, como a predominância de pavimento
granítico, bancos de mármore, e as palmeiras que pouco contribuem com sombra. Assim,
o mesmo autor concluiu como sem possibilidades de haver permanência de pessoas na
praça com o sol a zênite.
Ainda sobre as características de sombreamento do local, os 25% de bloqueio
médio do céu certamente estão mais relacionados ao bloqueio por edifícios do que por
vegetação de porte arbóreo (Tabela 2). Mesmo os dados mostrando haver uma pequena
variação ambiental, nota-se que foi possível modelar um semivariograma (Figura 3) sem
a necessidade de muitos ajustes, o que indica que, se houvesse modificação no
ambiente, essa variação possivelmente seria passível de reconstituição espacial.
Nota-se na que não houve variação da escala UTCI na Praça Santíssimo
Salvador (Figura 3) nas condições estudadas, esta permanecendo constante dentro do
penúltimo grau de estresse da faixa UTCI, que representa a faixa de estresse térmico
referente a calor muito forte. Em tempo, é importante salientar que os valores obtidos
estão alocados na faixa de transição para o extremo estresse térmico. Assim, os
visitantes não têm opção de abrigo no interior desta Praça, precisando recorrer a lojas
comerciais caso necessitem de lugares mais confortáveis termicamente.
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Ao analisar o mapa da direita (Figura 3) é possível observar com mais clareza a
dependência espacial dos pontos, em que se nota que as porções sudeste e leste
apresentaram temperaturas UTCI um pouco mais baixas; essa ligeira redução está
relacionada aos valores SVF também ligeiramente inferiores para esta região da praça.
Os resultados mostram que uns dos motivos centrais para os valores extremos de
desconforto térmico na Praça é a ausência de sombreamento que pode ser contornado
com a inclusão vegetação de porte arbóreo.
As profundas modificações em sua história recente, contadas em detalhes na
revisão de Jorge (2015) indicam uma série de elementos que foram introduzidos, ou
retirados, da Praça Santíssimo Salvador e que acabaram por transformá-la em um
ambiente de passagem durante o dia, com possibilidades de cumprir seu papel integral
de convivência e permanência apenas no período noturno, devido ao intenso calor na
Praça durante o dia.
A estatística espacial que já foi utilizada para estudar diversos fenômenos
ambientais pode ser aplicada para estudar os ambientes urbanos, de tal modo que as
ferramentas disponíveis abrem precedentes para simulações que ajudariam a prever a
modificação ambiental com a introdução de diferentes elementos e o seu comportamento
sob uma determinada condição climática (temperatura, umidade relativa do ar e
velocidade do vento) pré-definida.
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Anexos:

Figura 1. Praça Santíssimo Salvador, Campos dos Goytacazes – RJ.
Fonte: Os próprios autores.

Tabela 1. Descrição fisiológica do estresse térmico por calor na escala UTCI
Temperatura UTCI (°C)
9°C – 26°C
26°C – 32°C
32°C – 38°C
38°C – 46°C
46°C e superior
Fonte: BRÖDE et al., 2009.

Categoria de Estresse
Sem estresse térmico
Estresse térmico moderado por calor
Estresse térmico forte por calor
Estresse térmico muito forte por calor
Estresse térmico extremo por calor

Figura 2. Exemplo de fotografia do tipo fisheye utilizado para o cálculo dos SVFs.
Fonte: Software RayMan Pro.
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Tabela 2. Estatística descritiva de dados registrados na Praça Santíssimo Salvador em
Campos dos Goytacazes as 14 h de 19 de janeiro de 2019.
TA °C

UR%

SVF

UTCI

Média

36,8

50,8

0,756

44,85

Desv. Padrão

0,38

0,76

0,098

0,56

TA °C = Temperatura do ar; UR% = Umidade relativa do ar; SFV = Sky View Factor; UTCI = Universal
Climate Index; Desv. Padrão = Desvio padrão da média

Figura 3. Semivariograma modelado pela ferramenta autofit; mapa à esquerda com
escala dentro faixas UTCI; mapa à direita com escala dentro do conjunto de dados.
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AVALIAÇÃO NÃO DESTRUTIVA DE ÁRVORES UTILIZANDO O MÉTODO
GEOFÍSICO GPR
MARTINATTI, M.38, SANTOS, V.R.N.1*, CAETANO, M.F.1, BRAZOLIN, S.39

Resumo
A arborização traz diversos benefícios à população e ao meio ambiente, entretanto, a
falta de planejamento na escolha da espécie adequada ou em seu manejo implica em
transtornos, incluindo acidentes decorrentes da queda de árvores. Para um correto
diagnóstico da condição de saúde ou risco de queda, especialmente no que diz respeito a
investigação de raízes, é preciso empregar novas tecnologias. Aqui apresentamos uma
nova abordagem para a análise de árvores, através do método geofísico não destrutivo
Ground Penetrating Radar (GPR), que utiliza o princípio da reflexão de ondas
eletromagnéticas em alta frequência, obtendo uma imagem de alta resolução do interior
do tronco e sistema radicular. Foi possível determinar anomalias internas em troncos, que
foram comparadas à tomografia de impulso mecânico e resistógrafo, bem como
características do sistema radicular, tendo grande potencial para ser uma ferramenta de
uso prático que deve ser integrada em conjunto a outros tipos de análise.
Palavras-chave: Método GPR. Integridade de árvores. Avaliação não destrutiva.
Abstract
Urban arborization has many benefits for the population and the environment. However,
the lack of planning in choosing the appropriate species or in the management of the plant
implies inconvenience, including accidents resulting from the fall of trees. For a correct
diagnosis of the health condition or risk of falling, especially with regard to root system,
new technologies need to be employed. Here we present another approach for the
analysis of trees in urban environment, using the geophysical method Ground Penetrating
Radar (GPR), which is a non-destructive method that uses the principle electromagnetic
wave reflection in high frequency, obtaining a high resolution image of the trunk interior
and root system. It was possible to determine trunk anomalies, as well as root system
characteristics, having the potential to be a practical tool that should be integrated with
other types of analysis.
Keywords: GPR method. Tree integrity. Nondestructive evaluation.
Introdução
No Brasil, é comum a expansão urbana ocorrer com pouco ou nenhum
planejamento. Nesse contexto, a implantação ou preservação de áreas verdes deixou de
ser prioridade e as árvores de ambiente urbano necessitam cada vez mais do
desenvolvimento de novas tecnologias para auxiliar na análise do risco de queda,
evitando acidentes.
Devido a este planejamento falho, a escolha da espécie a ser plantada em vias
públicas pode ser feita de forma equivocada, resultando na ocorrência de conflitos com a
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infraestrutura já existentes (Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, 2015).
Dessa maneira, as árvores urbanas são diretamente afetadas pelas condições do seu
entorno, como a composição do solo (normalmente pobre) e sua compactação que
dificulta o enraizamento, a poluição do ar e da água, o corte de raízes de sustentação
para construção de calçadas, podas mal realizadas e presença de pragas e patógenos
(Santos & Teixeira, 2001; Quigley, 2004).
A avaliação de árvores é uma ferramenta indispensável na preservação da
integridade das pessoas e de propriedades no contexto urbanístico das cidades e para
tanto, é necessário o conhecimento das espécies estudadas, suas propriedades físicas,
químicas e mecânicas do lenho, e o aprimoramento de métodos ou tecnologias de
diagnóstico, visando diminuir ambiguidades, de maneira rápida e eficiente. Atualmente,
existem métodos que são empregados na análise do risco de queda e principalmente
aplicados a troncos, entre eles o tomógrafo de impulso mecânico ou de impedância
elétrica, pulling test (“puxômetro”), resistógrafo ou trado de incremento. Tais métodos
diferem entre si pelas propriedades físicas avaliadas, tempo de execução, resolução dos
resultados, custo e grau de invasão.
Os métodos acima podem ser classificados como não destrutivos, mas invasivos
e fornecem diferentes informações. O mais utilizado é o tomógrafo de impulso mecânico
que mede a velocidade de propagação do som de uma seção no interior do tronco,
determinando cavidades e possíveis defeitos que possam levar ao risco de queda.
Apesar de muito utilizado, a tomografia de impulso também possui algumas limitações,
sendo que a principal delas é o fato de que diferentes defeitos podem causar a mesma
anomalia (Göcke et al., 2007).
Historicamente, o uso do GPR em estudos florestais data do final dos anos 90
com Hruska et al. (1999) e Butnor et al. (2001), que mapearam os sistemas radiculares
de árvores através de uma análise tridimensional. Lorenzo et al. (2010) descreveram e
demonstraram diferentes estudos com GPR em silvicultura, sendo: mapeamento do
substrato, estratigrafia do subsolo e profundidade do lençol freático. A análise do lenho
do tronco e os sistemas radiculares são algumas das aplicações citadas pelos autores.
Recentemente, o método foi utilizado na localização de sistemas radiculares sob
pavimentos de concreto (Bassuk et al., 2011) e na estimativa de biomassa (Zhu et al.,
2014). O estudo dos troncos de árvores com o método também constitui uma área de
pesquisa incipiente. Fu et al. (2014) propuseram uma caracterização estrutural interna de
troncos de árvores vivas usando GPR, através de modelagem numérica e análise de
dados de campo. Os resultados dos autores mostraram que o GPR é uma excelente
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ferramenta para descrever a estrutura interna de árvores vivas. Jezová et al. (2016)
propuseram um estudo em troncos de árvores e outros objetos cilíndricos através do sinal
GPR para melhorar o manejo florestal e prevenir o colapso das árvores.
Neste trabalho propusemos a utilização do método geofísico não destrutivo GPR
(Ground Penetrating Radar), que utiliza ondas eletromagnéticas em alta frequência, para
diagnóstico de defeitos no interior de troncos de árvores e do sistema radicular não
aparente quanto à sua distribuição geométrica, profundidade e diâmetro das raízes.
Objetivos
No presente trabalho avaliou-se a aplicabilidade do método geofísico GPR em
tronco e raízes, com o intuito de melhorar o diagnóstico relacionado à análise de risco de
queda de árvores em ambiente urbano.
Material e Métodos
Ground Penetrating Radar (GPR) é um método eletromagnético (EM) que
emprega ondas de rádio em frequências muito altas (10 a 2600 MHz) para localizar
estruturas, feições geológicas ou objetos enterrados em subsuperfície (Daniels, 2007). A
metodologia consiste na transmissão de ondas EM, repetidamente radiadas para o interior
do tronco ou do solo, através de uma antena transmissora colocada na superfície. A
propagação do sinal depende da frequência transmitida e das propriedades elétricas do
material estudado. Variações nestas propriedades fazem com que parte do sinal EM
transmitido seja refletido de volta e recebido através de uma antena receptora.
Para análise de troncos, os dados foram adquiridos com antena de 900 MHz,
enquanto que nas raízes utilizou-se antena de 270 MHz, todas elas da fabricante
americana GSSI (Geophysical Survey Systems, Inc.). Com as informações GPR
adquiridas em troncos foi possível determinar anomalias internas no tronco. Já no
sistema radicular, o método possibilitou obter a profundidade, distribuição geométrica,
bem como dimensionar os diâmetros das principais raízes de sustentação. Foi
desenvolvido um software próprio para análise e interpretação dos dois tipos dados
(tronco e raízes).
A árvore selecionada para realizar os experimentos de validação do método GPR
foi um angico-branco, da espécie Anadenanthera colubrina, com DAP igual a 0,73 m,
localizado no campus da Universidade de São Paulo (USP – São Paulo/SP). A escolha
por esta árvore se deu em função de seu grande porte, amplo espaço para utilização do
equipamento em diferentes configurações, e possibilidade de realizar escavação e trado
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para validação do método, apresentando um solo de aterro argiloso muito compactado,
com presença de cabos e tubulações instaladas.
A aquisição de dados no tronco foi realizada em perfis longitudinais, até a altura
de 1,88 m, tendo como imagem de saída do software de processamento 15 seções em
diferentes alturas, melhorando a interpretação do tronco como um todo. Para comparar
com os resultados GPR, foram realizadas uma tomografia de impulso mecânico (seção
única) e o resistógrafo na altura de 0,81 m.
Para o estudo das raízes foi delimitada uma área de 6 x 6 m ao redor da árvore.
Após o processamento, o software forneceu um conjunto de 15 imagens em diferentes
profundidades que, interpoladas, possibilitaram o imageamento tridimensional (3D) e em
planta do sistema radicular. Para a validação das raízes detectadas e suas profundidades
e diâmetros, foi realizada uma escavação junto a árvore possibilitando a obtenção direta
destes parâmetros.
Resultados e Discussão
Pela tomografia de impulso mecânico (Figura 1a) verificou-se que este trecho do
tronco encontra-se sadio, ou seja, sem quaisquer processos de deterioração por fungos
ou insetos, apresentando altas velocidades em toda a seção. Com o GPR (Figura 1b) foi
possível identificar uma anomalia central, iniciando em 15 cm aproximadamente a partir
da parte externa do tronco, que pode estar relacionada ao lenho juvenil da árvore, ou
seja, diferenças anatômicas, químicas e de densidade em relação ao cerne adulto.
A Figura 2 mostra a validação feita com o resistógrafo no tronco da árvore de
angico-branco (Figura 1a, seta vermelha). Observou-se que entre 11 e 15 cm (tracejado
verde na Figura 2) é possível determinar uma região onde o lenho apresenta menor
resistência à penetração da broca, o que coincide com uma anomalia mostrada pelo
GPR; já entre 24 e 26 cm ocorreu um aumento na resistência à penetração (tracejado
preto na Figura 2), correspondendo ao cerne do tronco. Esse aspecto não foi identificado
como anomalia pelo sinal GPR. Assim, verifica-se que o GPR também mostrou trata-se
de um lenho sadio, entretanto, com um maior poder de discriminação de outras possíveis
alterações do lenho.
Nos resultados GPR do sistema radicular (Figura 3) observou-se uma maior
concentração de raízes entre as profundidades de 0,03 e 0,33 m, tendo predominância
de distribuição na direção NW-SE. A profundidade máxima de ancoragem foi de 0,36 m,
não sendo possível determinar a existência de raízes contínuas abaixo desse nível,
devido à limitação da antena. Os resultados obtidos demonstram que a aplicação do
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método para análise de raízes se constitui em uma importante ferramenta diagnóstica na
tomada de decisão sobre o manejo de árvores em ambiente urbano.
O cálculo do diâmetro das raízes foi realizado utilizando um algoritmo de
reconhecimento de padrões baseado em redes neurais artificiais. Cada hipérbole de
difração foi identificada automaticamente através do sinal GPR, sendo selecionadas
apenas as provenientes de raízes e assim calculados os diâmetros pela técnica da
migração (Barton & Montagu, 2004), com valores obtidos entre 2 e 4 cm.
Com relação ao diâmetro das raízes a técnica de GPR mostrou que os valores
variaram entre 2 e 4 cm. A escavação para validação das raízes detectadas foi realizada
em um trecho da malha de aquisição, entre 3 e 4 m no eixo X e 0,5 a 2,5 m no eixo Y
(Figura 4a), correspondente a profundidade de 0,12 m visualizada da Figura 4. De fato,
foi encontrada uma raiz na posição indicada, com diâmetro medindo 4,54 cm (Figura 4b),
valor bem próximo ao calculado no processamento dos dados GPR (3,96 cm).
Conclui-se que é preciso aprimorar a interpretação e validação dos resultados
obtidos em troncos, a partir de uma análise multifatorial, no que tange a interação da
onda eletromagnética com o lenho, seja em condições de sanidade ou deterioração, além
da combinação dos dados com a geometria do tronco. Aplicado à análise do sistema
radicular, o método se constitui em tecnologia inédita no país e apresentou resultados
efetivos na detecção de raízes em subsuperfície, sob diversos tipos de pavimento.
Assim, os resultados apresentados são muito promissores tanto na análise de
troncos, quanto de raízes, mostrando que o método geofísico GPR pode ser utilizado de
forma eficaz no diagnóstico de risco e manejo de árvores, como ferramenta conjunta aos
métodos disponíveis hoje no mercado.
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ANEXOS

Figura 1. Seções transversais de tronco do Angico Branco na altura de 0,81 m: a) Tomografia de
impulso. b) GPR 900 MHz. Seta vermelha: direção do resistógrafo.
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Figura 2. Dados obtidos com o resistógrafo na direção da seta vermelha (Figura 1a) para
validação do método GPR aplicado ao tronco.

Figura 3. Dados GPR (270 MHz) em diferentes profundidades para análise de raízes do angicobranco (círculo verde corresponde à posição do tronco da árvore).

Figura 4. Validação do método GPR aplicado às raízes. a) Área selecionada para escavação. b)
Medição de raiz detectada.
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COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DAS ESPÉCIES OCORRENTES NA ÁREA DE
POLICULTIVOS DE UM CAMPUS UNIVERSITARIO
ARAÚJO, J. M. M. de 40; VITAL, A. de F. M41.; ANDRADE, R. E.42.; WANDERLEY, M. D. de S.43.;
MINERVINO, R. L.44.

RESUMO

O uso das árvores é importante estratégia para manutenção da qualidade dos
agroecossistemas, fertilidade do solo e minimização das perdas de terra. O
objetivo do presente estudo foi realizar o levantamento qualitativo e quantitativo
das espécies arbóreas encontradas nas Área Experimental de Policultura do
Campus Universitário do CDSA/UFCG. Para este levantamento foram contadas
todas as árvores presentes no ambiente. As espécies foram identificadas com
auxílio de literatura específica. Os dados foram tabulados e em seguida realizada
a análise descritiva. Foram registradas 450 árvores, sendo 44 destas são
frutíferas, 207 forrageiras, 106 ornamentais e 103 madeireiras. As espécies
encontradas em maior quantidade foram: Gliricídia (Gliricidia sepium), Atriplex
(Atriplex nummularia), Sabiá (Mimosa caesalpiniifolia) e Aroeira (Schinus
terebinthifolius). A família encontrada com maior frequência foi a Leguminosae. O
ambiente dedicado ao sistema de policultura do campus apresenta grande
diversificação de espécies para incentivo a prática junto aos agricultores
familiares da região.
Palavras-chave: arborização rural, policultura, paisagismo

ABSTRACT
The use of trees is an important strategy for maintaining the quality of agroecosystems,
soil fertility and minimizing soil losses. The objective of the present study was to conduct a
qualitative and quantitative survey of tree species found in the Experimental Policulture
Area of the University Campus of CDSA / UFCG. For this survey all the trees present in
the environment were counted. The species were identified with the help of specific
literature. The data were tabulated and then the descriptive analysis was performed. A
total of 450 trees were registered, 44 of which are fruit, 207 forage, 106 ornamental and
103 logging. The species found in greater quantity were: Gliricidia (Gliricidia sepium),
Atriplex (Atriplex nummularia), Savoy (Mimosa caesalpiniifolia) and Aroeira (Schinus
terebinthifolius). The most frequently found family was Leguminosae. The campus
environment dedicated to the polyculture system features a great diversity of species to
encourage practice with family farmers in the region.
Keyword: rural afforestation, polyculture, landscaping
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INTRODUÇÃO
As árvores são essenciais para o equilíbrio ambiental, tanto quanto para o
manejo do solo, o combate a erosão e perdas de solo, recuperação de áreas
degradadas, adoção de práticas conservacionistas e para a estética e
manutenção da qualidade de vida e bem estar humano.
Embora grande parte dos trabalhos na área de arborização tenha se
concentrado no estabelecimento dos espaços comuns das cidades, muitos
projetos também são cada vez mais comuns nas áreas rurais, visando capturar
carbono, além de melhorar a qualidade do ar, diminuir a temperatura, aumentar a
infiltração de águas pluviais, criar habitat saudável para os rebanhos e a criação e
agregar renda aos camponeses (OLDFIELD et al., 2013).
Todos esses benefícios dependem de solos saudáveis para facilitar o
crescimento vigoroso das árvores e melhorar o ambiente para a fauna do solo
cujas atividades alternam nutrientes através da decomposição e armazenam
carbono através da produção e agregação de compostos derivados de micróbios,
os constituintes primários da matéria orgânica do solo estabilizada (SCHMIDT et
al., 2011).
Esforços extensivos de arborização e florestação também têm sido feitos
com o objetivo principal de proteger os solos da erosão e melhorar sua fertilidade.
A qualidade do solo tem efeitos profundos na saúde humana e na produtividade
de um determinado ecossistema e nos ambientes a ele relacionados, contudo,
para uma produção agrícola de qualidade, seguindo os princípios da
Agroecologia, é indispensável tomar algumas medidas, como monitorar
mudanças na qualidade ambiental e auxiliar agências governamentais a formular
e avaliar políticas agrícolas de uso da terra (LIBARDI, 2005).
No campo, um dos principais agentes presentes e que pode contribuir para
a expansão das agriculturas alternativas é o pequeno produtor rural, visto a sua
tendência a adoção de práticas conservacionistas, como a policultura (NOVAIS,
2017).
Além de uma prática cultural, de diversificação da paisagem, a adoção da
policultura surge como uma possibilidade de potencialização dos rendimentos das
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propriedades, pois uma das principais motivação é a comercialização dos
alimentos, frutos e produtos diversos, com possibilidades de incremento de renda.
Por outro lado, a diversificação de culturas é uma garantia de renda para
as agriculturas, uma vez que essa diversidade permite ter em todos os períodos
do ano uma imensa variedade de produtos, não afetando a comercialização na
feira.
Os sistemas de policultivos ou agroflorestais harmonizam as atividades
agrícolas com os processos naturais, de forma que produza diversidades e
qualidades de frutos, sementes e materiais orgânicos com uma ótima qualidade,
sem o uso de fertilizantes, pesticidas ou máquinas pesadas. O objetivo desses
sistemas integrados é que as espécies se desenvolvam para ficar semelhante ao
ecossistema natural, se tornando o contrário da agricultura moderna, que tenta
adaptar as plantas e ecossistemas para as necessidades tecnológicas (GÖTSCH,
1996).
Alguns estudos apontam que os sistemas de policultivos são uma
possibilidade para restauração florestal ou, pelo menos, para uma melhor
integração de florestas (ou espécies arbóreas) em toda a paisagem rural por
ajudar a recuperar parte dos ecossistemas florestais estrutura e biodiversidade, e
também, recuperar algumas funções e serviços ambientais nessas áreas
(OLIVEIRA; CARVALHAES, 2016).
A grande variedade de plantas encontradas garante um equilíbrio ecológico
para área experimental, elas são usadas para alguns desenvolvimentos científicos
e são adaptáveis as condições climáticas do semiárido paraibano. Todas as
espécies de plantas inseridas sejam elas medicinais, frutíferas e arbustivas, tem
uma importância indispensável para a qualidade de vida. Elas nutrem o solo e
ajudam a produzir alimentos e água, além de proporcionar uma defesa natural
para certos tipos de pragas. As folhas de algumas plantas servem como adubos
para a terra e tornam o solo rico e vivo.
Segundo Altieri (1989), como proposta integrada para o uso das terras, a
arborização de pastagem, matas ciliares e espaços de produção implica, do
começo ao fim, correto entrelaçamento de fatores ecológicos, sociais e
163

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

econômicos, de modo a permitir que a estabilidade, a sustentabilidade e equidade
na produção possam ser alcançadas.
Considerando a relevância da produção de espécies para implantação de
sistemas de policultura, o trabalho objetiva realizar o levantamento florístico das
espécies da área experimental do campus universitário do Centro de
Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, onde são organizados dias de campo
para socializar informações sobre a importância da arborização na conservação
dos solos com agricultores.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada no campus da Universidade Federal de Campina
Grande, localizado no município de Sumé, estado da Paraíba, sob as seguintes
coordenadas geográficas: Latitude: 7° 40' 18'' Sul, Longitude: 36° 52' 54'' Oeste.
A área de estudo é denominada Área Experimental de Manejo
Agroecológico do Solo e tem 0,6 hectares, onde foram implantadas ao longo de
nove anos diversas espécies arbóreas para composição do projeto de policultura.
Dentre as espécies, contam-se frutíferas, forrageiras, madeireiras, além de
plantas medicinais e ornamentais.
O relevo é suave ondulado e a ordem de solo predominante da área foi
descrito como Luvissolo Crômico, textura argilosa, com alta saturação por bases
que implica em alta fertilidade natural (eutróficos), conferindo potencial para o uso
agrícola; apresentando normalmente boa permeabilidade (EMBRAPA, 2013).
Para realização do estudo, os dados de todas as árvores selecionadas
foram cadastrados em uma ficha que continha os seguintes tópicos: espécie
(nome popular e nome científico), altura, condição do sistema radicular, infestação
de doença ou praga e poda recomendada. As árvores foram identificadas com
apoio da literatura e de uma profissional da área. Os dados registrados foram
tabulados e codificados em planilhas, e a análise foi dividida em duas partes: a)
caracterização das espécies e de suas famílias e b) condições gerais das árvores
registradas.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram registradas 450 árvores, sendo 44 destas são frutíferas, 207
forrageiras, 106 ornamentais e 103 madeireiras; apresentando-se em condições
satisfatórias um quantitativo de 97%. As árvores com condição e vigor médio são
aquelas que podem apresentar pequenos problemas de pragas, doenças ou
injúrias mecânicas, necessitam de poda corretiva ou de limpeza, reparos de
danos físicos ou controle de pragas e doenças. Do total das plantas da Área
Experimental 22 espécies são nativas. As alturas das árvores registradas variam
de 3 a 12 metros.
Embora Milano (1996) e Soares (1998) desaconselhem a utilização de
árvores que possuam frutos comestíveis na arborização urbana, principalmente
quando as mesmas sujam a pavimentação, a presença de frutíferas é sempre
expressiva nos sistemas de policultivo, sendo muito importante nesses sistemas
de policultura e a preferência por culturas permanentes especialmente por
frutíferas também foi constatada por Almeida et al. (2002) e Brilhante et al.
(2004), em estudos realizados em Sistemas Agroflorestais estabelecidos em

áreas de agricultores familiares.
Por sua vez, as espécies madeireiras nesses sistemas são praticamente
todas

de

valor

econômico,

dentre

estas

espécies,

o

sabiá

(Mimosa

caesalpineaefolia) e o nim indiano (Azadirachta indica) tiveram estaque.
Quanto às espécies forrageiras, destacam-se a gliricídia (Gliricidia sepium),
a leucena (Leucaena leucocephala) e favela (Cnidoscolus phyllacanthus),
usualmente presentes nos sistemas de pastagens e agroalimentares das
comunidades de agricultores familiares do Semiárido paraibano.
A arborização de pastagens é uma forma de uso das terras também
conhecida por sistema silvipastoril. A prática de arborização da pastagem confere
maior sustentabilidade ao sistema pecuário brasileiro, impactando de forma
positiva na atividade (SILVA et al., 2010). Aliar práticas que objetivam o bem-estar
animal à qualidade ambiental e à recuperação das áreas é importante estratégia
de promoção da sustentabilidade e da valorização dos recursos da natureza, com
forte apelo social.
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Tabela 1: Relação das espécies encontradas na área.
Nome Popular

Nome Científico

Quantidade

Favela

Cnidoscolus quercifolius

8

Sabiá

Mimosa caesalpineaefolia

40

Mata-Fome

Pithecellobium dulce

4

Catingueira

Caesalpinia pyramidalis

2

Feijão Bravo

Capparis flexuosa

15

Jurema Branca

Chloroleucon tortum

5

Noni

Morinda citrifolia

9

Aroeira de Praia

Schinus terebinthifolius

24

Nim indiano

Azadirachta indica

5

Gliricidia

Gliricidia sepium

150

Pereiro

Aspidosperma pyrifolium

4

Mamoeiro

Carica papaya

4

Flor de cera

Hoya carnosa

1

Goiabeira

Psidium guajava

4

Painera

Ceiba speciosa

2

Juazeiro

Ziziphus joazeiro

3

Seriguela

Spondias purpúrea

2

Craibeira

Tabebuia aurea

1

Atemoia

Annona atemoya

1

Figueira

Ficus carica

5

Romã

Punica granatum

1

Quixabeira

Sideroxylon obtusifolium

4

Laranjeira

Citrus sinensis

1

Cajueiro

Anacardium occidentale

1

Moringa

Moringa oleífera

6

Cumaru

Dipteryx odorata

6
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Carambola

Averrhoa carambola

1

Leucena

Leucaena leucocephala

4

Marizeiro

Geoffroea spinosa

4

Graviola

Annona muricata

2

Umbuzeiro

Spondias tuberosa

1

Pau-Brasil

Caesalpinia echinata

1

Pau-Ferro

Caesalpinia leiostachya

4

Ipê

Handroanthus albus

5

Chapéu de Napoleão

Thevetia peruviana

3

Macaíba

Acrocomia aculeata

2

Atriplex

Atriplex halimus

75

Catingueira

Caesalpinia pyramidalis

3

Tamboril

Enterolobium contortisiliquum

2

Acerola

Malpighia emarginata

4

Baraúna

Schinopsis brasiliensis

1

Oliveira

Olea europaea

1

Pitombeira

Talisia esculenta

1

Pinha

Anonna esculenta

4

Mangueira

Mangifera indica

3

Abacateiro

Persea americana

1

Mutumba

Guazuma ulmifolia

2

Mulungu

Erythrina verna

1

Acácia

Sesbania punicea

1

Algaroba

Prosopis Juliflora

2

Ipezinho

Tecoma stans

10

Chuva-de-ouro

Cassia fístula

3

Cauaçu

Triplaris gardneriana

1
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As espécies encontradas em maior quantidade foram: Gliricídia (Gliricidia
sepium), Atriplex (Atriplex nummularia), Sabiá (Mimosa caesalpiniifolia) e Aroeira
(Schinus

terebinthifolius).

Do

total

das

árvores

cadastradas,

a

família

Leguminosae e a família botânica mais expressiva.

4. CONCLUSÃO
Constatou-se que existe grande diversidade das espécies na área de
policultura do campus do CDSA, contribuindo assim para o colorido natural do
ambiente e para a disseminação da prática em dias de campo. Foram
contabilizadas 450 árvores, sendo 44 destas são frutíferas, 207 forrageiras, 106
ornamentais e 103 madeireiras A família botânica mais expressiva correspondeu
a Leguminosae.
É relevante considerar o incentivo à pesquisa e difusão da arborização dos
ambientes periurbanos, rurais e de pastagens e a implantação de sistemas que
aliem tais práticas, pois além dos produtos vegetais e animais saudáveis,
produzirá madeira de qualidade para os mais diferentes fins, agregando renda e
qualidade às propriedades rurais e, contribuindo com a qualidade de vida de
todos e a melhoria do planeta.
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CONFIABILIDADE DE MÉTODO DIGITAL PARA MEDIÇÃO DE BROTAÇÕES
DE ÁRVORES EM CONFLITO COM REDES AÉREAS
ABREU, R.N.¹; ARANTES, B.L.¹; POLIZEL, J.L.¹; SILVA FILHO, D.F.45

Resumo
A emissão de ramos após a poda de árvores próximas à fiação elétrica ainda é pouco estudada e
uma das razões é a dificuldade em se fazer medições de forma segura. Com isso, o estudo tem
como objetivo desenvolver um método confiável e seguro para futuras pesquisas nesta área. Para
isso, foi testado um método de medição digital que requer apenas fotografias das brotações ao
lado de um objeto que represente um valor de referência. Os valores obtidos pelo método digital e
manualmente por trena foram comparados e obtiveram valor de R² ajustado de 0,85 e valor de p
igual a 0,00, o que indica forte relação entre as variáveis e confere maior confiabilidade à
qualidade do ajuste do modelo. Portanto, o método digital se mostrou confiável e pode ser
considerado uma alternativa acessível e segura para medição de brotações próximas à fiação
elétrica.
Palavras-chaves: brotação epicórmica, ImageJ, comprimento
Abstract
The new branches emission following trees pruning near the electrical wiring is still poorly studied
and one of the reasons is the difficulty in making measurements safely. Thus, the present study
aims to develop a reliable and safe method for future research on this topic. For this, a digital
measurement method was tested which only requires photographs of the shoots next to an object
representing a reference value. The values obtained by the digital method and manually by a tape
were compared and obtained an adjusted R² value of 0.85 and p value of 0.00, which indicates a
hight correlation between the variables and gives greater reliability to the fit model quality.
Therefore, the digital method has proven to be reliable and can be considered an affordable and
safe alternative for measuring branches close to electrical wiring.
Key words: epicormic shoots, ImageJ, elongation

Introdução
Há algumas décadas atrás, era conferida à arborização apenas valor estético,
mas hoje ela é valorizada, também, por muitos outros benefícios, como a melhora na
qualidade do ar, economia de energia, interceptação da água da chuva, bem estar
psicológico, estoque de carbono, sombra para pedestres e veículos, direcionamento do
vento, redução da poluição sonora, redução do escorrimento superficial da água da
chuva, redução da temperatura, e habitat para algumas espécies da fauna (PIVETTA;
SILVA FILHO, 2002; BURDEN, 2006; RHODES et al., 2011; SEAMANS, 2013). As
sombras das árvores situadas nas vias também ajudam, por exemplo, na conservação do
asfalto, impedindo que o mesmo alcance altas temperaturas e emita gases tóxicos no
ambiente (DEVIA; TORRES, 2012), além de criarem uma barreira de proteção entre a
zona de passeio de pedestres e o tráfego de automóveis (TARRAN, 2009).

45
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No entanto, as árvores situadas nas calçadas entram em conflito com a rede de
distribuição de energia, considerada por Velasco (2003), a maior ameaça à arborização
viária, já que para evitar contato são realizadas podas, muitas vezes, drásticas. Na maior
parte dos casos, o conflito já está instalado (LANGOWSKI; KLECHOWICZ, 2001), e após
a árvore ser podada, surgem brotações que crescem novamente em direção aos
condutores elétricos, precisando sempre de manutenção (BROWNING; WIANT, 1997).
Em relação ao manejo de árvores urbanas, a poda é a atividade mais complexa e
dispendiosa, demandando mais conhecimento e planejamento das ações, para que
sejam realizadas as mínimas intervenções possíveis com menor gasto (SANTOS et al.,
2015).
A maioria dos estudos no Brasil que analisam a resposta fisiológica e o
crescimento de ramos após a poda são conduzidos em árvores frutíferas ou madeireiras,
sendo assim, os resultados não podem ser empregados para as árvores urbanas, umas
vez que a poda tem objetivos diferentes (FINI et al., 2015). Mais especificamente, o
estudo sobre a emissão de novos ramos após poda de árvores próximas à fiação elétrica
é, praticamente, nulo e uma das razões é a dificuldade em fazer medições de forma
segura, já que é bastante arriscado se aproximar de condutores de energia e apenas
profissionais treinados são permitidos (FOLLETT et al., 2016).
Devido à dificuldade de aquisição de dados de comprimento de brotações
próximas às fiações, o método digital de medição com o software ImageJ aparece como
uma opção a ser estudada, uma vez que há apenas a necessidade de fotografar as
brotações ao lado de um objeto que represente um valor de referência.
Objetivos
O estudo tem como objetivo desenvolver um método confiável e seguro para
futuras pesquisas que medirão brotações de árvores em conflito com a rede de
distribuição elétrica.
Material e Métodos
O experimento foi realizado com árvores localizadas na Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), na cidade de Piracicaba, SP, que se
encontra entre as coordenadas geográficas 22°42’0” S e 47°38’0” W de Greenwich
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). Segundo a
classificação climática de Köppen, o clima do município é considerado Cwa, ou seja,
tropical de altitude, com altitude média de 554 metros, precipitação média anual de 1.328
mm e temperaturas médias anuais entre 14.8°C e 28.2°C (CENTRO DE PESQUISAS
METEOROLÓGICAS E CLIMÁTICAS APLICADAS À AGRICULTURA, 2014).
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Foram selecionadas árvores contendo brotações mais baixas que possibilitassem
o seu alcance para medição manual com trena e medição por fotografia com baliza para
posterior medição digital no software ImageJ, como é possível observar na Figura 1.
Figura 1 – Fotografia da brotação da árvore juntamente com uma baliza de 2 metros para
posterior medição de comprimento digital.
Fonte: a autora.

ImageJ (Image Processing and Analysis in Java) é um software livre utilizado
como ferramenta de processamento de imagem, escrito em Java e que não requer
nenhuma licença para uso. Ele possui a capacidade de medir áreas, comprimentos e
ângulos utilizando unidades de medidas reais, como centímetros, por meio de calibração
da imagem (IMAGEJ, 2017).
Os valores obtidos do comprimento das brotações através dos dois métodos
foram comparados realizando regressão dos dados. Com este resultado foi determinado
um modelo de ajuste para as futuras medições no ImageJ.

Resultados e Discussão
Durante a pesquisa foram selecionadas 30 árvores, totalizando 56 brotos
medidos. Com a análise de regressão das medidas obtidas por meio de trena e do
ImageJ foi elaborado o gráfico de dispersão contido na Figura 2. Com esta análise de
relação entre as variáveis foi determinado um modelo de ajuste (Equação 1) para futuras
medidas obtidas através do ImageJ.
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Figura 2 - Gráfico de dispersão com a correlação entre as variáveis comprimento obtidas
por trena e por ImageJ.
Fonte: Abreu (2017).

Medida trena = 0,9358x(Medida ImageJ) + 0,0841 ------------------------------ Equação 1
Também foram obtidos diversos valores estatísticos de regressão relacionando as
duas variáveis (Tabela 1). O R² Ajustado, significativo a 5%, chegou a 0,8504, o que
indica um alto grau positivo de correlação e confere maior confiabilidade à qualidade do
ajuste do modelo.
Tabela 1 – Resumo dos valores obtidos em estatística de regressão entre medições
obtidas por meio da trena e do ImageJ.

Fonte: Abreu (2017).
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De acordo com a Tabela 2, a análise de regressão foi para o nível de confiança de
95%. Portanto, o valor de p do teste F deve ficar abaixo de 0,05 e está em 0,00,
evidenciando a existência de uma forte relação entre as variáveis e conferindo maior
consistência ao modelo.
Tabela 2 – Análise ANOVA gerada no Microsoft Excel com o valor F, os coeficientes da
equação de ajuste e o valor de p.

Fonte: Abreu (2017).
Na Figura 3 é possível observar a distribuição dos resíduos obtidos e nota-se uma
variância homogênea das medidas obtidas pelo ImageJ em relação a trena.
Figura 3 – Gráfico com plotagem de resíduos das medidas obtidas pelo ImageJ.

Fonte: Abreu (2017).
Em um estudo de Follett et al. (2016) em que também foram comparadas a
medição obtida com trena diretamente nas brotações das árvores e a medição com um
laser de mão chamado TruPulse 360 da Laser Technology, o valor de R² foi de 0,98 com
valor de p do teste F abaixo de 0,001, ou seja, o método de medição de brotações com
laser também pode ser considerado confiável e demonstrou uma maior correlação com
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as medidas obtidas manualmente do que o método digital com o software ImageJ.
Porém, mesmo com menor correlação, o método digital também se mostrou confiável e
uma alternativa mais acessível para medição de brotações inalcançáveis e com menor
custo do que o método com laser.
Para futuros estudos utilizando este método para medição de brotações em
conflito com a fiação, deve ser levado em consideração a possibilidade de maior erro,
uma vez que os objetos a serem medidos estarão em alturas e distâncias maiores do que
as aqui estudadas.
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CONSERVAÇÃO DE Ocotea odorifera (VELL.) ROHWER EM ÁREAS VERDES
PROTEGIDAS DE CURITIBA, PARANÁ
REIS, A. R. N. 1*, BIONDI, D. 1, VIEZZER, J. 1

Resumo
A avaliação de fragmentos florestais urbanos é essencial para o planejamento da conservação de
espécies ameaçadas, como a arbórea Ocotea odorifera. Este estudo buscou classificar as áreas
verdes de Curitiba, Paraná, por prioridade para a conservação da espécie. Assim, o Índice de
Prioridade de Conservação Florestal (IPCF) foi utilizado, considerando a adequação ambiental
(70% do IPCF) e métricas da paisagem (30%) por meio da área (peso 2,5), formato (3,5) e
isolamento entre fragmentos (4,0). Com o IPCF, foi elaborado um ranking das áreas verdes e sua
classificação por prioridade muito alta, alta ou média. Os IPCFs variaram entre 386,07 e 33,57. As
áreas verdes mais importantes para O. odorifera foram: RPPNM Alfred Willer, Parque Nascentes
do Rio Belém, RPPNM Refúgio do Jacú, Bosque João Paulo II, RPPNM Airumã. Ações de
conservação de espécies ameaçadas contribuem com acordos internacionais e políticas públicas,
e áreas indicadas como prioritárias podem orientar estas ações para O. odorifera.
Palavras-chave: canela-sassafrás; Floresta urbana; Índice de Prioridade de
Conservação Florestal.
Abstract
Urban forest assessment is essential for planning the conservation of endangered species, such as
Ocotea odorifera. This study aimed to classify the green areas of Curitiba, Paraná, by priority for
the conservation of the species. Thus, the Forest Conservation Priority Index (IPCF) was used,
considering the environmental adequacy (70% of IPCF) and landscape metrics (30%): area (weight
2.5); shape (3.5); and isolation between fragments (4.0). With the IPCF, a ranking of green areas
was elaborated and classified by very high, high or medium priority. The IPCFs ranged from 386.07
to 33.57. The most important green areas for O. odorifera were: RPPNM Alfred Willer; Parque
Nascentes do Rio Belém; RPPNM Refúgio do Jacú; Bosque João Paulo II; RPPNM Airumã.
Actions for endangered species conservation contribute to international agreements and policies,
and priority areas can guide these actions for O. odorifera.
Keywords: canela-sassafrás; Forest Conservation Priority Index; Urban forest.

Introdução
Áreas protegidas são

ferramentas

importantes para a conservação da

biodiversidade, por garantirem a manutenção de remanescentes de vegetação nativa e,
assim, proporcionarem a ocorrência de espécies diante de mudanças ambientais
externas. Isso é verdade também nas cidades, onde as áreas verdes protegidas servem
como refúgios de proteção da natureza em meio à urbanização. Não é todo tipo de
vegetação, porém, que ocorre nas áreas protegidas, pois a ocorrência de espécies
depende de características ambientais específicas do local relacionadas à autoecologia
de cada espécie.
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É possível avaliar a ocorrência de espécies ameaçadas nas áreas protegidas
visando conhecer o seu papel na proteção destas espécies. Além disso, pode-se priorizar
essas áreas de acordo com as melhores condições ambientais para a ocorrência e
possível conservação de determinadas espécies.
No entanto, poucos estudos abordaram a priorização de áreas verdes urbanas
para a conservação de espécie raras e ameaçadas de extinção. Para Trzyna (2017),
embora as áreas protegidas em cidades possam não cumprir integralmente os critérios
biológicos para a conservação da biodiversidade, seu valor pode ser maior em relação ao
potencial para elaboração e manutenção do apoio público à conservação, devendo,
assim, ser também consideradas em ações de prioridades de conservação.
Assim, torna-se importante a avaliação da qualidade ambiental dos remanescentes
florestais em áreas urbanas para a conservação in situ de espécies, principalmente
aquelas ameaçadas de extinção, de forma a gerar um mapeamento das áreas que
ofereçam maiores possibilidades de proteção para tais espécies. Além disso, Giannini et
al. (2012) afirmam que é necessário o desenvolvimento de novas tecnologias e
ferramentas de análise, visando fornecer conhecimentos sobre as espécies e, assim,
auxiliar na elaboração de políticas para a sua conservação.
A região da cidade de Curitiba, com uma significativa área de cobertura vegetal,
abriga algumas das espécies arbóreas mais ameaçadas da Mata Atlântica. Dentre as
quais, destaca-se Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer (canela-sassafrás), uma das espécies
indicadoras da Floresta Ombrófila Mista (FOM), onde está inserido o município. No
entanto, O. odorifera é considerada rara em Curitiba, devido aos poucos registros de
ocorrência (REIS, 2019). Desse modo, a determinação de áreas prioritárias à
conservação desta espécie na floresta urbana de Curitiba se constitui em uma estratégia
relevante

para

auxiliar

os

gestores

ambientais

aos

locais

mais

adequados

ambientalmente tanto para a conservação atual quanto para futuras reintroduções da
espécie.
Objetivo
O objetivo deste estudo foi avaliar as áreas verdes protegidas do município de
Curitiba, Paraná, de acordo com a ocorrência potencial da Ocotea odorifera, e classificálas em prioridade para a conservação da espécie, buscando indicar aquelas mais
importantes para a realização de plantios de reintrodução.
Material e Métodos
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Curitiba é a capital do Estado do Paraná, localizado na região Sul do Brasil, à
25°25’48” S e 49°16’15” W. Conta com 1.917.185 habitantes distribuídos em sua área de
435,036 km², com uma densidade populacional de 4.406,96 hab./km² (IBGE, 2019).
O município tem altitude média de 934,6 m, e está inserido no Bioma Mata
Atlântica, predominantemente na fitofisionomia da Floresta Ombrófila Mista, ou Floresta
com Araucária. Possui 1.106 áreas verdes protegidas, e um índice de áreas verdes de
64,5 m²/hab. (CURITIBA, 2019).
Para a realização deste estudo, buscou-se ordenar todas as 51 áreas verdes
protegidas existentes na região centro-norte de Curitiba por prioridade para a
conservação para O. odorifera. Para isso, foi utilizado o Índice de Prioridade de
Conservação Florestal (IPCF), adaptado de Mello, Toppa e Cardoso-Leite (2016).
O cálculo do IPCF foi realizado para cada área verde protegida, e considera (i) a
distribuição potencial da espécie de interesse; e (ii) métricas de paisagem para os
fragmentos de habitat da espécie (REIS, 2019).
A distribuição potencial da O. odorifera se baseou em Reis (2019), apresentada
em duas classes: média e alta adequação ambiental para a espécie, as quais indicam
aproximadamente 70% da sua probabilidade de ocorrência. No IPCF, as classes de
distribuição potencial tiveram um peso estabelecido pelo cálculo dos centros de cada
classe de adequação ambiental, visando representar a média de adequação ambiental
em cada uma.
Por serem consideradas importantes para a autoecologia da espécie em ambiente
urbano, as métricas da paisagem utilizadas foram: AREA (área do fragmento), sendo
quanto maior a área, melhor as condições ambientais ao estabelecimento e
desenvolvimento da espécie; SHAPE (formato do fragmento), representado entre os
valores 1 e infinito, sendo que quanto mais próximo a 1, mais regulares são as formas e
melhor para a ocorrência da espécie; e ENN (isolamento entre os fragmentos),
representado entre os valores superiores a zero, sendo que quanto mais próximo a zero,
menor o isolamento e maior a dispersão de espécies.
Para a categorização das classes de adequação ambiental e das métricas de
paisagem, os valores foram agrupados com base nas demandas autoecológicas da
espécie. Desse modo, seguiu-se a seguinte padronização:
a) Classes alta e média adequação ambiental – valores crescentes, pois
representam as melhores áreas para a ocorrência da espécie;
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b) AREA – valores crescentes, devido às maiores áreas fornecerem melhores
condições ambientais ao estabelecimento e desenvolvimento da espécie;
c) SHAPE – valores decrescentes, pois ao se aproximarem de 1, as formas dos
fragmentos tendem a ser mais regulares;
d) ENN – valores decrescentes, pois à medida que os fragmentos se aproximam um
dos outros, estes tendem a favorecer a dispersão das espécies.
As métricas de paisagem e os valores relativos de adequação ambiental foram
agrupados em três categorias (I, II e III). A partir disso, cada classe de adequação
ambiental e cada métrica de paisagem recebeu um peso com base na importância de cada
uma para a conservação da espécie.
Os pesos de cada métrica de paisagem foram definidos conforme a Teoria de
Metapopulações (LEVINS, 1969). Assim, considerando as características do ambiente
urbano, foram estipulados os seguintes pesos para cada uma das métricas: AREA = peso
2,5; SHAPE = peso 3,5 e ENN = peso 4,0.
As partes da equação para a adequação ambiental e as métricas de paisagem
foram multiplicadas por 0,7 (70%) e 0,3 (30%), respectivamente, com o intuito de
valorizar a modelagem de distribuição potencial e por terem sido utilizados
aproximadamente 70% da adequação ambiental para o cálculo do IPCF.
Com isso, desenvolveu-se a equação 1 para o cálculo do IPCF.
IPCF = (0,7× (W×(ALTA)+W×(MÉDIA))) +
(0,3×(R×2,5×(AREA)+R×3,5×(SHAPE)+R×4,0×(ENN))) (Equação 1)
Onde:
IPCF = Índice Prioritário de Conservação Florestal para cada fragmento de
habitat;
R = posição no ranking;
Alta e Média = adequação ambiental relativa das classes Alta e Média na
área protegida;
AREA, SHAPE e ENN = métricas da paisagem relativas à área, forma e
isolamento.
Quanto maior o IPCF da área verde protegida, maior importância essa área tem
para a conservação da espécie objeto do estudo. Com base no IPCF, foi elaborado um
ranking das áreas verdes protegidas. Além disso, os valores dos índices para cada área
verde protegida foram agrupados em três classes: 1 – Prioridade Muito Alta; 2 –
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Prioridade Alta e 3 – Prioridade Média, em função da amplitude de valores (MELLO;
TOPPA; CARDOSO-LEITE, 2016).
Resultados e Discussão
Foram verificadas 31 áreas verdes protegidas prioritárias à conservação de O.
odorifera (Tabela 1). A RPPN Alfred Willer é a área verde protegida de maior importância
para a conservação de O. odorifera em Curitiba, com IPCF de 386,07. Em segundo e
terceiro lugares, estão o Parque Nascentes do Rio Belém e a RPPNM Refúgio do Jacú,
com IPCF de 380,97 e 368,20, respectivamente. Na categoria Bosque, o João Paulo II é
o mais importante para a conservação da espécie, com IPCF de 358,22.

Tabela 1 - Ranking das áreas protegidas prioritárias à conservação de O. odorifera em Curitiba,
Paraná.
Ranking

Áreas protegidas

IPCF

Prioridade de conservação

1º

RPPNM Alfred Willer

386,07

Muito alta

2º

Parque Nascentes do Rio Belém

380,97

Muito alta

3º

RPPNM Refúgio do Jacú

368,20

Muito alta

4º

Bosque João Paulo II

358,22

Muito alta

5º

RPPNM Airumã

333,39

Muito alta

6º

Bosque Gutierrez

317,51

Muito alta

7º

Parque Municipal da Barreirinha

316,89

Muito alta

8º

Bosque Zaninelli

299,00

Muito alta

9º

RPPNM Araçá

269,64

Muito alta

10º

Parque Italiano

268,88

Muito alta

11º

Parque São Lourenço

266,32

Alta

12º

RPPNM Jataí

264,87

Alta

13º

RPPNM Bosque da Coruja

262,26

Alta

14º

Parque Natural Municipal Vista Alegre

260,37

Alta

15º

Bosque Alemão

250,92

Alta

16º

Bosque Capão da Imbuia

215,66

Alta

17º

Bosque Doutor Martim Lutero

210,09

Alta

18º

Jardim Botânico

196,13

Alta

19º

RPPNM Bacacheri

193,70

Alta
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20º

Parque Barigüi

178,85

Média

21º

RPPNM Vô Mantino e Amélia

170,52

Média

22º

BCBU Mercúrio

140,14

Média

23º

RPPNM Geronasso

138,56

Média

24º

Parque Tanguá

104,68

Média

25º

Bosque do Pilarzinho

93,03

Média

26º

Parque das Pedreiras

88,44

Média

27º

Parque Atuba

78,93

Média

28º

Bosque Professor Erwin Gröger

62,12

Média

29º

RPPNM Name

57,01

Média

30º

Parque Tingui

34,90

Média

31º

Parque General Iberê de Mattos

33,57

Média

A primeira posição no ranking para a RPPNM Alfred Willer se deve a sua
localização na região com as maiores altitudes e declividades de Curitiba; a sua forma
próxima ao ideal, com valor de 1,2; e a sua relativa proximidade com outros fragmentos
de habitat para O. odorifera, de 600 m de altitude.
O Parque Nascentes do Rio Belém, segundo no ranking, tem como principal
objetivo a proteção do entorno do nascedouro do Belém, um dos principais rios
curitibanos (ZAFALON; SILVA, 2012). Desse modo, o intuito principal do parque é a
conservação hídrica. Por isso, esta área não dispõe de grande espaço com
características antrópicas, tais como equipamentos de lazer, mantendo como principal
componente de uso do solo, a cobertura florestal.
Embora existam áreas verdes de prioridade média para a conservação de O.
odorifera, ainda assim estas são importantes para a espécie, pois se situam na região de
Curitiba com as características ambientais mais favoráveis à sua ocorrência. Soma-se a
isso, a sua localização no relevo, principalmente nas partes mais elevadas que são,
segundo Martins (2016), as mais favoráveis à ocorrência da espécie.
As demais 20 áreas verdes protegidas existentes na região centro-norte de
Curitiba não foram consideradas prioritárias devido à modelagem de distribuição
potencial da espécie não abranger estas áreas, principalmente pelas características
topográficas e pedológicas não preferidas pela espécie.
A figura 1 apresenta a localização das áreas prioritárias à conservação de O.
odorifera em Curitiba.
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Figura 1 – Áreas verdes protegidas prioritárias à conservação de O. odorifera em Curitiba, Paraná.

As áreas verdes protegidas com prioridade muito alta têm área total de 46,17 ha
(12,70%); com prioridade alta têm 205,75 ha (56,58%), e com prioridade média têm
111,69 ha (30,72%), somando 363,61 ha. Desse modo, a classe de prioridade alta possui
a maior área de contribuição à conservação de O. odorifera.
Ao se considerar as áreas médias dos fragmentos em cada classe de prioridade
de conservação, os resultados indicaram que a classe de prioridade muito alta apresenta
183

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

média de 4,61 ha, a de Prioridade Alta possui 15,82 ha e a de prioridade média, 7,98 ha.
Com isso, tendo em vista que é cada vez mais comum que o tamanho das áreas
urbanizadas exceda o tamanho total das áreas protegidas para conservação
(DEARBORN; KARK, 2010), estas áreas tornam-se ainda mais importantes para a
proteção da espécie.
A região prioritária para a conservação de O. odorifera também foi incluída no
estudo de Grise (2015), onde se discutiu a priorização das áreas formadas principalmente
pelos parques Barigüi, Tanguá, Tingui e São Lourenço, presentes na região norte de
Curitiba, para a conservação. Entretanto, dentre as áreas supracitadas, a melhor área
protegida para a conservação de O. odorifera é o Parque São Lourenço, com prioridade
de conservação alta.
Para Mello, Toppa e Cardoso-Leite (2016), as ações de conservação das
espécies indicadas pelo IPCF devem se iniciar pelos fragmentos com prioridades alta e
muito alta. Além disso, os autores recomendam que sejam criadas áreas protegidas e
programas de restauração ecológica, visando a melhoria dos ecossistemas naturais e o
aumento da conectividade da paisagem. A indicação para criação de UCs nas áreas de
ocorrência potencial de O. odorifera também foi feita por Martins (2016), além da conexão
entre os fragmentos prioritários para a sua conservação.
No entanto, é necessário se considerar que no contexto urbano, as áreas
verificadas como prioritárias à conservação apresentam aspectos específicos em relação
a sua gestão. Nas cidades, a conservação de quaisquer espécies por meio de áreas
prioritárias precisa ser administrada de modo a conciliar as características da intensa
antropização com a conservação da biodiversidade, além de restrições financeiras
(ONIKURA et al., 2016).
As ações que visam a conservação de O. odorifera em Curitiba contribuem com
uma das Metas de Aichi (12), a qual se recomenda que até 2020 a extinção de espécies
ameaçadas conhecidas esteja prevenida e sua situação de conservação seja melhorada
e sustentada (CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA (CDB), 2016). Assim,
as áreas indicadas como melhores para a conservação da espécie podem orientar ações
realizadas pela Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC).
Curitiba, devido a sua expressiva quantidade de áreas verdes protegidas
coincidentes com a região de maior adequação ambiental para O. odorifera e pelas
características paisagísticas dos seus fragmentos de habitat, apresenta características
ambientais relevantes à conservação da espécie atual da espécie e para plantios de
reintrodução.
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O CONTEXTO DA ARBORIZAÇÃO URBANA NAS DELIMITAÇÕES DA PRAÇA
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS
FERROS/RN
FONSECA, E. T. R.46; FREITAS, A. M. M. C.47; BARBOSA, A. C. L.48; GOMES, T. N. O.49;
NETO, A. F. S.50

RESUMO
A floresta urbana está diretamente ligada ao desenvolvimento demográfico e populacional de uma
determinada região, visto que municípios bem arborizados dispõem de uma paisagem mais
agradável e atraente. Com base nisso, o trabalho objetiva identificar de que forma as áreas verdes
interferem na qualidade ambiental do entorno da Praça de Eventos Nossa Senhora da Conceição,
município de Pau dos Ferros/RN. A metodologia do resumo parte do uso de um aporte teórico e
bibliográfico, levantamento fotográfico e pesquisas feitas em campo. Conhecida como uma das
maiores do interior do Rio Grande do Norte, a praça encontra-se apar dos padrões estabelecidos
para sua execução e funções. Desta forma, conclui-se que, de acordo com seu projeto, por sua
vegetação ser exótica e maior parte decorativa, esta é inviável para uso diurno. Este estudo é
preliminar para pesquisas futuras já que o município não dispõe de erudição relacionada a esta
área.
Palavras-chave: Rio Grande do Norte, paisagem, vegetação, qualidade ambiental.
ABSTRACT
Urban forest is directly linked to the demographic and population development of a specific region,
as well-wooded municipalities have a more pleasant and attractive landscape. Based on this, the
objective of this work is to identify how green greens interfere with the environmental quality of
Nossa Senhora da Conceição Events Square, Pau dos Ferros / RN. A methodology of the abstract
starts from the use of a theoretical and bibliographic graph, photographic survey and research
done in the field. Known as one of the largest in the interior of Rio Grande do Norte, a square
meets the defined standards for its execution and functions. Thus, it is concluded that, according to
its design, because its vegetation is exotic and mostly decorative, it is not feasible for daytime use.
This study is preliminary to future research that the municipality does not have useful scholarship in
this area.
Keyword: Rio Grande do Norte, landscape, vegetation, environmental quality.

1. INRODUÇÃO
O processo de urbanização está diretamente vinculado ao desenvolvimento
industrial. O êxodo rural sem controle, de pessoas em busca de oportunidades de
emprego, fez com que os espaços urbanos fossem surgindo sem planejamento, o que
trouxe diversos desafios como falta de saneamento, poluição do ar e acúmulo de lixo.

46Graduanda

no curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal Rural do Semi-árido (UFERSA) Centro
Multidisciplinar Pau dos Ferros/RN, e-mail: ericathalyar@gmail.com;
47Graduanda no curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal Rural do Semi-árido (UFERSA) Centro
Multidisciplinar Pau dos Ferros/RN, e-mail: alanamartinscf@gmail.com;
48Arquiteto e Urbanista, Professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal Rural do Semi-árido
(UFERSA) Centro Multidisciplinar Pau dos Ferros/RN, e-mail: antonio.leite@ufersa.edu.br.
49Graduanda no curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal Rural do Semi-árido (UFERSA) Centro
Multidisciplinar Pau dos Ferros/RN, e-mail: tamaranayanne7@gmail.com;
50 Graduando no curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal Rural do Semi-árido (UFERSA) Centro
Multidisciplinar Pau dos Ferros/RN, e-mail: antonio95ferreira@hotmail.com;

186

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

Esse contexto não ocorreu de forma diferente no Brasil, durante o século XIX, onde a
falta de uma organização prévia também acabou gerando uma ocupação desordenada.
A Revolução Industrial ocorrida durante o século XIX, desencadeou em um
grande crescimento urbano o que acarreta de forma direta na exploração dos
ecossistemas e ocupação urbana. Considerando, a palavra “cidade” se tem a imagem de
casas, prédios, empresas e grande movimentação. É notório que o espaço urbano está a
cada dia mais dotado de construções e cada área é destinada a um uso, de modo que
muitas vezes o local não construído, como o reservado a arborização, é visto como
desperdício de território, devido o retorno financeiro não aparente.
Nesse contexto, nota-se que, quando se trata de urbanismo, crescimento não é
sinônimo de desenvolvimento. Uma cidade desenvolvida deve ser aquela que oferece
boas condições de vida e bem-estar a seus habitantes e não a que possui um grande
número de moradores. Com a industrialização, o homem voltou-se a um sistema
capitalista cujo objetivo é a aquisição independente das consequências, fazendo com que
o meio ambiente ficasse em segundo plano. A partir desse desejo por posses, as áreas
naturais acabaram sendo vistas apenas como matéria-prima, base para o benefício
próprio a curto prazo e às áreas verdes intra-urbanas foi dada pouca atenção.
Após o fim do século XIX, essa ideia vem mudando e hodiernamente percebe-se
que mais pessoas têm reconhecido os benefícios trazidos por esses espaços em um
âmbito geral de preservação da biosfera e sua importância na cidade como uma unidade
que faz parte do todo. Contudo, é possível perceber que as vantagens obtidas não são
delimitadas a essa visão, eles também são elementos-chave para a estética urbana,
bem-estar social, e valorização de imóveis. O planejamento urbano possui ênfase
relacionada à qualidade de vida e bem-estar social, como também na estética da cidade.
Visto isso, o atual momento, indaga uma cidade ambiental e paisagística voltada a uma
arborização adequada para cada área aberta no interior da cidade.
Assim, é notório que municípios bem arborizados dispõem de uma paisagem
agradável e atraente. Portanto, de fato, assim como afirma o Engenheiro Agrônomo
Pedro Mendes Castro, Arborista certificado pela International Society of Arboriculture
(ISA), é necessário que haja uma interação direta entre os profissionais que atuam no
planejamento urbano e os voltados a manutenção de árvores, dessa maneira serão
assegurados os benefícios da arborização por um tempo significativo e a beleza aparente
da cidade será mantida.
A partir da análise em tela, tem-se como objeto de estudo a praça de Eventos
Nossa Senhora da Conceição, situada no município de Pau dos Ferros, interior do Rio
Grande do Norte, lembrado por sua história e origem do nome.
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A origem do nome “Pau dos Ferros” é explicada por existir no local onde
está situada a cidade, uma pequena lagoa, à margem da qual crescia
uma frondosa árvore. Essa lagoa servia de pouso de camboeiros e
vaqueiros das fazendas espalhadas na região. Naquela árvore os
vaqueiros gravavam com ponta de faca os “ferros” ou “marcas” com que
os fazendeiros ferravam seus gados. A árvore ficou conhecida na região
por “Pau dos Ferros”, nome que passou à fazenda, à freguesia e,
finalmente ao Município. (SEMECE, p. 07, 2006).

A cidade é conhecida na região por suas festas comemorativas e religiosas, aos
devotos de Nossa Senhora da Conceição, realizadas na Praça de Eventos, de mesmo
nome da santa. Com base nisso, de que forma a presença de vegetação está ligada ao
aspecto e período de uso do ambiente?
2. OBJETIVO
Compreender os aspectos da arborização nas demarcações da praça de
eventos Nossa Senhora da Conceição, fazendo a análise desta como elemento inserido
no contexto urbano e identificando a forma que a arborização interfere na qualidade
ambiental da praça, influência no desejo de uso do local pela população e de que forma
ela vem a interferir no bem-estar humano como também do ambiente da praça em si.
3. MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo é de caráter qualitativo e seus procedimentos metodológicos
partiram do uso de aporte teórico e bibliográfico, artigos publicados, além de, pesquisas
realizadas em campo e visitas a praça de eventos Nossa Senhora da Conceição, Figura
1, em Pau dos Ferros/RN.
O município está localizado no Alto Oeste do estado Rio Grande do Norte como
mostra a Figura 2, possui uma população estimada de 30.183 habitantes, segundo o
IBGE, e pode ser considerado uma região polo, já que recebe diversas pessoas de
cidades vizinhas, principalmente motivadas pelo comércio, educação e serviços. O local
dispõe de clima tropical, onde a pluviosidade é maior no verão, temperatura média de
26,7° e 76,2 % das vias públicas arborizadas (IBGE, 2010). As visitas foram realizadas no
mês de agosto de 2019, em período diurno, para levantamento de informações e
contrição de acervo fotográfico.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Considerada uma das maiores praças de evento de todo o Nordeste, a Praça de
Eventos Nossa Senhora da Conceição, Figura 3, abrange uma área de dez mil metros
quadrados com 54 metros de comprimento.
Teve sua inauguração em 25 de junho de 2008, onde até o início da construção
se encontrava uma lagoa. O objetivo era trazer um ambiente de interação social,
entretenimento e lazer para a população, que constasse com uma infraestrutura
adequada para grandes festividades, como por exemplo a FINECAP (Feira Intermunicipal
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de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto Oeste Potiguar), evento anual que
acontece no aniversário do município, onde a praça já chegou a comportar até 30 mil
pessoas.
Dessa forma, o local dispõe de pista para caminhada, dois palcos, doze
quiosques, bancos, playground, espaços de jardins, uma grande área aberta além de seu
grande pórtico, conhecido como um dos principais marcos da cidade. Contudo, quando
se trata de arborização, comparada a outras praças, como a Monsenhor de Caminha,
Figura 4 — praça da Igreja Matriz e marco central da cidade — é possível perceber um
claro défice. Esse fato faz com que ela se torne menos convidativa durante o período
diurno.
Ao serem analisadas as figuras, é notória a discrepância de áreas verdes entre
uma praça e outra. Isso se explica pelo fato de cada uma delas ter sido projetada para
cumprir com objetivos específicos.
De acordo com o Manual de Paisagismo da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU), para o projeto de praças são necessários que alguns
critérios sejam levados em consideração na hora de sua execução. As praças devem
oferecer lazer a todas as diferentes faixas etárias, sendo eles de forma ativa ou passiva,
possuir localização estratégica que facilite seu acesso, elas devem cumprir com as
normas de acessibilidade aos espaços, já que são ambientes de socialização e convívio
entre seus usuários. Seu sombreamento deve ter equilíbrio definido de acordo com o uso
de seus espaços e do local onde está situada.
Ao ser feita a análise paisagística da praça, é possível identificarmos duas
espécies de vegetação, a palmeira imperial e o ipê-amarelo. A palmeira imperial, também
conhecida como palmeira real é originaria das Antilhas, e por isso é tida como uma planta
exótica, além de exercer função apenas decorativa a praça. Já o ipê-amarelo, planta
nativa da região da caatinga, exerce função de sombreamento ao playground localizado
em uma das extremidades da praça.
Possuindo dez canteiros com bancos entre os quiosques e mais seis canteiros
em sua área aberta, a praça não dispõe de espaços para convivência durante o dia, por
ser uma cidade de clima quente, como citado anteriormente. Maior parte dos canteiros
não possuem nada além de postes, e grama, devido à quantidade de pessoas que
circulam por ali e a visibilidade ao palco durante a noite ou em grandes eventos do
município, não possui vegetação de grande porte, nem sombras, fazendo com que a
permanência nesses locais durante o dia se torne inviável.
No atual momento a praça de eventos se encontra em ótimo estado de
conservação, por possuir apenas 11 anos, passou por poucas restaurações, sendo estas
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apenas na mudança de suas cores, inclusive do pórtico que anteriormente já foi branco e
agora é vermelho, tendo maior destaque na praça.
Tendo em vista a análise feita, é possível concluir que apesar de não possuir
total vegetação nativa, a Praça de Eventos Nossa Senhora da Conceição se encontra
dentro dos padrões estabelecidos para seu projeto e execução, padrões esses
específicos para a mesma, já que é de uso predominantemente noturno, atendendo as
prescrições de sombreamento mínimo de acordo com sua função. Este se torna um
estudo preliminar para o aprofundamento de pesquisas futuras, já que o município de
Pau dos Ferros não possui conhecimentos relacionados a sua arborização e áreas
verdes.
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ANEXOS
Figura 3: Praça de Eventos Nossa Senhora da Conceição

Fonte: Acervo NAU, 2019.
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Figura 4: Localização do Município de Pau dos Ferros

Fonte: site OpenBrasil.org

Figura 5: Vista aérea da Praça de Eventos Nossa Senhora da Conceição

Fonte: Acervo NAU, 2019.

Figura 6: Vista aérea da Praça da Matriz Monsenhor de Caminha

Fonte: Acervo NAU, 2019.
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CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS E RECUPERAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE URBANA:
EXPERIÊNCIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA
CANAN, D. E.51; BRUN, E. J.52; BRUN, F. G. K2; SPINA, F. V.53; MENDES, L. G. A.1;
GORENSTEIN, M. R2.

Resumo
O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito das ações coletivas de controle de espécies exóticas
invasoras e de plantio de nativas na restauração de APP urbana degradada em Dois Vizinhos/PR.
Em 2017 foi realizado o corte de 232 árvores de espécies exóticas invasoras a roçada da
regeneração de espécies exóticas invasora e consolidação do terreno nos locais onde houve
intervenção mais crítica; plantio de 250 mudas de espécies florestais nativas da região. O
levantamento fitossociológico foi realizado no ano de 2019 utilizando parcelas com área variável. A
regeneração 2 foi quantificada em sub parcelas de tamanho 1 m x 1 m, na quantidade de 3 em
cada parcela usada no estudo das arbóreas e da regeneração 1. Após o processo de restauração
foi possível observar um aumento na porcentagem das espécies nativas. Para espécies arbóreas
exóticas e exóticas invasoras indica-se a continuidade do enriquecimento com mudas nativas e
supressão.
Palavras-chaves: Espécies exóticas; Fitossociologia; Enriquecimento.

Abstract
The objective of this work was to evaluate the effect of collective actions to control invasive alien
species and native planting in the restoration of degraded urban in Dois Vizinhos / PR. In 2017,
232 trees of invasive alien species were cut down, mowing of invasive alien species regeneration
and land consolidation where the most critical intervention took place; planting of 250 seedlings of
native forest species of the region. The phytosociological survey was carried out in 2019 using
plots with variable area. Regeneration 2 was quantified in subplots of size 1 m x 1 m, in the amount
of 3 in each plot used in the study of trees and regeneration 1. After the restoration process it was
possible to observe an increase in the percentage of native species. For invasive alien and exotic
tree species, continuous enrichment with native seedlings and suppression is indicated.
Introdução.
Keywords: Exotic species; Phytosociology; Enrichment.

Introdução
As cidades normalmente nascem e crescem nas proximidades de rios, córregos
igarapés, por motivos óbvios, já que estes facilitam o acesso a demanda de água, como
exemplo para abastecimento de água potável e a eliminação dos efluentes sanitários e
industriais. Ao longo desses cursos d´água, deveriam ser observadas todas as normas
que regulam uma área de preservação permanente (APP). Porém essas APPs tem sido
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ignoradas na maiorias dos centros urbanos, o que é associado a graves problemas
ambientais tais como assoreamento dos corpos d´água, e a ocorrência de eventos que
acarretam sérios riscos para as populações humanas, como as enchentes e os
deslizamentos de encostas, o que denota a grande importância da manutenção das
APP’s nas cidades que possuem áreas hidrográficas (ARAUJO; GUIMARÃES, 2002).
Espécies exóticas com potencial invasoras, são organismos biológicos que, uma
vez introduzidos em novo ambiente, podem se estabelecer e passarem a se desenvolver
criando assim populações que se alto regeneram, podendo chegar a ocupar espaços de
espécies nativas e até proporcionar alterações irreversíveis em processos ecológicos
naturais da região pois tornam-se dominantes causando impactos ambientais e sócio
econômicos negativos tais como afetando a biodiversidade do local e até a saúde
humana (ZALBA, 2006).
Plantas exóticas com potencial invasora comprometem a regeneração e o
estabelecimento de populações de plantas nativas, eventualmente dominando a
comunidade, em especial paisagens perturbadas como áreas urbanas por exemplo. É
relevante que a ciência possa desenvolver e apresentar práticas para a melhoria desses
locais, embasando políticas públicas relacionada à conservação da biodiversidade
traçando metas transparentes para que se possa alcançar restaurações estratégicas a
esses ambientes (MIYAMURA, et al., 2019). Este trabalho teve como objetivo avaliar o
efeito das ações coletivas de controle de espécies exóticas invasoras e de plantio de
nativas na restauração de uma APP urbana degradada.

Material e Métodos
A área estuda é uma APP- Área de Preservação Permanente urbana, localizada
na margem do Rio Jirau Alto, o qual atravessa boa parte da área urbana de Dois Vizinhos
localizada na região sudoeste do estado do Paraná. O clima da região é descrito por
Alvarez et al. (2013) como do tipo Cfa, caracterizado como subtropical úmido
mesotérmico, com verões quentes, com precipitação média mensal maior que 40 mm, e
média anual em torno de 1900 mm. A temperatura média do mês mais frio fica entre -3 e
18ºC e do mês mais quente maior que 22ºC com média anual de 19ºC.
A vegetação original é caracterizada como uma zona de transição entre a Floresta
Estacional Semidecidual e a Floresta Ombrófila Mista (IBGE, 2004). Dois Vizinhos possui
como fitofisionomia original a Floresta Ombrófila Mista submontana com elementos
florísticos da Floresta Estacional Semidecidual da bacia do Iguaçu. De acordo com os
relatos de antigos moradores do município, Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze ou
pinheiro-do-paraná, era espécie abundante e predominante na flora Duovizinhense. Até a
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década de 1980 a exploração dessas florestas da região foi mais intensa, mesmo
existindo até os dias atuais. As espécies que ocorriam com maior frequência,
conjuntamente, eram peroba-rosa, pau-marfim, louro-pardo, entre outras. A mata ciliar
em estudo foi bastante descaracterizada florística e estruturalmente, contando com um
número elevado de indivíduos de espécies exóticas e poucos indivíduos de espécies
nativas típicas de áreas ripárias.
Após tem sido diagnosticada, de forma visual, com visita in loco, a alta presença
de indivíduos arbóreos e regenerantes de espécies exóticas invasoras como Hovenia
dulcis (uva-do-japão), Ligustro (Ligustrum luciduum), Leucena (Leucaena leucocephala),
o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Dois Vizinhos, em parceria com a Secretaria
de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Prefeitura Municipal
de Dois Vizinhos, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Curso de Engenharia
Florestal), Associação dos Engenheiros Florestais do Oeste e Sudoeste do Paraná,
Grupo de Voluntários da empresa Brf, Grupo de Oração ligado à Igreja Católica, também
com o apoio do Instituto Ambiental do Paraná e da EMATER.
A partir de reuniões deste grupo de entidades, foram traçadas as diretrizes de
trabalhos para o processo de recuperação. Inicialmente, foi realizada a divulgação da
ação na mídia local, para que a população com um todo soubesse das ações que iriam
ser executadas na área, as quais ficaram definidas como: quantificação da ocorrência de
espécies exóticas invasoras no local, realizado por professores e estudantes da UTFPRDV; licenciamento ambiental das ações junto ao órgão competente, realizado pelo
Prefeitura Municipal; Corte, com uso de motosserra, e retirada (retroescavadeira puxando
os troncos mas sem entrar na APP) de todas as árvores de espécies exóticas invasoras
da área, totalizando 232 indivíduos arbóreos (CAP (Circunferência à Altura do Peito) > 10
cm); roçada da regeneração de espécies exóticas invasoras; consolidação do terreno nos
locais onde houve intervenção mais crítica; plantio de 250 mudas de espécies florestais
nativas da região.
Para o estudo foram amostradas plantas arbóreas e a regeneração natural do
local, utilizando três diferentes classes, descritas a seguir: 1) Arbóreas: Plantas com CAP
≥ 10 cm; 2) Regeneração 1< 10cm CAP até 1,5 m de altura; 3) Regeneração 2< 1,5 m de
altura até 0,30 m de altura.
As parcelas amostrais para o levantamento de indivíduos arbóreos e regeneração
1, foram constituídas com área variável, sendo que a largura foi mantida fixa com 2m, e o
comprimento das mesmas foi desde a margem do rio até o topo do barranco, no limite da
área onde havia sido realizado o processo de recuperação, cerca de 15,23m em média. A
distribuição das parcelas na APP ocorreu de forma sistemática, a cada 15 m,
considerando o comprimento total da APP, em ambos os lados, de 80 m e uma
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bordadura de 5m nas em cada extremidade da área estudada. A regeneração 2 foi
quantificada em sub parcelas de tamanho 1 m x 1 m, na quantidade de 3 em cada
parcela usada no estudo das arbóreas e da regeneração 1.
Todos os dados obtidos a campo foram tabelados em planilhas excel®. Neste
mesmo software foi realizado a análise fitossociológica dos dados, assim como a criação
de gráficos com variáveis indicadoras do processo de restauração da área.

Resultados e Discussão
Conforme o código florestal brasileiro, Lei 12.651/12 as APP devem ser
reconstituídas a partir de plantio com espécies nativas, condução de regeneração natural
de espécies nativas ou até mesmo a associação de ambas.
De acordo com a avaliação da abundância de espécies exóticas arbóreas adultas
realizada na área de estudo, foi possível observar que o manejo utilizado foi bemsucedido já que foram caracterizadas apenas duas espécies arbóreas adultas exóticas,
conforme a Tabela 1, sendo elas Morus nigra conhecida popularmente como Amorapreta, Tecoma stans conhecida como Ipê- de- jardim, ambas as espécies estão
classificadas pela lista de espécies exóticas invasoras do Paraná do ano de 2015 como
espécies com potencial invasor no estado.
Como pode ser observado, o açoita-cavalo (Luehea divaricata) foi a espécie que
apresentou a maior densidade absoluta e IVI. As espécies Solanum mauritianum e
Peltophorum dubium se destacaram pela sua elevada dominância em função da
ocorrência de indivíduos de grandes dimensões. Do total de 16 espécies encontradas, 10
delas apresentaram apenas 1 individuo, o que denotou um baixo IVI com exceção da
Canafístula.
Quando avaliado as espécies que ocorrem na APP está pode ser classificada
como floresta em estágio sucessional secundária inicial. No local foram encontradas
espécies atrativas para a fauna principalmente da família Myrtaceae, sendo que estas
apresentam frutos carnosos favorecendo a alimentação da fauna silvestre e com isso a
dispersão das espécies (PIZZO 2003; GRESSLER et al., 2006).
As APP’s urbanas não trazem apenas proteção aos recursos hídricos, mas
também trazem benefícios visuais, na área de estudo foram observadas espécies
arbóreas com potencial de enriquecimento da beleza cênica do meio urbano da cidade,
como a Ceiba speciosa e Handroanthus chrysotrichus.
Quando avaliado a regeneração 1 do local foi possível observar, que há baixo
índice de espécies no local, com a canela- amarela (Nectandra lanceolata) sendo a
espécie com maior número de indivíduos no local Tabela 2, fato explicado pela presença
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de uma matriz arbórea adulta no local, seguido por Angico-Vermelho (Paraptadenia
rigida) essa advinda do plantio de mudas realizado no local. Nesta classe foi encontrado
espécie exótica Citrus bigaradia e Tecoma stans demonstrando que está classe estudada
também é necessário o manejo de espécies exóticas.
Os dados obtidos para regeneração 2, Tabela 3, mostram que a principal espécie
em regeneração é a Leucena (Leucaena leucocephala) seguida pela Ricinus communis
espécies exóticas com

potencial invasor na Floresta Estacional Semidecidual

demonstrando que apenas a supressão de matrizes de Leucena não foi suficiente e
também indicando-se o controle através do uso e roçada destes indivíduos.
Desde o início do processo de recuperação em 2017 até a avaliação realizada
dois anos depois ocorreu um aumento do número de famílias de 12 para 14. Em relação
ao número de espécies, o aumento foi mais expressivo, de 15 para 29 (Figura 2A).
Em relação ao número de indivíduos arbóreos (Figura 2B), ocorreu uma
diminuição de 444 para 270 em função da realização do corte e retirada dos indivíduos
das espécies invasoras, assim como para o número de indivíduos em regeneração, que
diminuiu de 721 para 180 em função da roçada manual realizada na regeneração (Figura
1B).
Quando observado a porcentagem de indivíduos exóticas na regeneração (Figura
2C), percebe-se que no início do processo de recuperação era elevado (89%) e
atualmente foi reduzido para (25%). Para espécies classificadas como exóticas e exóticas
invasoras verifica-se que houve a diminuição de ambas. É importante ressaltar o
aumento do número de espécies nativas que de 66% foi para 79% demonstrando assim
que o processo de recuperação proporcionou a regeneração destas, somado ao plantio
realizado na área.
Para as espécies arbóreas adultas que ainda existem no local, indica-se o manejo
com a supressão das espécies já que estas por serem adultas vão continuar propagando
sementes no local.

As espécies exóticas encontradas nas classes de regeneração

também devem ser manejadas já que estas estão ocupando o local de plantas nativas.
Para contribuir na melhora na diversidade de espécies no local, indica-se fazer
novo plantio de mudas nativas, com flores e frutos, contribuindo para a beleza do local e
beneficiando alimento para avifauna.
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Figura 1: Localização da área de estudo: A – Paraná / Dois Vizinhos; B – Trecho da APP
do Rio Jirau estudado.

A

B

Fonte: Autores, 2019 e Google Earth Pro, 2019.

Tabela 1: Espécies arbóreas encontradas na área de estudo, após 2 anos do corte das
árvores exóticas invasoras e do plantio de mudas de espécies nativas. APP do Rio Jirau Dois Vizinhos/Paraná/Brasil. NI: Número de indivíduos; DA: Densidade Absoluta; DoA:
Dominância Absoluta; FA: Frequência Absoluta; DR: Densidade Relativa; DoR:
Dominância Relativa; FR: Frequência Relativa; IVC: Índice de Valor de Cobertura; IVI:
Índice de Valor Importância.
Espécie
NI DA
DoA
FA
DR
DoR
FR
IVC
IVI
Luehea divaricata
9
295,47
8,13
50
30 33,38 19,23 31,69 27,53
Croton floribundus
3
98,49
0,70
30
10
2,88 11,53
6,44
8,14
Solanum mauritianum
2
65,66
6,00
20
6,67 24,65
7,69 15,66 13,00
Nectandra lanceolata
2
65,66
0,85
20
6,67
3,48
7,69
5,07
5,95
Handroanthus chrysotrichus 2
65,66
0,11
20
6,67
0,45
7,69
3,56
4,94
Cordia trichotoma
2
65,66
0,08
20
6,67
0,36
7,69
3,52
4,90
Peltophorum dubium
1
32,83
5,87
10
3,33 24,13
3,84 13,73 10,44
Ocotea puberula
1
32,83
1,63
10
3,33
6,7
3,84
5,01
4,62
Muellera campestris
1
32,83
0,35
10
3,33
1,47
3,84
2,40
2,88
Morus nigra
1
32,83
0,25
10
3,33
1,03
3,84
2,18
2,73
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Cedrela fissilis
Tecoma stans
Croton urucurana
Fabaceae sp.
Cordia americana
Ceiba speciosa
Total

1
1
1
1
1
1

32,83
32,83
32,83
32,83
32,83
32,83
984,90

0,12
0,12
0,04
0,03
0,02
0,02
24,36

10
10
10
10
10
10
260

3,33
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33
100

0,50
0,50
0,17
0,12
0,11
0,10
100

3,84
3,84
3,84
3,84
3,84
3,84
100

1,91
1,91
1,75
1,72
1,72
1,71
100

2,56
2,56
2,45
2,43
2,43
2,43
100

Tabela 2: Espécies classificadas na classe regeneração 1 na APP urbana do Rio Jirau –
Dois Vizinhos/Paraná/Brasil. NI: Numero de Individuo; DA: Densidade Absoluta; Ht: Altura
total média.
Espécie
Necandra lanceolata
Parapiptadenia rigida
Citrus bigaradia
Cordia americana
Cordia trichotoma
Cupania vernalis
Eugenia aff.
Balfourodendron riedelianum
Handroanthus chrysotrichus
Leucaena leucocephala
Luehea divaricata
Sebastiana commersoniana
Tecoma stans

NI
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DA
164,14
65,65
32,83
32,83
32,83
32,83
32,83
32,83
32,83
32,83
32,83
32,83
32,83

Ht (m)
2,18
2,65
1,9
3,5
2,2
0,96
4,0
0,60
1,74
1,75
4,0
2,0
2,5

Tabela 3: Espécies classificadas na classe regeneração 2 na APP urbana do Rio Jirau –
Dois Vizinhos/Paraná/Brasil. NI: Número de Individuo Amostrados; N/ha: Número de
Indivíduos; Ht: Altura média.
Espécies

NI

N/ha

Ht (m)

Leucaena leucocephala

8

2666,7

0,46

Ricinus communis

6

2000,0

0,52

Eugenia uniflora

3

1000,0

0,4

Cupania vernalis

2

666,7

0,61

Matayba elaeagnoides

2

666,7

0,69

Muellera campestris

1

333,3

0,8

Hovenia dulcis

1

333,3

0,75

Ocotea puberula

1

333,3

1,13
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Paraptadenia rigida

1

333,3

0,35

Psidium cattleianum

1

333,3

0,51

40

800

Nº Famílias / Espécies

29,0

30
20

600
444,0

Nº de Individuos Árboreos
(>10 CAP)
Nº de Individuos
regeneração

400

15,0

14,0

12,0

270,5
180,3

200

10

0

0
2017

100

C
Percentagem (%)

721,0

B

Nº Árvores e arvoretas

A

Nº total de famílias
botânicas

80

2017

2019
Ano de avaliação

2019
Ano de avaliação

89,0

79,3
66,6

60
40

33,3

33,3
25,0

20,7

20

17,2

0
2017

Ano de avaliação

% indivíduos exóticos na regeneração
% de Espécies Exóticas

2019

% de Espécies Nativas
% de Espécies Exóticas Invasoras

Figura 2: Gráficos: A– Número de famílias botânicas encontradas na APP urbana do rio
Jirau; B– Número de Indivíduos Arbóreos e Número de Indivíduos na Regeneração da
APP urbana do rio Jirau; C– Porcentagem de espécies exóticas, Porcentagem de
espécies exóticas invasoras, Porcentagem de indivíduos exóticos na regeneração e
porcentagem de espécies nativ
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DIAGNÓSTICO DA ARBORIZAÇÃO NA PRAÇA DE EVENTOS NOSSA
SENHORA DA CONCEIÇÃO DE PAU DOS FERROS-RN
ANDRADE, J.L54; GOMES, B.S.S¹; NASCIMENTO, A.P.A¹; NETO, A.F.S¹; BARBOSA, A.C.L²
RESUMO
A arborização urbana tem grande importância na manutenção do ecossistema e influencia
diretamente no conforto térmico dos usuários. O presente trabalho teve como objetivo realizar um
diagnóstico de arborização na Praça Nossa Senhora da conceição em Pau dos Ferros/RN. A
metodologia consistiu em fazer levantamentos aero fotográfico e a realização de pesquisas
bibliográficas. Os aspectos observados foram: dimensionamentos entre as vegetações e os
equipamentos urbanos e os tipos de espécies arbóreas presentes. Para tanto, foi proposto
intervenções que visão adequar a praça ao mapa de arborização de Natal/RN, e a elaboração de
um invetário das espécies nativas que poderiam ser inseridas nesse local. As irregularidades
identificadas foram a utilização de espécies exóticas, a proximidade de árvores no passeio e a
escassez de área verde na praça, favorecendo ao desconforto térmico dos usuários, fazendo com
que ela seja frequentada apenas no horário noturno.
Palavras chaves: Praças, vegetação, intervenção urbana.
ABSTRACT
Urban afforestation is of great importance in maintaining the ecosystem and directly
influencing the thermal comfort of users. The present work aimed to make a diagnosis of
afforestation in Nossa Senhora da Conceição Square in Pau dos Ferros / RN. The methodology
consisted of making aero photographic surveys and the accomplishment of bibliographical
researches. The observed aspects were: dimensions between the vegetation and the urban
equipment and the types of tree species present. To this end, interventions were proposed to adapt
the square to the tree map of Natal / RN and the elaboration of an inventory of native species that
could be inserted in this place. The identified irregularities were the use of exotic species, the
proximity of trees on the sidewalk and the lack of green area in the square favoring the users
thermal discomfort, making it only frequented at night time.
key words: Squares, vegetation, urban intervention.

1. INTRODUÇÃO
O munícipio de Pau dos Ferros pertence a Mesorregião do Oeste Potiguar, com
área de 259.959 km² e com 27.475 habitantes, segundo o último censo de 2010 do
IBGE, ficando distante 386 km² de sua capital Natal. Sendo referência econômica para
mais de 30 cidades em seu entorno, possui um clima semiárido que tem por suas
características altas temperaturas, baixo índice pluviométrico e longos períodos de
estiagem. A localidade fica inserida no bioma da caatinga, com vegetação
predominante xerofítica, com espécie de plantas de médio e pequeno porte, como
arbustos e cactáceas.
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A cidade teve um crescimento notável durante os últimos anos, especialmente
no que tange a efetivação de universidade públicas, instituições particulares de ensino
e o comércio dão destaque às atividades realizadas no município. À medida que o
espaço urbano cresce as vegetações presentes vão perdendo lugar para as obras de
construção. Um munícipio que apresenta características climáticas como Pau dos
ferros, necessita que sejam buscadas formas de amenizar os efeitos causados pelo
clima e a temperatura dessa região, com intuito de transmitir conforto térmico para os
usuários.
Heisler (1974), afirma que as árvores que ocupam a zona urbana desempenham
um conjunto importante de funções responsáveis pela melhoria da qualidade do
ambiente, seja atenuando as temperaturas elevadas. Entre os elementos urbanos, a
praça que é considerada uma área verde quando bem planejada deve se apresentar em
conformidade térmica e fisicamente favorável, influenciando no acontecimento de
dinâmicas sócias na mesma, sendo uma influência positiva no bem-estar da população.
Nesse contexto é importante que essa arborização a ser inserida na paisagem urbana
seja pensada dialogando com seu ambiente e clima, a partir da utilização de vegetação
nativa e que o uso de plantas exóticas seja evitado ao máximo. Os benefícios advindos
são inúmeros, visto que a sua adaptação ao clima diminui o consumo de água em sua
irrigação.
O presente trabalho tem a intenção de discorrer e propor intervenções na Praça
de Eventos Nossa Senhora da conceição em Pau dos Ferros/RN. A praça tem grande
importância sendo um local para eventos pontuais de extrema relevância para a cidade,
ficando conhecida regionalmente como “a praça de eventos”. O mais importante desses
eventos se intitula FINECAP que é a Feira Intermunicipal de Educação, Cultural,
Turismo e Negócios do Alto Oeste Potiguar que acontece anualmente para comemorar
o aniversário de emancipação política de Pau dos Ferros, promovendo apresentações
com bandas e apresentações culturais, barracas para exposição de trabalhos
artesanais e científicos e para movimentar a economia local.
2. METODOLOGIA
Este trabalho foi desenvolvido na Praça de Eventos Nossa Senhora da
Conceição (Figura 1), Pau dos Ferros/RN. Foram realizados levantamento aero
fotográfico, com a utilização de drone, onde a partir das imagens realizadas foi
elaborado a vetorização da Praça, com o auxílio do software AutoCAD (2019). Também
foram dimensionadas as distâncias entre as árvores, quiosques, vegetação e o
logradouro, a fim de adequar ao mapa de arborização de Natal/RN. Com base em
pesquisas bibliográficas realizadas, foi possível coletar e identificar dados referentes a
arborização do espaço e as espécies potenciais que poderiam ser propostas para a
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inserção. Foi elaborado um inventário das espécies em potencial que poderiam ser
insertadas.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Primeiramente, é perceptível que o projeto da praça tem duas dinâmicas
distintas, a área próxima ao placo onde ocorre as apresentações durante os eventos
municipais e a área de contemplação próxima aos quiosques, onde está localizada a
maior área verde. Foi verificado a presença a apenas de duas espécies exóticas, a
palmeira-imperial (Roystonea oleracea) e a grama-bermuda (Cynodon dactylon),
constatou-se também a escassez de vegetação nativa. “O melhor caminho para a
arborização de uma cidade, é a escolha de espécies nativas. Devido a sua rusticidade,
estas espécies possuem características que as tornam menos vulneráveis às
adversidades urbanas, principalmente à poluição. Com isso a incidência de doenças e
outros problemas serão reduzidos” (SEMURB, 2009). “Infelizmente, dentro da nossa da
nossa observação e vivência, especialmente no estado do Rio Grande do Norte, são
raríssimas as iniciativas de projetos paisagísticos em que a flora nativa seja o ingrediente
principal. A rejeição à flora autóctone – por ser considerada feia, pobre, mato, por não
serem plantas sempre verdes, ou ainda (e mais preocupante) pelo desconhecimento de
seus potenciais e usos – e comumente escutada em nossas conversas com habitantes
do semiárido” (VERSIEUX, MORAIS, MACÊDO,2014). A partir da importância da
inserção de vegetações nativas da caatinga, foi elaborado um pequeno inventário das
espécies (Tabela 1) que poderiam ser insertadas e que obtenha os mesmos efeitos
estéticos que as plantas exóticas oferecem. Onde no lugar da palmeira-imperial
(Roystonea oleracea) seja substituída por catolés (Syagrus cearenses) ou pela Carnaúba
(Copernicia prunifera), já em lugar da grama-bermuda (Cynodon dactylon) as forrações
que podem ser inseridas na praça seriam a Onze-horas (Portulaca grandiflora),
Beldroega nativos (Portulaca oleracea) ou ainda os Amendoins (Arachis spp).
A proposta de intervenção baseia-se em três partes:


Substituição das plantas exóticas por nativas;



Triangulação com plantas nativas em todos os canteiros da praça



Realocação de uma árvore que fica em um dos extremos da praça e que
vai a desencontro ao plano de arborização de Natal/RN.

Para a realização de todas as propostas foi utilizado como base o mapa de
arborização da capital do estado, Natal. As propostas visam melhoria no paisagismo da
praça e a conservação do solo da região.
 Substituição das plantas exóticas
 Triangulação nos canteiros
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Consiste em substituir e rearranjar (figura 2) as plantas existentes nos canteiros da praça
e inserir espécies ornamentais nativas de forma harmônica, preservando a visão do
placo, onde ocorre os eventos, ao mesmo tempo que melhora o paisagismo da praça.
 Realocação
O mapa de arborização de Natal disponibiliza uma tabela indicando os distanciamentos
mínimos, entre árvores e elas mesmas e entre árvores e elementos urbanos. Conforme
estabelecido pelo mapa de arborização de Natal/RN, “Na elaboração de projetos de
arborização a locação das árvores deve obedecer o distanciamento mínimo
recomendado entre os vegetais, utilizando como principal critério o porte do vegetal e seu
formato de copa, com o intuito de permitir o desenvolvimento das mudas e deste modo
não gerar competição entre as mesmas.” (Figura 3). Dessa forma, a locação de um Ipê
Amarelo (Handroanthus albus) que se encontra no playground da praça (Figura 4), deve
ser alterada a fim de cumprir com as diretrizes do Mapa de Arborização de Natal.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Praça de Eventos Nossa Senhora da Conceição cumpre com seu papel
fundamental, em parte, visto que deixa de lado questões muito importantes que toda
praça pública deve possuir, como questões sociais, planejamento paisagístico e
preservação do meio ambiente. A função social é cumprida parcialmente, já que existe
apenas um evento que atrai grande público (FINECAP), funcionando durante o restante
do ano apenas como uma praça para passeio, movimentada apenas no período noturno.
O planejamento paisagístico e a preservação do meio ambiente não são cumpridas, pois
são utilizadas espécies exóticas que não dialogam com a passagem natural do bioma e
agridem o solo.
O plano de intervenção proposto visa amenizar todos esses problemas, mantendo
sua a característica que mais traz visitação: eventos. Com a substituição das plantas
exóticas por nativas, além de cumprir com o dever de fazer a manutenção do
ecossistema, a praça passará a ser vista como exemplo de sustentabilidade. Já a
triangulação feita nos canteiros, também com plantas nativas, torna-a esteticamente mais
atrativa, podendo até atrair mais público fora do período da FINECAP, pela inovação e
beleza.
Esse trabalho é importante para futuras intervenções, auxiliando de forma adequada em
melhorias não somente nessa praça, mas também em outras que tenham características
similares.
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Figura 1: Localização da Praça de eventos Nossa Senhora da Conceição .

Fonte: Acervo Nau, (2019).

Tabela 1 - Proposta de substituição das plantas exóticas
Atual
Palmeira-Imperial (Roystonea oleracea)

Substituta
Catolés (Syagrus cearenses) /
Carnaúba (Copernicia prunifera)

Grama-Bermuda (Cynodon dactylon)

Onze-horas (Portulaca grandiflora)/
Beldroega nativos

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019
Figura 2: Vista frontal dos canteiros

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019
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Figura 3: Fragmento do Mapa de Arborização de Natal/RN

Fonte: SEMURB, 2009.

Figura 4: Árvore próxima ao passeio

Fonte: Acervo NAU, 2019.
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O DIAGRAMA COMO FERRAMENTA GRÁFICA PARA DIAGNÓSTICO E
COMPOSIÇÃO PAISAGÍSTICA: ESTUDO DE CASO NO MASTERPLAN DE
ARBORIZAÇÃO PARA INTERMARES, CABEDELO
NÓBREGA, A. P. O.55 SANTOS, J. S.56

Resumo
O bairro de Intermares – Cabedelo, Paraíba, Brasil – apresenta particularidades em sua paisagem
natural, histórica e contemporânea, dada sua relação quanto ao sítio de expansão urbana. Está
situado numa planície costeira com fortes delimitações espaciais, onde, à oeste, é tangenciado
pela rodovia Transamazônica (Br-230), fomentando uma relação de usos do solo com o alto fluxo
rodoviário, gerando o esvaziamento do transeunte pedestrianizado e pouca vitalidade. À leste é
delimitado pelo Oceano Atlântico, tendo destaque ao processo de especulação imobiliária, aliado
às problemáticas de verticalização e desestruturação da paisagem natural. Ao Sul é destacável a
situação de conurbação gerada pela interação com a mancha urbana de João Pessoa. Este
estudo diagnostica a qualidade espacial, funcional e paisagística de um trecho de Intermares,
discutindo acerca de sua lógica e padrões morfológicos urbanos. Através do levantamento prático
foram viabilizadas propostas, a nível de estudo acadêmico, para futuras intervenções numa
macroescala de planejamento para arborização.

Palavras-Chave: Intermares; Paisagem natural; Composição paisagística.
Abstract
The Intermares neighborhood - Cabedelo, Paraíba, Brazil - presents particularities in it’s natural,
historical and contemporary landscape, by the relation to the urban expansion site. It is situated on
a coastal plain with strong spatial delimitations, where, at west, it’s tangenced by the Transamazon
Highway (Br-230), fostering a relationship of land use with the high road flow, generating the
emptying of the pedestrianized passerby and low vitality. At east is bounded by the Atlantic Ocean,
highlighting the process of real estate speculation, coupled with the problems of verticalization and
disruption of the natural landscape. In South, the situation of conurbation generated by the
interaction with the urban area of João Pessoa is remarkable. This study diagnoses the spatial,
functional and landscape quality of a section of Intermares, discussing its logic and urban
morphological patterns. Through the practical survey, proposals were made, at the academic study
level, for future interventions in a macroscale of planning for afforestation.

Keywords: Intermares; Natural Landscape; Landscape composition.
Introdução
O bairro de Intermares – Cabedelo, Paraíba (Figura 1) – detém fortes relações com
sua paisagem histórica e natural, as quais sofreram intensas modificações dada a
pressão imobiliária associada aos processos de expansão e verticalização urbanas,
configurando processos de ruptura na percepção espacial do bairro (CULLEN, 2007).
Tais problemáticas são intimamente associadas à sua disposição quanto ao sítio
geográfico, uma vez que Intermares se estrutura numa planície costeira, tendo a faixa
litorânea como um dos seus principais atrativos comerciais e turísticos.
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Em uma breve categorização de seus constituintes físicos, aplicando os conceitos
de entendimento da imagética urbana, destacam-se segundo Lynch (2006), a priori, os
limites. Estes são caracterizados com dinâmicas distintas, onde ao Oeste, pela interação
com a Br-230 e seu intenso fluxo, há a organização de atividades do solo voltadas à
serviços. Contrapondo-se ao outro extremo – leste – caracterizado pela relação com a
faixa costeira, proporcionando uma dinâmica urbana de maior fruição, diferentes usos e
maior vitalidade, ressaltando teorias da relação entre traçado e vida urbana discutidos por
Hiller (2007).
A competitividade turística e econômica fomentada pela conurbação entre as
manchas urbanas de Cabedelo e João Pessoa é percebida pela relação entre os bairros
do Bessa – João Pessoa – e Intermares, sendo destacável a continuidade de atividades e
dinâmicas em toda a faixa litorânea (VILLAÇA, 2001). O processo de conurbação
atualmente vivenciado e a pressão imobiliária em João Pessoa, auxiliam no processo de
descaracterização da paisagem em Cabedelo, com ênfase no bairro de Intermares.
Nesse contexto, já podem ser discutidas as relações de gabarito e massas edificadas nos
limites das praias por grandes empreendimentos residenciais multifamiliares.
Esse fato se apresenta também na caracterização do objeto de estudo como um
bairro dormitório, evidenciando a dinâmica de funcionamento entre as duas cidades,
enfatizando os movimentos migratórios pendulares diários (DUTRA, 2005; OJIMA, et. al.
2010).
Nesse cenário, os empreendimentos de alto padrão para moradia multifamiliar –
voltados à curta e/ou longa duração – surgem como elementos destoantes da paisagem
tanto por seu padrão construtivo, quanto pela ruptura com a característica mata nativa
(restinga) – principalmente de palmáceas de grande porte. O conjunto construído cada
vez mais verticalizado apresenta problemáticas relacionadas a criação de regiões sem
padronização do traçado urbano – dadas as mudanças em loteamentos para implantação
das obras. Bem como, transformam trechos urbanos em corredores hostis, uma vez que,
ao perder a escala do pedestre, tende a haver redução da permeabilidade visual,
fomentando dinâmicas sociais marginalizadas nas vias de menor fluxo (GHEL, 2013;
JACOBS, 2011).
Objetivos
O objetivo principal desta pesquisa é diagnosticar a qualidade espacial, funcional e
paisagística de um trecho do bairro Intermares, tendo, como objetivos específicos:
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I.

Discutir sobre a importância de ferramentas gráficas para representação dos
estudos urbanos;

II.

Apresentar diferentes modelos diagramáticos e suas repercussões para a
proposição projetual e estudo de composição paisagística;

III.

Propor soluções, com base em esquemas, de composição e intervenções
urbanas.

Materiais e Métodos
O presente relato é resultado de um estudo acadêmico com objetivos de
diagnosticar e propor composições paisagísticas em Intermares, realizado para disciplina
de Desenho Urbano II da graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Federal da Paraíba. No exercício foram fomentados diferentes métodos de representação
gráfica para possibilitar o compartilhamento do conhecimento teórico a demais públicos,
assim demandando representações simplificadas e claras para os estudos de
composição das zonas de atividades e massas vegetais. Deste modo, o objeto
apresentado pela Figura 1 foi fragmentado e categorizado partindo da união dos usos do
solo – serviços, comércios, habitação, alimentação -; passando por suas zonas – de
lazer; de menor e maior vitalidade – e também pelas faixas arborizadas e/ou com alguma
vegetação pré-existente.
A estruturação do presente trabalho segue dois momentos principais: I)
levantamento de dados teóricos e práticos; II) desenvolvimento de propostas e estudos
de composição com base em diagramas bidimensionais. A primeira etapa é caracterizada
pela investigação de diferentes bibliografias sobre conceitos inerentes à produção da
cidade, seu tecido urbano e dinâmicas fisicossociais; sobre as relações entre fluxos e
atividades, de paisagem e escala (GHEL, 2013; HILLER, 2007). Além disso, a influência
do paisagismo, suas estratégias espaciais e compositivas no cenário urbano também
foram abordados, seguindo a perspectiva apresentada na obra de Macedo (1995).
Após a revisão bibliográfica a atividade seguiu para levantamento de dados
primários, buscando compreender a repercussão real no tecido urbano, suas dinâmicas
socioespaciais, econômicas e de infraestrutura para viabilizar diferentes cenários de
intervenção. Assim, através de visitas in loco, desenhos e anotações estruturais foram
destacadas as condicionantes climáticas – ventilação e insolação – representadas em
sua porção urbana em um diagrama (Figura 2), proporcionando interpretações das
problemáticas existentes no setor de estudo e suas possíveis soluções. Um dos
exemplos de intervenção seria as estratégias de mitigação da aridez urbana, uma das
principais problemáticas existentes. As propostas foram associadas aos planos vegetais
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discutidos na fase sequente do estudo, integrando-os a fontes urbanas e zonas
destinadas ao lazer ativo e passivo (MACEDO, 1995).
Após o diagnóstico da área de intervenção, suas demandas e espacialidades –
representadas em diagramas – as primeiras propostas foram traçadas. Segundo Macedo
(1995), uma das ferramentas essenciais que auxiliam o arquiteto e urbanista no
entendimento das espacialidades atribuídas ao paisagismo e seus elementos
constituintes são os planos de massas. A Figura 3 mostra a repercussão formal desse
zoneamento através de um diagrama bidimensional, resultado dos estudos volumétricos.
Assim, foram apresentadas as diferentes espacialidades propostas e como estas se
interligam em um sistema urbano passível de replicação nos demais trechos urbanos do
bairro. Na Figura 3 há também a distribuição dos espaços para lazer ativo – prática
esportivas e/ou atividades intensas – e lazer passivo – contemplação, caminhada, entre
outros (MACEDO, 1995).
Há ainda a distribuição dos diferentes equipamentos e mobiliários urbanos, suas
soluções de pavimentações tanto para calçadas quando para a urbe geral. Uma vez que
este trabalho segue uma lógica de replicação para as outras espacialidades do bairro,
possibilitando a classificação como um masterplan de arborização. Assim, foi gerado um
circuito de ciclofaixas pela totalidade de Intermares, além disso há a proposta de melhoria
da infraestrutura para espaços de trafego pedestrianizado, proporcionando melhor
qualidade para estes meios de locomoção, enfatizando a mobilidade ativa.
As diferentes faixas de maior adensamento e verticalização, bem como de
arborização mais densa foram desenvolvias como estratégias para reaver a longo prazo
as qualidades da paisagem natural, trazendo espécies nativas e com espacialidades
possíveis para plantio. Deste modo, além da mitigação da aridez urbana através de
longos trechos arborizados – proporcionando sombreamento e melhora na umidade pela
evapotranspiração – propunha-se que o projeto pudesse trazer diferentes atividades para
um mesmo trecho do bairro, fomentando a integração entre diferentes atores urbanos,
condensando faixas com diferentes atividades em pontos específicos de acordo com as
pré-existências.
Resultados e Discussão
Os dois primeiros diagramas desenvolvidos são de uma escala voltada a análise e
apresentação da situação atual. Neles foram destacadas a localização do objeto de
estudo, edificações e elementos vegetais existentes, diferentes perfis viários, trajeto solar
e fluxo de ventilação; embasando assim o diagnóstico. No terceiro diagrama tem-se o
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resultado formal proposto nos estudos, discutindo sobre seus agrupamentos funcionais,
as massas de vegetação e os trajetos arborizados, bem como as diferentes rotas de
tráfego ativo. Além disso, em seu plano de massas é destacável a relação espacial entre
os modais de transporte com as diversas atividades propostas, bem como as novas
edificações e outras estratégias de mitigação da aridez e da baixa vitalidade urbana.
Como resultado de intervenção apresentados aqui têm-se dois cenários, em que o
primeiro, disposto mais à oeste do setor, é caracterizado praça principal do complexo.
Nesta intervenção uma via lateral foi absorvida e integrada ao espaço pedestrianizado,
tangenciando o estacionamento proposto para o conjunto de serviços (Figura 4). Essa
espacialidade é caracterizada por uma função massificada de lazer passivo, possuindo
diferentes portes de vegetação arbórea e palmáceas, criando uma composição que
destaca eixos de perspectiva, evidenciados através dos diferentes tratamentos de piso,
proporcionando a vivência de uma nova paisagem urbana.
Em seu centro geométrico há a implantação de uma fonte circular, tangenciada por
seis unidades de palmeiras reais (Archontophoenix cunninghamiana). Estas, além de
destacar a região central, criam a demarcação pelos elementos verticalizados, que
direciona a percepção para o cajueiro (Anacardium occidentale) implantado solitário no
outro extremo da praça, sendo a única árvore pré-existente na praça e que marca um
eixo de visada.
Além disso, foi tomado como base para o partido deste plano de massas, o uso de
espécies que se destacassem ou por sua flora – justificando espécies como a Pata de
Vaca (Bauhinia forficata), Quaresmeira (Tibouchina granulosa) e Cássia do Nordeste
(Senna spectabilis) – ou frutificação – Aceroleira (Malpighia emarginata); Jabuticabeira
(Myrciaria cauliflora) e Pitangueira (Eugenia uniflora). Essa composição serviu como uma
estratégia de repercussão de espécies nativas da região e que, de algum modo,
pudessem ser referenciadas como marcos visuais e identitários.
Assim, através do diagrama apresentado, foi possível a discussão acerca das
diferentes espacialidades encontradas no projeto em questão, possibilitando uma
macrorregião de lazer passivo que surgisse como polo inicial da intervenção - que
poderia ter seu plano de massas aplicado nas outras praças e vazios do bairro - servindo
como transição para as regiões de lazer ativo, atrativos comerciais e culturais.
Na porção central do setor tem-se o segundo cenário (Figura 5). Nele é
configurada uma conjuntura de espaços destinados ao lazer ativo, diretamente
influenciados pela ciclofaixa que seguiria para todo o bairro, atravessando-o
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transversalmente. Essa conexão marca a espacialidade em questão onde são
implantadas as principais atividades alimentícias – com destaque para os dois grandes
pontos comerciais que poderiam agrupar até quatro quiosques no total – além dos
espaços para piquenique e brinquedotecas públicas.
Ao se atravessar a rua de acesso – que passou a ser uma via alteada, tendo
paginação de piso em blocos intertravados de alta resistência para redução da
velocidade veicular, proporcionando ênfase ao pedestre – têm-se acesso ao conjunto de
edificações públicas propostas para dinamizar a região, além de lhe abastecer com
serviços primordiais, dos quais destaca-se o posto policial e o mercado turístico.
Para promoção de identidade a essa faixa de lazeres, atividades culturais e
comerciais as massas arbóreas são destacadas principalmente por sua flora, trazendo as
cores quentes como um marco visual, associando-se ao piso tanto da ciclofaixa quanto
da região dos quiosques. Deste modo, têm-se como alguns exemplos de espécies
utilizadas o Mulungu do Litoral (Erythrina speciosa); Ipê Amarelo (Handroanthus vellosoi);
Ipê Rosa (Handroanthus impetiginosus) e Manacá da Serra Anão (Tibouchina mutabilis
nana).
Seu uso em respeito à produção de especialidades é trabalhada também seguindo
eixos simétricos e de ênfase, criando marcos visuais e que podem vir a ser tornar
elementos identitários para cada uma das zonas, tendo como referência diferentes
períodos de flora, frutificação e, porte alcançável.
Portanto, foi entendido que os diagramas como ferramenta de representação
podem gerar resultados bastante ricos em respeito a facilidade de compreensão da
informação. Ao trabalhá-la de forma mais lúdica, trazendo ícones para representar
diferentes dinâmicas físicas e urbanas o acesso à informação torna-se mais abrangente,
possibilitando que públicos sem conhecimento da área consigam absorver a ideia geral
das propostas.
Além disso, é perceptível o alto grau de abrangência dessa ferramenta gráfica,
podendo ser utilizada desde as etapas iniciais de diagnóstico, discutindo sobre graus
hierárquico que vias, diferentes gabaritos edificados, presença ou não de massas
vegetativas, condicionantes físico-climáticas e afins. Permeando um projeto, desde seu
surgimento até a etapa de maturação e desenvolvimento dos planos de massa,
trabalhando as diferentes zonas e suas possíveis funcionalidades, além de como integrálas com espécies distintas e que produzam uma espacialidade que tenha identidade, mas
que ainda seja agradável e possua unidade formal para todo as zonas de intervenção.
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Lista de Figuras

Figura 1. Localização. 1.1. Da cidade de Cabedelo. 1.2. do bairro de Intermares. 1.3. do objeto
empírico do estudo.
Fonte: 1.1 e 1.2. Wikipédia; 1.3. Adaptado de Google Maps (2019).

Figura 2. Diagrama de diagnóstico de condicionantes físico-climáticas
Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Cabedelo (2019).

Figura 3. Diagrama de estudo inicial para plano de massas e zoneamento de atividades.
Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Cabedelo (2019).
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Figura 4. Diagrama de apresentação final do plano de massas para a praça principal.
Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Cabedelo (2019).

Figura 5. Diagrama de apresentação final do plano de massas para o complexo central.
Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Cabedelo (2019).
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EMPREGO DA TÉCNICA DE DESENHOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA A
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PARTICIPATIVOS EM ESCOLAS.
MINOZZO, M.¹; FUKUDA, P.M.B.²; BRUN, F.G.K. 4;
ZANELLA, M. G.4; RUBINI, R.³;

RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo identificar através dos desenhos confeccionados pelas
crianças do Jardim II do Centro Municipal de Educação Infantil São Francisco de Assis, Dois
Vizinhos, as principais demandas paisagísticas relacionadas ao espaço que convivem diariamente,
no caso o ambiente escolar, para posterior construção de projeto paisagístico de revitalização do
pátio escolar. Realizou-se uma oficina de percepção através de desenhos, onde os alunos foram
convidados a representar sua escola dos sonhos em questão de vegetação, objetos que gostariam
que estivessem presentes. Os desenhos foram analisados com base na metodologia de Sauvé
(2005), onde cada ilustração foi visualizada de forma individual buscando os elementos que as
enquadrasse em cada categoria proposta, posteriormente os dados foram aplicados em planilha
Excel para posterior contagem. Foram confeccionados 63 desenhos dos quais foram enquadrados
em 5 das 8 categorias de meio ambiente propostas por Sauvé, as categorias mais encontradas
respectivamente foram Natureza (85,7%) e Local em que se vive (76,2%). A partir desta oficina,
pode-se confeccionar a proposta paisagística de maneira funcional e participativa.
Palavras chave: Paisagismo funcional, Oficina, Educação Ambiental
ABSTRACT
The present work aimed to identify, through the drawings made by the children of the Garden II
of the São Francisco de Assis Municipal Center for Early Childhood Education, Dois Vizinhos, the
main landscape demands related to the space that coexist daily, in this case the school
environment, for later construction. of a landscape project for the revitalization of the school
yard. A workshop of perception through drawings was held, where the students were invited to
represent their dream school in a matter of vegetation, objects that they would like to be present.
The drawings were analyzed based on the methodology of Sauvé (2005), where each illustration
was viewed individually seeking the elements that fit them in each proposed category, later the
data were applied in Excel spreadsheet for later counting. Sixty-three drawings were made, from
which five of the eight environmental categories proposed by Sauvé were made. The most
commonly found categories were Nature (85.7%) and Place where they live (76.2%). From this
workshop, you can make the landscape proposal in a functional and participatory way.
Keyword: Workshop, Functional landscaping, Environmental Education

INTRODUÇÃO
A educação ambiental é uma constante forma de aprendizagem que reconhece diferentes
formas de conhecimento e produz cidadãos conscientes (JACOBI, 2003). Um dos objetivos da
educação ambiental é reaproximar o homem da natureza, instigando o sentimento de pertença
para que este utilize de maneira adequada os recursos disponíveis e auxilie no cuidado com o
meio (MARIA et al., 2014).
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Neste sentido, percebe-se que as atuais gerações possuem cada vez menos esse contato
mencionado com a natureza e seus benefícios como, por exemplo, resistência imunológica e no
ambiente escolar isto não é diferente, segundo Fedrizzi (1999), as áreas disponíveis dentro das
escolas para que as crianças utilizem na hora dos intervalos diminuiu e consequentemente
diminuíram-se as áreas verdes desses espaços. Por isso tornar o ambiente escolar mais
naturalizado pode instigar o estudante e motiva-lo através da relação do teórico e prático, mesmo
com crianças do ensino infantil facilitando o aprendizado (SAFT et al., 2011).
O paisagismo escolar auxilia no processo de aprendizagem dos alunos e torna o ambiente
escolar um local mais agradável, constituindo-se de uma excelente ferramenta para ações
relacionadas a Educação Ambiental, gerando qualidade de vida para o aluno enquanto permanece
nas dependências da escola (PURCENA, 2015).
Crianças que passam sua infância em locais cercados de áreas verdes e crescem próximo a
estes podem apresentar até 55,0% menos risco de desenvolver problemas mentais futuros, pois
tem maior oportunidade para prática de exercícios físicos e aumentam o contato social, sendo
esses fatores os principais impactantes quando se fala em saúde mental (CICLO VIVO, 2019).
Quando se pensa em projetar algum espaço comunitário, é importante que este processo
seja participativo para que se torne realmente funcional, ou seja, os usuários locais devem
expressar de alguma forma as demandas que visualizam no espaço e que gostariam que
estivessem englobadas na revitalização do mesmo para que o paisagista possa indicar ideias que
correspondam à realidade.
No momento da confecção de um desenho, a criança não se importa com o visual da
obra, mas preocupa-se com o que ele realmente significa, por isso busca representar aquilo que
vive rotineiramente (GRUBITS, 2003).
Através da análise dos elementos presentes em cada desenho é possível identificar as
demandas presentes em um determinado espaço ditas por seus usuários diários e associar isso a
práticas de paisagismo permite uma elaboração correta e adequada do projeto paisagístico,
tornando-o funcional e adequado às necessidades levantadas. Cada elemento desenhado possui
sua importância na elaboração da proposta paisagística, sejam pelas cores expressadas, pelo
formato ou pela ideia apresentada.
O objetivo do presente trabalho consiste em identificar através dos desenhos
confeccionados pelas crianças do Jardim II, as principais demandas paisagísticas relacionadas ao
espaço que convivem diariamente, no caso o ambiente escolar, para posterior construção de
projeto paisagístico de revitalização.

MATERIAL E MÉTODOS
O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) São Francisco de Assis encontra-se
localizado no município de Dois Vizinhos, no Sudoeste do estado do Paraná. Conta com trabalho
em período integral e atende aproximadamente 150 crianças na faixa etárias de 3 a 6 anos
residentes no município e uma área total aproximada de 1281 m² entre área construída e pátio.
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Figura 1. Imagens da fachada e área interna do Centro Municipal de Educação Infantil São Francisco de Assis
em Dois Vizinhos, PR.

Fonte: MINOZZO (2019).

Na parte paisagística, a instituição não possui nenhum projeto, ocasionando em uma
baixa exploração do local para cultivo de flores, alimentos e áreas diferenciadas para as práticas
de aulas, na arborização do espaço verifica-se a presença de indivíduos arbóreos que cumprem
sua função de proporcionar sombra aos espaços e melhorar o microclima, entretanto, não são
espécies indicadas devido ao potencial invasor (Ligustrum lucidum, Michelia champaca) Algumas
iniciativas são tomadas pelas próprias professoras com o intuito de integrar os alunos a realidade
com a natureza.
Buscando revitalizar o espaço do CMEI e conhecer as demandas do espaço quanto ao
paisagismo interno escolar, em primeiro momento foram realizadas reuniões com a direção e
coordenação da instituição e medições da área para a realização da futura intervenção
paisagística após a identificação das demandas dos usuários locais, entre eles as crianças.
Para isso, realizou-se uma oficina de desenhos ministrada no período matutino e
vespertino em duas turmas totalizando 63 crianças. As crianças foram convidadas a refletir sobre
a sua escola dos sonhos, pois cada criança tem em sua mente a representação daquilo que sonha
ter seja em casa ou na escola e a partir disto representar em forma de desenho as infraestruturas
e vegetações que gostariam que estivessem presentes no ambiente escolar e ainda não estão em
um tempo médio de 1 h por turma (Figura 2). Utilizou-se de recursos materiais simples como
folhas de papel sulfite A4 e lápis de colorir.
Figura 2. A) Crianças realizando a confecção dos desenhos da sua escola dos sonhos. B) Título da oficina
escrito em quadro negro para que as crianças pudessem transcrever em seus desenhos.

A

B

Fonte: MINOZZO (2019).
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A abordagem utilizando-se de desenhos foi escolhida para que as crianças pudessem
participar do processo de confecção da proposta paisagística visto que estas ainda encontram-se
em fase da alfabetização e representam muito suas necessidades muito bem através de
desenhos.
Os desenhos foram recolhidos, selecionados e analisados conforme metodologia utilizada
por Sauvé (2005), através de análise visual considerando o meio ambiente em oito aspectos:
Natureza, Recurso, Problema, Sistema, Lugar em que se vive, Bioesfera, Projeto comunitário e
Território.
Cada desenho foi analisado individualmente observando-se cuidadosamente os
elementos desenhados para que fossem enquadrados em cada categoria proposta,
posteriormente os dados foram aplicados em planilha Excel para posterior contagem e
elaboração de gráficos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao final da oficina de desenho obteve-se 63 obras confeccionadas pelos alunos, destas
todas foram consideradas e analisadas e algumas podem ser observadas na figura 3.
Figura 3. Imagem ilustrativa de desenho realizado na oficina de percepção pelos alunos do CMEI de 5 anos.

Fonte: MINOZZO, 2019.

A análise dos desenhos resultou na classificação em cinco das oito categorias de meio
ambiente proposta por Sauvé (2005), cada desenho representou uma ou mais categorias de meio
ambiente por apresentarem elementos naturais, elementos sociais e comunitários em uma única
ilustração, conforme a imaginação da criança e podem ser observados no gráfico 1.
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Gráfico 1. Porcentagens de cada categoria presente no desenho conforme metodologia de Sauvé.

14,3%

22,2%
85,7%

76,2

3,2% 6,3%
Natureza
Sistema
Projeto comunitário

Recurso
Lugar em que se vive
Território

Problema
Biosfera

A categoria de meio ambiente que obteve maior porcentagem de ocorrência foi o meio
ambiente como natureza (85,7%), onde as crianças retrataram em seus desenhos a presença de
elementos como flores coloridas, árvores frutíferas e animais (cachorro, gato e coelho),devido a
intervenção realizada no inicio da oficina para que estes representassem a vegetação que
gostariam que existisse no espaço escolar seguido da representação do lugar em que se vive
(76,2%) onde as crianças representavam principalmente os elementos construídos vistos
diariamente como a própria estrutura da creche e objetos presentes no parque infantil,
posteriormente a categoria projeto comunitário (22,2%) considerando a convivência com a
comunidade pois a criança nesta faixa etária reconhece que não se encontra sozinha no espaço
representando principalmente a família nos desenhos e a categoria bioesfera (14,3%) onde a
criança se coloca dentro deste espaço sendo um importante passo pois a criança reconhece que
ela faz parte do espaço e tem suas funções e responsabilidades ali seguido das categorias menos
representadas recurso (6,3%) e problema (3,2)%, considerando que poucas crianças possuem um
senso crítico a ponto de identificar problemas sociais.
Seis desenhos em particular foram peculiares, mostrando o senso crítico das crianças
considerando objetos como a necessidade de lixeiras para que o lixo seja destinado corretamente,
assim como, a visão de que a natureza provém os recursos que necessitam, solicitando que na
horta da escola sejam utilizadas espécies como cenoura que poderá servir de alimento para
utilização nas refeições feitas na escola.
Segundo Sauvé (2005) o meio ambiente como natureza caracteriza-se pela necessidade
de gerar sentimento de pertença pela natureza, onde se aprecia e respeita. Nesta categoria podese averiguar que um dos principais elementos desenhados pelas crianças foram flores coloridas,
demonstrando o desejo das crianças em ter no espaço escolar um ambiente alegre através do
colorido, além de insetos como a borboleta que chamou a atenção dos pequenos em aula prática
realizada ao ar livre sobre polinização. A utilização de flores atrativas para insetos polinizadores é
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uma alternativa para atrair esses insetos e utilizar deste fenômeno para ensinar as crianças à
importância destes na produção de alimentos e perpetuação das espécies.
Com base nestes dados e na observação de cada elemento constante nos desenhos podese construir a proposta de arborização e paisagismo conforme a necessidade e demanda dos
usuários, tornando o processo de construção da proposta participativo e funcional, contribuindo
também para a formação pessoal e profissional dos envolvidos. A utilização desta metodologia é
válida para captar a percepção de crianças nesta faixa etária por ser uma das principais formas de
representação para elas.
A metodologia utilizada permitiu que o elaborador obteve-se maior segurança na escolha
das vegetações e elementos para compor o projeto paisagístico, visto que as crianças foram
objetivas em seus pedidos. Por fim, utilizar de metodologias alternativas para a construção de
espaços verdes em ambientes escolares é uma possibilidade viável e útil.
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ESCOLHA DE LOCAIS PREFERENCIAIS PARA AUMENTO DE COBERTURA
FLORESTAL URBANA
ARANTES, B.L.57; POLIZEL, J.L.²; SILVA FILHO, D.F.58

Resumo
Essa pesquisa propõe locais prioritários de plantio arbóreo por meio de Cobertura Florestal
Urbana Preferenciável, para o município de Limeira (SP). Essa análise considerou fatores
ambientais – floresta urbana existente, área construída, temperatura, elevação do terreno – e
sociais – densidade populacional e renda per capita. O município apresentou 13% de cobertura
arbórea, para o ano de 2014. Os resultados apontam grupos de bairros prioritários para plantio,
com baixa cobertura arbórea, alta área construída e temperatura no verão, e alta densidade
populacional. Esses resultados serão incluídos no plano de arborização municipal, norteando a
escolha dos locais para próximos anos, contribuindo para uma a tomada de decisão mais
assertiva por parte da gestão municipal.
Palavras-chave: Florestas Urbanas; UTC Preferencial; Sistemas de Informação Geográfica (SIG).

Abstract
An Urban Tree Cover Preferable is proposed in this research, for city of Limeira (SP). This analysis
prioritized neighborhoods for tree planting, considering Ambiental factors – urban forest scores,
building area, temperature, soil elevation – and social factors – population density and per capita
income. Was found a Tree Cover of 13%, for 2014 year. The results show priority neighborhoods to
be forested. They present low Tree Cover and high building area, temperature in summer and
population density. These results will be included in municipal plan for urban forest, helping to
increase urban forest with more assertive management decisions.
Keywords: Urban Forests; UTC Preferable; Geographic Information System (GIS).

Introdução
Avaliando a floresta urbana em 10 regiões metropolitanas pelo mundo, Endreny et
al 2017, concluiu que essas cidades possuem cerca de 21% de cobertura arbórea, com
potencialidade de aumento de copa em até 19%. Esse aumento refletiria em o dobro de
serviços ecossistêmicos prestados a população. Entre eles, podemos destacar
diminuição da temperatura e aumento do conforto térmico, diminuição do escoamento
superficial e controle de enchentes, benefícios a saúde física e psicológica da população
(Nowak et al. 2007, Xiao and McPherson, 2002; Bell et al 2008)
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Poucas são as informações sobre a cobertura arbórea das cidades brasileiras,
tampouco seus serviços ecossistêmicos. Nesse contexto, essa pesquisa vem preencher
essa lacuna, estimando o percentual de cobertura arbórea do município de Limeira (SP),
e propondo a inclusão de critérios ambientais e sociais nas ações de plantio municipal.
Nos últimos anos o município teve diversas ações para a aumento da cobertura
florestal urbana. Segundos dados da Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura nos
últimos três anos foram plantadas cerca de 20 mil mudas arbóreas, considerando apenas
espaços possíveis para plantio imediato: parques, praças, espaços públicos, áreas de
relvado, chamado na literatura de Cobertura Florestal Urbana (UTC) Possível (Grove et al
2006). Essa ação representa 28,57% de incremento na cobertura total do município, e
ainda, projeta-se realizar o plantio de mais 20 mil indivíduos até o mês de março/2020.
Objetivo
Nesse contexto, essa pesquisa tem como objetivo delinear uma UTC Preferencial
para o município de Limeira (SP), qual será incluída no plano diretor de arborização,
norteando a escolha dos locais para próximos plantios. Serão identificados bairros
prioritários para a implantação da floresta urbana nos próximos anos, considerando
fatores ambientais e sociais, contribuindo para uma a tomada de decisão da gestão
municipal mais assertiva, qual considera os serviços ecossistêmicos ambientais e sociais,
além do espaço físico disponível (Grove, et al 2006).
Material e Métodos
Os índices para geração da UTC Preferencial escolhidos foram: floresta urbana
existente, área construída, temperatura de superfície, elevação do terreno, renda per
capita e densidade populacional. Mais detalhamentos de cada variável encontram-se na
Tabela 1.
Tabela 1. Índices considerados para a geração da UTC Preferencial, por bairro.
Índice
Unidade
Fonte
Floresta urbana
Imagem satélite
Densidade copa (m²)
existente
(2014)
Densidade de asfalto + telhas+ piscina
Imagem satélite
Área construída
(m²)
(2014)
Temperatura de
Média em ºC
LandSat 8 (2014)
superfície
TopoData INPE
Elevação terreno
Média de elevação do terreno (m)
(2008)
Renda
Renda per capita
IBGE, 2010
Densidade populacional
Número habitantes/m²
IBGE, 2010

223

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

Os índices Floresta urbana existente e área construída foram gerados a partir da
imagem do satélite Pleiades, ano de 2014, resolução de 50cm, cedida pela prefeitura. Foi
quantificada por classificações automáticas supervisionadas, com base em uma
categorização dos pixels da imagem em classes, através do algoritmo de Extração e
Classificação de Objetos Homogêneos (ECO).
Considerando as diferentes áreas dos bairros do município, os índices de
cobertura do solo foram pesados de acordo com a área total de cada bairro, em variáveis
de densidade. Kappa Index (K), descrito em Moreira (2004), foi escolhido para avaliar a
qualidade da classificação da imagem, apenas considerando como excelente K acima de
0,81.
Temperatura de superfície foi gerada a partir de imagens do Landsat-8 com 100m
de resolução, disponíveis no site Planet Explorer. As imagens foram processadas no
Quantum GIS®, através do plugin Semi-Automatic Classification Plugin (SCP) que
permitiu classificação da imagem termal. A estação escolhida foi o verão, meses de
dezembro, fevereiro e março, por apresentarem ano máximo 3% de nuvens nas imagens.
Os índices foram gerados considerando a média da temperatura de superfície, de cada
um dos três meses, por m² do bairro.
O índice de elevação do terreno foi gerado a partir do Modelo Digital Terrestre de
Superfície (MDTS) disponibilizado no site Topodata, do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), com 30m de resolução. Através de interpolação gerou-se as elevações
por curva de nível, e posteriormente, a média de elevação por bairro. Declividade não foi
considerada, uma vez que não apresentou diferença significativa entre os bairros, dado o
município ser uma depressão geográfica periférica que apresenta uma Geomorfologia
com variações topográficas suaves (PREFEITURA DE LIMEIRA, 2016).
Dados de renda per capita e densidade populacional foram extraídos do censo do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), sendo os valores por setores
censitários reagrupados por bairro. Todos os índices apresentados foram gerados com o
Quantum GIS® 3.4.12.
Uma análise multivariada é proposta para a melhor interpretação dos dados, pois
permite compor um exame mais crítico, demostrando os diferentes pesos que os índices
possuem no modelo estudado, ou seja, na tomada de decisão para o florestamento
urbano.
Análise fatorial confirmatória permite expressar a relação combinada entre muitas
variáveis observadas, com comportamento interdependência, as agrupando em fatores
224

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

que possuem uma variação comum, e poder explicativo satisfatório (LOESCH e
HOELTGEBAUM, 2012). Pode ser expressa pela equação (i) abaixo. R Studio 1.2.5001
foi utilizado para a geração das análises.
𝑋𝑖 = 𝛼𝑖𝐹 + 𝑒𝑖
Onde, 𝑋𝑖 = variável 𝑖 observada (score); 𝛼𝑖 = constante; F = fator, 𝑒𝑖= termo de erro.
Resultados e Discussão
O município de Limeira, no ano de 2014, apresenta 13% de Floresta urbana
existente (8016773 m² de copa arbórea). O índice de Área construída apresentou 52% da
cobertura do solo do município (30903412 m²). Apresentou uma tendência de bairros com
valores mais altos de copa arbórea se encontram mais distantes do centro, ao mesmo
tempo que bairros com menores densidades de copa arbórea se encontram no centro
(Figura 1.A e 1.B). O índice K para as classificações foi de 98%, indicando uma alta
confiabilidade
Figura 1. Mapas da distribuição dos índices considerados na Cobertura Florestal Urbana Preferencial, em
quantis.
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Para o verão de 2014 as temperaturas de superfície variaram em média 21ºC à
30ºC, sendo este ano considerado um dos anos mais secos da média histórica para o
estado de São Paulo (MARENGO, et al 2015). Pode-se observar que as distribuições são
mais altas no centro da cidade e mais frias ao que se aproxima da periferia (Figura 1.C)
seguindo distribuição semelhante da densidade de copa e oposta a área construída.
Foram observadas variações de elevação terreno entre os bairros de 548m a
667m, com uma dominância de baixa elevação nas áreas centrais e maiores nas áreas
periféricas (Figura 1.D). Considerando os resultados de distribuição de área construída, o
escoamento superficial das águas das chuvas na cidade ocorre das regiões periféricas,
mais altas para as centrais, mais baixas, que apresentam maior índices de
impermeabilidade. Isso não permite o escoamento superficial das águas pluviais
adequado, podendo em grande parte ser a causa de enchentes.
Socialmente, o município caracteriza-se por uma distribuição de densidade
populacional alta central que vai até a periferia, onde se encontram dominantemente
bairros de baixa densidade populacional, principalmente ao norte do município (Figura
1.E). Renda não apresenta grandes variações, com muitos bairros em altos e médios
estratos, dominantes no centro até a periferia (Figura 1.F). O município possui média
salarial mensal de 2,9 salários mínimos, o 3º maior em sua microrregião, o que pode
justificar uma variação sutil (IBGE, 2010).

UTC Preferencial
A análise fatorial agrupou os índices em dois fatores principais, que explicam
54,8% do modelo proposto, e um terceiro fator que agrupa o índice de elevação do solo
sozinho, não demonstrando baixa variabilidade explicação para o modelo, de 0,29%
(Tabela 2). Sendo a variância proporcional do fator Relevo discreta, justificado pelo
município se caracteriza uma depressão geográfica, optou-se por desconsiderá-lo para
UTC Preferencial.
O Fator Ambiental apresenta o índice Floresta urbana existente negativo, pois sua
variação diminui ao ponto que aumenta a variação de área construída e temperatura,
com sinal positivo, corroborando a literatura apresentada. O Fator social demonstra que o
índice de densidade para o município de Limeira é mais explicativo que a renda, uma vez
que o índice renda tem uma variância discreta. Assim, optou-se por desconsiderá-lo para
UTC Preferencial.
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Tabela 2. Resultados da Análise Fatorial dos índices escolhidos para UTC Preferencial.
Fatores
Ambiental

Social

Relevo

Índices
Floresta urbana existente

-0,751

Área construída

0,858

Temperatura

0,722

Elevação terreno

0,242

Renda per capita

0,209

Densidade populacional

0,855

Variância proporcional

0,307

0,241

0,029

Desta forma os dois fatores para UTC Preferencial da cidade de Limeira foram
dispostos em um gráfico, onde o fator Ambiental se encontra no eixo X e Social no eixo
Y, com seus respectivos valores para cada um dos 298 bairros (Figura 2).
Figure 2. Resultados da análise fatorial para o município de Limeira (SP).

Para cada um dos quadrantes propõe-se uma ação de arborização e manejo
diferente, baseadas nas características de cada quadrante.
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1)

Ambiental alto e Social baixo: Alta densidade de copa arbórea, baixa

temperatura, baixa área construída, alta densidade populacional. Bairros que apresentam
alta densidade populacional e construções que permitem também a presença altos
índices de copa arbórea na paisagem. Para esses bairros é interessante ações de
planejamento urbano que controlem a expansão populacional e construções. Além disso,
são recomendadas ações de manejo e manutenção da área florestal existente, ações de
plantio para conectividade que aumentam biodiversidade e criam corredores ecológicos
entre as áreas existentes (FERNANDEZ-JURICIC, 2000)
2)

Ambiental e Social baixo: Baixa densidade de copa arbórea, alta

temperatura, alta área construída, alta densidade populacional. Composto por bairros
centrais e bairros que se expandem em todas as direções até as periferias. Locais mais
quentes, com um desenho urbano de muitas construções, muitas pessoas e baixa
densidade de copa. É recomendado que essas áreas sejam áreas para plantio prioritário
1.
3)

Ambiental baixo e Social alto: Baixa densidade de copa arbórea, alta

temperatura, alta área construída, baixa densidade populacional. Bairros ao redor das
áreas centrais com altas temperaturas, altas áreas construídas, porém baixa densidade
populacional. É recomendado que esses bairros sejam áreas para plantio prioritário 2.
A justificativa de prioridade 2 se dá pelo fato que focando primeiramente nos
bairros do quadrante 2, além dos ganhos no conforto térmico, o gestor público permitirá
que uma maior parte da população tenha mais acesso a áreas verdes públicas,
priorizando uma questão de justiça socioambiental (CUTTER, 1995)
4)

Ambiental e Social alto: Alta densidade de copa arbórea, baixa

temperatura, baixa área construída, baixa densidade populacional. Bairros mais
considerados mais ideias, com maior índice de copa arbórea por morador da cidade. Se
localizam predominantemente mais distantes das áreas centrais, podendo representar
condomínios, chácaras e propriedades privadas. É interessante ações de manejo e
manutenção da área florestal existente e ações de conectividade, que aumentam
biodiversidade e criam corredores ecológicos entre as áreas (FERNANDEZ-JURICIC,
2000).
Considerando a possível ausência de espaço físico para plantio em bairros de alta
densidade de área construída, como os bairros centrais, é recomendado plantio em ruas
de menor circulação de veículos, que possuam potencial para criação de canteiros no
leito carroçável, quais podem ser utilizados como divisores de vagas de estacionamento,
como já adotado em outras prefeituras e estimulado pelo Município Verde Azul, como
“Espaço Árvore” (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2018).
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Essa pesquisa se propôs a gerar locais de UTC Preferencial para o município de
Limeira (SP) priorizando a utilização de dados gratuitos e imagem de satélite de alta
resolução, que permitem uma análise rápida e alta confiabilidade. Foi possível propor 4
tipos de planos de ação diferentes, sendo dois deles indicações de áreas prioritárias de
plantio, tanto ambientalmente, quanto socialmente. Cabe a gestão municipal escolher
qual dessas políticas mais se adequa ao município.
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ESPÉCIES ARBÓREAS NATIVAS DA MATA ATLÂNTICA DE PERNAMBUCO
COM POTENCIAL PARA ARBORIZAÇÃO URBANA
RALPH, L.N.¹; LIMA, L.D.¹; FELICIANO, A.L.P.²; GALLO, R.²; MARANGON, L.C.²

Resumo
A vegetação proporciona diversos benefícios à população, sendo assim, a presença de árvores
em áreas urbanas merece atenção, sobretudo no que se refere ao planejamento e implantação,
selecionando espécies adequadas a cada local. O objetivo do presente estudo foi determinar e
descrever as características morfologicas externas e estéticas da Miconia minutiflora (Bonpl.) DC
para arborização urbana. O trabalho, foi realizado em um remanescente de Mata Atlântica. Para
caracterização da espécie foram coletadas as informações quanto habitat, ocorrência, e
caracteres estéticos. Miconia minutiflora (Bonpl.) DC, popularmente conhecida como manipueira,
Pode ser encontrada nos domínios Fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata
Atlântica. É uma árvore de pequeno porte, que se enquadra nas características específicas
observadas na arborização urbana de Recife-PE, podendo assim, ser recomendada para compor
o quadro de espécies arbóreas nativas para plantio.
Palavras-chave: Descriçao morfológica; Floresta urbana; Melastomataceae
Abstract
The vegetation offers several benefits to population, thus, the occurrence of trees in urban areas
deserves attention, specially regarding the planning and implemention, selecting appropriate
species to each location. The objective of the present study was to determine and describe the
external and aesthetic morphological characteristics of Miconia minutiflora (Bonpl.) DC for urban
afforestation. The research was conducted in a remnant area of the Atlantic Forest. For
characterization of species were collected informations about habitat, occurrence and aesthetic
characters. Miconia minutiflora (Bonpl.) DC, popularly known as Manipueira, may be found in the
phytogeographic domains of the Amazonia, Caatinga, Cerrado and Atlantic Forest. It is a small tree
that fits in the specific characteristics observed in the afforestation of Recife-PE and can be
recommended to integrate the list of natives tree species for planting.
Keywords: Morphological description; Urban forest; Melastomataceae

INTRODUÇÃO
A população atual, está cada vez mais, substituindo o meio rural, pelos grandes
centros urbanos (PINHEIRO e SOUZA, 2017). Com isso, a sociedade vem sofrendo
grandes mudanças quanto a ocupação dos municípios, principalmente nos últimos anos,
na qual o aumento da população mundial tem provocado alteraçãos sociais e estruturais
no meio urbano (MAMEDE et al., 2014; ZEM e BIONDI, 2014).
Sendo assim, a urbanização mundial já vem mostrando consequências negativas
do ponto de vista ambiental, como a supressão de vegetação nativa, aumento da
impermeabilização do solo, aumento da poluição do ar, do consumo de energia, dos
riscos de enchentes e inundações urbanas (DUARTE et al., 2017), além do
desmatamento e a intensa produção de lixo (SILVA e BARRA, 2013).
Diante disso, as florestas urbanas, devem ser tratadas como um dos prinicpais
componentes dos ecossistemas das cidades, imprescindíveis no planejamento urbano,
uma vez que, uma cidade arborizada, implica na melhor qualidade de vida da sociedade
(OLIVEIRA et al., 2013). As árvores exercem um importante papel no que diz respeito à
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saúde humana e conservação do meio ambiente, afinal, elas são responsáveis por uma
série de benefícios, destacando a melhoria do microclima, que de acordo com a FAO
(2018) as árvores são capazes de reduzir a temperatura do ar entre 2 ºC e 8 ºC, desta
forma, a presença de vegetação no espaço urbano colabora para a redução do
desconforto térmico (ALVES et al., 2017).
Interfere diretamente na redução da velocidade do vento, abrigo da fauna silvestre
urbana, controle de ruídos, bem estar psicológico pela presença de verde natural,
sombreamento,

canteiro

para

absorção

de

águas

pluviais,

diminuindo

a

impermeabilização do solo (CRESTANA, 2007), absorção de parte dos raios solares,
diminuição da poluição atmosférica, neutralizando o excesso de dióxido de carbono
(GONÇALVES et al., 2002; LANGEMEYER et al., 2015), embelezamentos das ruas,
avenidas, praças e parques pelo variado colorido que exibe na fase de floração (DANTAS
e SOUZA, 2004) além de servir como indicador biológico de qualidade ambiental das
cidades (CAVALHEIRO, 1991).
No entanto, para Milano (1987) a arborização urbana não significa apenas plantar
árvores em vias públicas, mas sim, integrá-las ao ambiente urbano, compatibilizando-as
com os espaços restritos e demais equipamentos públicos existentes, porém, para que
possa proporcionar todos os benefícios jpa citados, a arborização urbana deve ser
adequadamente planejada em sua concepção, implantação e manejo, já que sua
ausência ou inadequação podem ocasionar diversos problemas (MILLER, 1996;
OLIVEIRA et al., 2017).
Quando implantada de forma correta, a vegetação urbana melhora a qualidade do
ambiente e reduz o impacto ambiental causado pelos efeitos antrópicos da expansão dos
municípios (PIRES et al., 2010). Sendo assim, de forma específica, é importante
estabelecer critérios para arborizar o ambiente urbano utilizando espécies arbóreas
nativas com características próprias de cada região, para que não haja conflito da
vegetação com as estruturas urbanas (MORAES e MACHADO, 2014).
Na determinação da qualidade da arborização urbana deve-se considerar
algumas características das espécis arbóreas, como origem, plasticidade ecológica,
resistência ao ataque de pragas e doenças, características físicas da madeira, porte,
arquitetura da copa, características estéticas, fenologia, cor das flores, componentes
tóxicos ou alérgicos, características funcionais, pois, uma escolha bem feita irá diminuir
os custos de manutenção que ocorrem quando colocadas em local errado, sem o
mínimo planejamento (PAIVA, 2000).

Milano (1987) afirma também que as

características do solo devem ser observadas, pois podem constituir limitações ao
desenvolvimento das árvores.
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Assim, a família Melastomataceae está entre as seis maiores famílias de
Angiospermas do Brasil, com mais de 1.500 espécies e 160 gêneros (CLAUSING e
RENNER, 2001). O gênero Miconia, com cerca de 1.050 espécies, ocorre em toda a
América Latina, principalmente ao longo da Cordilheira dos Andes, e se estende ao Norte
da América do Sul e ao Sudeste brasileiro (GOLDENBERG, 2000).
Sabendo que as cidades localizadas na zona tropical/equatorial são as mais
afetadas pela ausência da vegetação e de seus benefícios nas vias públicas, pois as
temperaturas são elevadas em todos os meses do ano (LOUREIRO e BARBOSA, 2010),
é fundamental que estudos indiquem espécies adaptadas as condições edafoclimáticas
de cada região.

OBJETIVO
O objetivo do presente estudo foi determinar e descrever as características
morfologicas externas e estéticas da Miconia minutiflora (Bonpl.) DC para arborização
urbana.

MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho, foi realizado em um remanescente de Mata Atlântica, de
aproximadamente 4 hectares, localizado no município de Recife-PE, encontrado nas
seguinte coordenadas geográficas: 8º 04’ 03” S e 34º 55’ 00” W.
A tipologia florestal do fragmento é classificada como Floresta Ombrófila Densa
das Terras Baixas. De acorco com a classificação de Köppen, o clima é do tipo As’, com
temperaturas médias mensais superiores a 25,5ºC (MOREIRA e GALVÍNCIO, 2007).
A precipitação média da região é de aproximadamente 1600 mm anuais, com
maiores índices pluviométricos nas estações de outono e inverno. Em geral, os solos do
remanescente, são classificados com arenosos-argilosos, com predominância dos
Latossolos e Argissolos.
As coletas de dados foram realizadas na área, no período de julho de 2019. Na
qual foi escolhida a espécie para estudo, seguido do levantamento das características
dendrológicas e estéticas com base na morfologia externa da espécie, segundo Santos
(1993). Foram realizadas caminhadas no entorno da mata e nas trilhas para seleção da
espécie.
Para caracterização da espécie com potencial para utilização na arborização
urbana, foram coletadas as informações quanto à família, espécie, nome popular, local de
coleta, habitat, ocorrência, floração, fuste, copa, ramo, casca morta, casca viva, folha,
inflorescência, fruto, presença ou ausência de odores desagradáveis, e os caracteres
estéticos da espécie seguindo a metodologia de Santos (1993).
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Também foram indicadas as restrições e as possibilidades de uso da espécie na
arborização urbana. Para a indicação de uso foram levados em consideração os
seguintes elementos: largura das calçadas, existência ou não de redes elétricas e recuos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A família Melastomataceae é a sétima família de angiospermas mais rica em
diversidade do planeta, possui cerca de 200 gêneros e 5.000 espécies. As plantas desta
família são pantropicais e uma grande parte de suas espécies são endêmicas da América
do Sul (RENNER, 2004). No Brasil são encontradas 287 espécies do gênero Miconia e
destas 122 são endêmicas. No nordeste estão presentes 74 espécies, sendo
Pernambuco o segundo estado a possuir o maior número de representantes do gênero.
Os resultados referentes à caracterização dendrológica e estética possibilitaram a
escolha da espécie Miconia minutiflora (Bonpl.) DC.com grande potencial para
arborização urbana. Também foram levados em consideração o local de plantio, e as
peculiaridades da espécie, bem como sua anatomia, os processos fisiológicos e os
benefícios ao meio ambiente urbano.
Miconia minutiflora (Bonpl.) DC, popularmente conhecida como manipueira,
sabiazeira ou garamondé, em Pernambuco (PE); canela de veado, na Paraíba e no Rio
Grande do Norte e por diversos vernáculos como: brasa-apagada caiuia roxa, carpunabranca, carrasco-branco, caiubim, caubim, cauia-branca, chumbinho e maçarandubavermelha, no estado de Alagoas.
Distribui-se desde o sul do México e Caribe até o Brasil, sendo encontrada em 17
estados (AC, AM, PA, TO; AL, BA, CE, MA, PB, PE, SE; RJ, SP; GO, MG, MT e DF). No
Nordeste, esta espécie pode ser encontrada nas formações da floresta atlântica, além de
áreas antropizadas e raramente em áreas litorâneas junto a cursos de rios e córregos.
Pode ser encontrada nos domínios Fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica.
É uma árvore de pequeno porte, podendo atingir até 15 metros de altura, no caule
é possível encontrar tricomas, nos ramos jovens (do tipo estrelado) os tricomas são
ausentes. As folhas, são do tipo elíptica, ovada, lanceolada, com ápices do tipo agudo,
acuminado ou caudado e a filotaxia do tipo oposta cruzada, sem presença de estípulas. A
base das folhas pode ser do tipo arredondada, cuneada ou obtusa. As margens das
folhas são inteiras, não ciliadas, apresentam nervação basal do tipo acródoma. O número
de nervuras longitudinais 3/5/3, com mais 2 nervuras intramarginais inconspícua.
Indumento na face abaxial ausente ou esparso (Figura 1).
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Figura 7: Detalhamento das caracteristicas externas da folha de Miconia minutiflora
(Bonpl.) DC. Fonte: Anderson Silva (2019).
A Inflorescência em dicásio. Apresenta flor na forma do hipanto campanulado; o
cálice persistente; e os lobo do cálice bem definido. O número de pétala é igual a 5. As
anteras apresentam coloração branca (Figura 2).

Figura 8: Detalhamento da inflorescência de coloração branca de Miconia
minutiflora (Bonpl.) DC. Fonte: Plants of the world online (2019).
A sua floração ocorre nos meses de abril a julho, de forma discreta, sendo o maior
atrativo da espécie. O fruto é do tipo cápsula loculicida ou baga e as sementes são bem,
no entanto em grande número. É uma árvore que possui qualidades ornamentais sendo
recomendada para o uso paisagístico, devido sua copa densa, folhas e flores vistosas e
crescimento rápido. A espécie se enquadra nas características específicas observadas
na arborização urbana de Recife-PE, podendo assim, ser recomendada para compor o
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quadro de espécies arbóreas nativas para plantio, pois, de acordo com sua estrutura
morfológica, é possível minimizar a possibilidade de conflitos entre árvores e as
estruturas públicas, como fiação elétrica e telefônica.
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ESTÁDIOS DE MATURAÇÃO DE FRUTOS E GERMINAÇÃO de sementes
Lafoensia pacari e Lafoensia glyptocarpa
NOGUEIRA, A. F. M.¹; SENEME, A. M.²; CARNEIRO, D. N. M.³

RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito dos estádios de maturação dos frutos de Lafoensia
glyptocarpa e Lafoensia pacari na germinação de sementes. Os frutos coletados foram
classificados em diferentes estádios de maturação: Lafoensia pacari (frutos fechados, semiabertos
e abertos) e L. glyptocarpa (frutos verdes, amadurecidos e maduros) e as sementes submetidas
ao teste de germinação a 25°C. Determinações adicionais realizadas: comprimento e largura dos
frutos (mm); número de sementes/fruto; comprimento e largura das sementes (mm); peso de 1000
sementes e teor de água. Para cada tratamento, sete repetições de 25 sementes. A análise
estatística foi realizada em DIC e os dados submetidos a análise de variância e quando
significativo, ao teste de médias (Tukey 5%). Para L. pacari, as sementes de frutos abertos
apresentaram maior vigor, porém o estádio de maturação não teve efeito na germinação final.
Para L. glyptocarpa sementes de frutos maduros tiveram maior germinação.
Palavras-chave: qualidade, arborização urbana, época de coleta

ABSTRACT
The purpose of this work is to evaluate the effect of maturation stage of fruits Lafoensia
glyptocarpa and Lafoensia pacari on seeds germination. The fruits collected and classified in
different maturation stage: Lafoensia pacari (closed, open starting, opened) and L. glyptocarpa
(green, matured, mature), the seeds submitted to 25ºC germination test. Additional determinations
made: fruit length and width (mm); number of seeds/fruits; seeds length and width (mm); weight of
1000 seeds and moisture content. For each treatment, seven repetitions and 25 seeds. The
statistical analysis after collection was in CRD and the data were subjected to analysis of variance
and, when significant, to the means test (Tukey 5%). To L.pacari, the seeds of opened fruits haved
more vigor, but the maturation stage had no effect on germination. To L. glyptocarpa the madure
fruits obtain greater seed germination.
Key-words: quality, urban afforestation, collection season.

INTRODUÇÃO
Inúmeros são os benefícios da arborização urbana, os principais são: melhoria da
qualidade do ar; redução dos níveis de ruído; redução das ilhas de calor,
proteção/alimentação da avefauna, redução do escoamento superficial (Machado, 2017).
Lafoensia é um gênero pertencente à família Lythraceae, na qual compreende árvores de
pequeno porte e crescimento rápido, com grande uso ornamental. Entre as espécies
conhecidas estão a Lafoensia glyptocarpa Koehne e a Lafoensia pacari A. St.-Hil.
Lafoensia pacari A. St.-Hil., conhecida como dedaleiro (SP), mangava-brava (MG),
dedal ou pau-de-bicho, é uma espécie arbórea de ocorrência nos estados de Minas
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Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul até Santa Catarina, principalmente nas florestas
de altitude e no cerrado. De acordo com Firmo, Miranda e Olea (2016), L. pacari possui
atividade antibacteriana, antifúngica, antiviral, ansiolítica, anti-inflamatória, analgésica,
entre outras. Os estudos foram baseados em compostos químicos ativos na espécie,
encontram-se

principalmente

compostos

da

classe

dos

taninos,

quinonas

e

principalmente alcaloides (Lorenzi 1992, Corrêa e Penna 1984).
Já a mirindiba-rosa, Lafoensia glyptocarpa Koehne, apresenta ésteres derivados
do ácido cinâmico, curamato de alquila, ferulato de alquila e cinamato de sitosterila, além
de saponinas e triglicerídeos, Carvalho (2006). Ambas possuem madeira moderadamente
pesada, de grande durabilidade quando protegidas do solo e umidade. Os frutos são do
tipo cápsula deiscente, lenhosa e contém muitas sementes aladas. A dispersão das
sementes é ampla, mas, descontínua e irregular, por isso não são formadas grandes
populações próximas ou ocorrem em baixa frequência.
Devido aos benefícios que a espécie oferece há grande extrativismo, visando
evitar este processo, recomenda-se o replantio. Para a produção de mudas deve-se
conhecer a espécie, afim de determinar o ambiente favorável ao desenvolvimento.
Segundo Oliveira et al. (2016), as mudas estarão prontas para o plantio no campo entre
os 6 e 8 meses. Desde modo deve-se garantir a qualidade do ambiente durante o este
tempo, controlando principalmente a adubação, plantas invasoras e possíveis ataques de
insetos.

OBJETIVOS
O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito dos estádios de maturação
dos frutos na germinação de sementes de Lafoensia pacari e Lafoensia glyptocarpa.

MATERIAL E MÉTODOS
Coleta, biometria de frutos, sementes e germinação de sementes
Frutos de Lafoensia pacari foram coletados de 12 matrizes no dia 14 de junho de
2019, em Curitiba – PR, totalizando 36 frutos. Os frutos foram divididos em três estágios
de desenvolvimento: frutos fechados, semiabertos e frutos abertos. A classificação foi
feita de acordo com a abertura da cápsula lenhosa (Figura 1).
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Fonte: Os autores (2019)

Figura 1: Estádios de abertura de frutos e sementes de L. pacari. Fruto fechado (A);
semiaberto (B); aberto (C). Semente do fruto fechado (a); semente do fruto semiaberto
(b); semente do fruto aberto (c).

Frutos de Lafoensia glyptocarpa foram colhidos no dia 16 de julho de 2019, em
Curitiba – PR, diretamente de 3 matrizes diferentes que se dispunham lado a lado, no
total 63 frutos foram colhidos. Os frutos foram divididos e classificados em três grupos:
verdes, amadurecidos (coletados verdes e permaneceram em temperatura ambiente em
local ventilado durante 21 dias) e maduros (Figura 2).

Fonte: Os autores (2019)

Figura 2: Estádios de maturação dos frutos e sementes de L. glyptocarpa. Fruto verde
(A); em

amadurecimento

(B); maduros

(C). Sementes verdes

(a); sementes

amadurecidas (b); sementes maduras (c).
Os frutos de ambas as espécies foram levados aos Laboratórios de Fitotecnia e
de Sementes da Universidade Federal do Paraná, onde procedeu-se as seguintes
avaliações: a) comprimento (mm) e largura (mm) dos frutos; b) abertura manual dos
frutos e contagem do número de sementes/fruto; c) comprimento e largura das sementes
(mm) com paquímetro digital com precisão de 0,01 mm, mensuradas 300 sementes por
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tratamento; d) peso de 100 sementes (8 repetições) e determinação do teor de água (7
amostras de 1,5g) (estufa 105°C) (Brasil, 2009).
O teste de germinação foi realizado com caixas “gerbox” e substrato papel filtro.
Para cada tratamento foram feitas sete repetições de 25 sementes. As caixas foram
dispostas em BOD sob temperatura de 25°C e a germinação foi contabilizada aos 7, 14 e
21 dias. Foram consideradas germinadas as sementes que emitiram radícula (igual ou
maior do que 2 mm). O delineamento foi inteiramente ao acaso e dados foram
submetidos a análise de variância e, quando significativo, ao teste de médias (Tukey 5%).

RESULTADOS DISCUSSÃO
Biometria de frutos, sementes e germinação sementes
Na Tabela 1 estão apresentados os dados referentes as espécies estudadas.
Tabela 1. Médias de comprimento, largura dos frutos, número de sementes por fruto, peso de mil
sementes, teor de água e comprimento e largura das sementes de L. glyptocarpa e L. pacari em
diferentes estádios de maturação.

C (mm)
L (mm)

Lafoensia glyptocarpa
Lafoensia pacari
Frutos
Frutos
Verde Amadurecidos Maduro Fechados Semiabertos Abertos
34,8
32,6
30,7
60,1
60,0
53,5
31,2
27,5
29,0
24,9
28,1
26,4
Sementes
Sementes

Nº de sementes por
85
fruto
PMS (g)
71,5
Teor de água (%)
71,2
C (mm)
19,3
L (mm)
9,1
Fonte: Os autores (2019).

84

116

86,6

111

64

52,3
61,8
19,0
9,0

25,7
26,0
18,0
7,9

29,6
12,4
25,7
9,2

31,8
13,5
26,6
9,7

33,4
10,9
26,5
10,6

Lafoensia pacari apresenta frutos secos, tipo cápsula, semilenhoso, deiscentes,
semiglobosos com 29,9 mm de comprimento por 21,3 cm de diâmetro em média,
Fernandes et al. (2012). As medidas encontradas para mesma espécie nos três estádios
de abertura foram superiores a 50 mm de comprimento e acima de 24,9 mm de largura.
Foi constatado que os frutos de L. glyptocarpa estudados por Moraes (2010) colhidos
maduros tinham em média 31,39 mm de comprimento e 26,19 de largura. Os frutos
mensurados no mesmo estádio apresentaram 30,7 mm de comprimento e 29,0 mm de
largura.
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Conforme Moraes (2010) para L. glyptocarpa, foram observados frutos que
continham em média 91 sementes, valor mediano similar aos encontrados para os três
estádios de amadurecimento aqui avaliados, onde os frutos maduros apresentaram 116
sementes em média, já os verdes e amadurecidos 84 sementes em média. Para L.
pacari, Fernandes et al. (2012) encontrou em média número de 72 sementes por fruto,
valor semelhante aos aqui encontrados. Apenas para os frutos semiabertos o número de
sementes foi maior do que 100.
De acordo com Carvalho (2006), o teor de água das sementes de L. pacari recémbeneficiadas foi de 14,8%, coincidindo com Fernandes et al. (2012), que relatou encontrar
teor de 14% e similar ao encontrado por Seneme et al. (2010), com 15,2%, valores
próximos ao encontrado nos frutos semiabertos (13,5%), estádio mais comum de colheita
dos frutos. O teor de água encontrado para a L. glyptocarpa no estádio de colheita do
fruto maduro, foi de 26,0%; já o teor de água encontrado por Moraes (2010), foi de
15,39%.
As sementes de L. pacari, apresentaram comprimento de cerca de 18,5 mm de
comprimento e 8,5 mm de largura, similares aos valores encontrados por Fernandes et al.
(2012). Segundo Carvalho e Nakagawa (2000) sementes de maior tamanho foram mais
bem nutridas durante o seu desenvolvimento, possuindo embrião bem formado e com
maior quantidade de substâncias de reserva sendo, consequentemente, as mais
vigorosas.

Germinação das sementes
Nas Tabelas 2 e 3 estão os resultados dos testes de germinação de L. pacari e L.
glyptocarpa. Houve interação entre estádio de maturação e avaliação da germinação
para a espécie L. pacari. Aos 7 dias, sementes oriundas de frutos abertos apresentaram
o maior valor germinação, mas aos 14 e 21 dias os valores foram semelhantes. Se
considerarmos a avaliação aos 7 dias como um teste de vigor, sementes colhidas de
frutos abertos são mais vigorosas, no entanto, ocorre equiparação de valores ao final da
germinação (21 dias) (Tabela 2). Com relação as datas de avaliação, a recomendação é
21 dias para a avaliação final já que houve a máxima expressão da germinação das
sementes para todos os estádios de coleta dos frutos. O valor máximo de germinação em
frutos fechados aos 21 dias (93%) foi superior aos encontrados em trabalho realizado por
Seneme et al. (2010) com L. pacari (66%) e Pereira et al. (2016) que observou 83%.
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Tabela 2. Germinação de sementes (aos 7, 14 e 21 dias) de L. pacari de frutos coletados em
diferentes estádios de maturação.

Estádios
frutos

dos

Germinação (%)

7 dias

14 dias

21 dias

Fechados

11 cC1

75 bA

93 aA

Semiabertos

21 bB

76 aA

85 aA

Abertos

31 bA

80 aA

86 aA

CV (%)= 12,01
1

Médias seguidas de letras maiúsculas, na coluna, e minúsculas, na linha, não diferem
estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (5%).
Os dados da L. glyptocarpa são apresentados de forma independente na Tabela 3.
Maiores valores de germinação foram observados para sementes oriundas de frutos
maduros (72%). Segundo Moraes (2010), as porcentagens de germinação variam de 65 a
78% em diferentes faixas de temperatura. Já de acordo com Figliolia (2006), a
germinação é afetada sob temperatura de 30°C, variando de 28% a 52% e em
temperatura de 25°C constante, a germinação atingiu 47%. A germinação teve
incremento ao longo do período, porém, aos 7 e 14 dias foram semelhantes
estatisticamente.

Segundo Lorenzi (1992), a taxa de germinação das sementes de

mirindiba-rosa geralmente é superior a 50%, assim as porcentagens estão de acordo com
as afirmações do autor.
Tabela 3. Germinação de sementes de L. glyptocarpa (aos 7, 14 e 21 dias) de frutos coletados em
diferentes estádios de maturação.

GERMINAÇÃO
61 B
39 C
72 A

Estádios de maturação dos frutos
Verdes
Amadurecidos
Maduros
Datas de avaliação da germinação
7 dias
14 dias
21 dias
CV (%) = 19,10

30 B
68 A
75 A

1

Médias seguidas de letras maiúsculas, na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo
teste de Tukey (5%).
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De acordo com os resultados verificou-se que o estádio de maturação dos frutos
de L. pacari não tem efeito sob a germinação final das sementes, porém, as sementes
advindas de frutos classificados como abertos apresentaram maior vigor. Para a espécie
L. glyptocarpa, para a obtenção de maior germinação de sementes, os frutos devem ser
colhidos das matrizes no estádio de maduros. Essas informações poderão facilitar
determinação do ponto de coleta dos frutos proporcionando maior germinação das
sementes.
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FRAGILIDADES DO PLANEJAMENTO URBANO NA AMAZÔNIA: UMA
ANÁLISE DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO DE MACAPÁ (AP).
Jimenez, L. A1; Lobato, T. B2; Lima, R. A. P. de3; Toledo, J. J.4

RESUMO
Este estudo objetivou analisar (1) estrutura, (2) diagnóstico e (3) planejamento do Plano de
Arborização Urbana de Macapá (AP). Considerando a estrutura, o documento carece de
informações fundamentais ao entendimento do contexto da arborização faltando elementos que
permitam entender quando e como serão implementadas as ações. Quanto ao diagnóstico, não
consta um inventário florístico urbano, portanto, não há informações para dar subsídios às ações
futuras. Sobre o planejamento, falta um cronograma de ações. Embora exista a previsão do
lançamento de um Manual Prático de Arborização Urbana e de um Plano de Manejo, estes
instrumentos não foram disponibilizados. Os resultados apresentados indicam que o Plano de
Arborização de Macapá apresenta deficiências, demonstrando a necessidade de uma intervenção
mais efetiva por parte do Poder Público, incluindo um melhor planejamento e ações de manejo.
Neste estudo são recomendadas medidas de adequação da arborização da cidade de forma a
maximizar o bem-estar da população.
Palavras - chave: Política Urbana. Plano de Arborização. Amazônia

ABSTRACT
This study aimed to analyze (1) structure, (2) diagnosis, and (3) planning of the Urban Afforestation
Plan of Macapá. Considering the structure, there is a lack of fundamental information to understand
the scenarios of afforestation and it does not present elements to understand when and how the
plan actions will be taken. Regarding the diagnosis, there is no floristic inventory and thereby there
is no information on the urban afforestation. As for the planning, the Plan does not inform the
actions schedule, but it is stated that a Handbook for Urban Afforestation will be made available as
well a Management Plan. However, these instruments have not been published yet. The results of
the present study indicated that the Afforestation Plan of Macapá have some flaws which
demonstrate the need for a more effective intervention by the Public Power, including a better
planning and management actions. Therefore, we recommend some measures to improve the
city's afforestation plan to maximize benefits in order to maximize the population welfare.
Keywords: Urban policy. Afforestation Plan. Amazon.

Introdução
O estado do Amapá é considerado o mais preservado do Brasil, com mais de 70% do
seu território composto por áreas protegidas (12 unidades de conservação e cinco terras
indígenas) (CI-BRASIL, 2009). Apesar de ser o segundo estado menos populoso do
Brasil (cerca de 830 mil habitantes) (IBGE, 2010), o Amapá apresenta a quarta maior
densidade demográfica urbana da região Norte do país (4,69 habitantes por metro
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quadrado) (FARIAS et al., 2017), concentrando cerca de 90% da população em cidades e
mais da metade na capital, Macapá.
O crescimento da capital macapaense ocorreu de forma significativa entre os anos de
1985 a 2006, de modo que a área urbana aumentou 186% neste período. No entanto, o
processo de arborização de Macapá não acompanhou o crescimento, tendo em vista que
a expansão urbana implicou na supressão gradativa das áreas verdes, que sofreram uma
redução em torno de 23% (CARVALHO, 2013). Estima-se que atualmente esse
percentual seja ainda maior, pois houve um crescimento populacional de 25% de 2006 a
2017 e a maioria da população (95,73%) concentra-se na área urbana (IBGE, 2018).
Nesse processo, Sarquis (2015) observou que a média de cobertura arbórea em bairros
centrais de Macapá é de 4,48m²/habitante. Esta taxa está abaixo da recomendação da
Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU), que é de 15m²/habitante (SBAU,
1996).
O plantio e manutenção da vegetação, pelos vários benefícios que podem
proporcionar no meio urbano, são indispensáveis para o restabelecimento da relação
entre o homem e o meio natural, garantindo melhor qualidade de vida (PIVETTA &
FILHO, 2002). Tendo isso em vista, as políticas de arborização podem ser importantes
instrumentos para a construção de cidades sustentáveis (ALBUQUERQUE et al, 2018).
Contudo, os benefícios da arborização urbana não advêm apenas da sua implantação,
estão condicionados à qualidade de seu planejamento e requerem tratamento técnico e
político (CORTE et al.,2012). Este planejamento deve ser realizado por meio de um Plano
de arborização urbana, um instrumento técnico, norteador das decisões sobre quaisquer
aspectos relacionados à arborização, aplicado às condições e características de cada
município.
Dessa forma, este artigo tem como objetivo analisar o Plano de Arborização Urbana
de Macapá, considerando estrutura, diagnóstico e planejamento, avaliando a efetividade
do processo de implementação e manutenção da arborização existente.

Metodologia
Área de estudo
A área de estudo compreende a zona urbana do município de Macapá (Figura 1),
capital do Amapá. A área total do município é de 6.502,105km² e a população estimada é
de 493.634 habitantes (IBGE, 2018). O clima da região é o Equatorial, com precipitação
anual em torno de 2600 mm e uma estação chuvosa de dezembro a julho e seca de
agosto a novembro. As temperaturas médias mínimas e máximas estão entre 22,9ºC e
32,6ºC, respectivamente, com média anual de 27ºC. A vegetação original da área é
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diversa, com áreas de floresta densa de várzea, campos de gramíneas e árvores
tortuosas (savanas amazônicas) e manchas de floresta semi-decídua (TAVARES, 2014).
Figura 1 – Localização da área urbana do município de Macapá/AP.

Legenda: Área Urbana de Macapá. Fonte: Jimenez, L. A. 2019.

Avaliação do Plano de Arborização de Macapá
O Plano de Arborização de Macapá foi analisado avaliando três pontos: (1)
Estrutura, (2) Diagnóstico e (3) Planejamento (programas, técnicas de plantio e manejo,
instrumentos legais e cronograma) de acordo com Sanches et al. (2008). Isto foi realizado
com o objetivo de assegurar a efetividade do processo de implementação e manutenção
da arborização, tendo em vista o problema social e ambiental que estimulou a criação do
plano. Avaliar políticas públicas é uma etapa essencial para aperfeiçoá-las e aprimorar a
alocação de recursos e a qualidade do gasto público, visando melhorar a prestação de
serviços à sociedade (IPEA, 2018).
As informações geradas possibilitam a identificação de deficiências e/ou
potencialidades do Plano de Arborização permitindo realizar ajustes ao longo de sua
execução.
Resultados e discussão
O Plano de Arborização de Macapá foi instituído em 15 de setembro de 2016 pela
Prefeitura Municipal de Macapá, através do Decreto nº 1.678/2016. As questões relativas
à implementação, elaboração, análise e implantação de projetos e planos de manejo da
arborização urbana são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente –
SEMAM (Macapá, 2016). O plano apresenta orientações para a arborização urbana da
cidade, através da implantação de procedimentos visando melhorias na qualidade de
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vida, o avanço da urbanização inclusiva, eficiência na gestão ambiental e o uso eficiente
dos recursos naturais e da biodiversidade urbana (MACAPÁ, 2004).
Estrutura
A organização de um documento é um item muito importante para o processo de
compreensão e facilidade na leitura, além de contribuir para uma boa estética textual.
Segundo Duke e Pearson (2002), a estrutura textual e a representação visual de um
documento auxiliam os leitores na compreensão do texto, permitindo que o leitor faça
uma análise global, além de possibilitar que sejam feitas previsões sobre o que virá ao
decorrer do texto, permitindo também ao leitor visualizar as seções que podem ser mais
relevantes para seus objetivos de leitura.
Tendo em vista a importância da organização de um documento, o Plano de
Arborização não dispõe de itens básicos de formatação, como sumário para indicação
dos principais itens, não apresenta um tópico de introdução e há apenas uma breve
apresentação sobre a cidade de Macapá, mas com ausência de informações sobre
características climáticas, população, vegetação, socioeconomia, localização geográfica
do município e dados sobre histórico e estado atual da arborização da cidade. A
caracterização histórica da arborização pode contribuir para um delineamento de ações
futuras visto que proporciona conhecimento sobre a identidade local e sobre
potencialidades e inconformidades das espécies, assim como as que melhor se
adaptaram à região (OLIVEIRA, 2018). Além disso, o Plano não apresenta um
cronograma de ações, apontando para um planejamento frágil já que não possui metas
de plantios. Também não possui referências bibliográficas, não sendo possível conhecer
o material consultado para a elaboração do mesmo, ou seja, sua fundamentação teórica.
O Plano de Arborização está dividido em seis capítulos. O capítulo I contém os
objetivos gerais do plano, no entanto, não são mencionados os objetivos específicos
desta política de arborização.
O capítulo II traz as diretrizes gerais do Plano de Arborização. Uma delas é
inventariar todas as árvores do espaço urbano do município em um prazo de 10 anos.
Este prazo é muito extenso para realização de um censo arbóreo e prejudicará técnica e
financeiramente as ações. Podem ocorrer mudanças na quantidade e distribuição dos
indivíduos e das espécies. Mudanças no porte também podem resultar na apresentação
de conflitos com estruturas urbanas como rede elétrica, calçada e sinalização. Nesse
período, novos bairros poderão surgir, necessitando de um replanejamento, por isso,
períodos mais curtos (de 6 meses a dois anos) são mais adequados para fornecer
subsídio ao inventário.
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Outra diretriz citada é a elaboração de um Manual Prático de Arborização onde
constarão as orientações e procedimentos técnicos para implantação, manejo e
manutenção, além das espécies recomendadas e proibidas a serem utilizadas nos
projetos de arborização. Segundo o artigo 44 do Plano, o monitoramento e o manual
prático devem garantir mecanismos que possibilitem à sociedade civil gerir e formular as
ações de controle e evitar lacunas que inviabilizem a proposta e seus objetivos. No
entanto, o Plano de Arborização foi publicado em 2016 e até meados de 2019 o manual
ainda não havia sido entregue à sociedade, indicando que o Poder Público não
completou a efetivação do Plano e que a população ainda desconhece os procedimentos
técnicos e as espécies proibidas e recomendadas para o espaço urbano da cidade.
O Capítulo III traz os instrumentos definidos para execução do Plano e um deles é
a participação popular no processo de arborização da cidade. É importante ressaltar que
o próprio Plano afirma que a eficácia em sua implementação depende muito da sua
divulgação e conhecimento por parte da população de forma geral. Apesar disso, foi
constatado em campo, em conversas com moradores, o desconhecimento em relação à
existência desta política.

Diagnóstico
A base de um plano de arborização é o diagnóstico da arborização existente,
realizado mediante inventário florístico (OLIVEIRA, 2018). No entanto, não consta no
Plano de Arborização de Macapá dados de inventário, impossibilitando o levantamento
das informações relacionadas aos principais problemas encontrados e as prioridades de
atuação do município. A avaliação das condições da arborização é instrumento
importante, pois permite a identificação das prioridades de ação, proporcionando a
elaboração de cronograma de plantio e de manutenção de áreas já arborizadas
(OLIVEIRA, 2018). Com o diagnóstico da arborização é possível, por exemplo, constatar
o grau de diversidade e a quantidade de espécies de cada setor, e assim propor ações
de manejo para aumentar o número de espécies que apresentam baixa freqüência e
diminuir gradativamente a quantidade de espécies que ultrapassam os limites
recomendados (SANCHES et al., 2008).

Planejamento (programas, técnicas de plantio e manejo e instrumentos legais)
Programas
No capítulo IV, o Plano versa sobre os Programas, sendo mencionados
programas de Educação ambiental, Programa de Implantação e Manejo da Arborização
Pública do Município de Macapá, Coleta de Sementes, Produção de Mudas, Programa de
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Pesquisa, Fomento e Assistência Técnica, Plano de Manejo de Arborização urbana e
Manual Prático de Arborização Urbana.
A análise dos programas demonstra que o Plano dispõe de informações
insuficientes para entendimento da dinâmica deles, tornando a avaliação dos objetivos
difícil de ser mensurada. Nas descrições estão faltando informações relacionadas ao
planejamento: como estes programas serão desenvolvidos a curto e longo prazo,
cronogramas, meio de divulgação, estratégias, objetivos e atividades. Apenas a dotação
orçamentária e demais recursos para implantação dos programas e ações estão
descritas (artigo 12) de forma detalhada (Macapá, 2016).

Técnicas de plantio de manejo
Não há um detalhamento sobre as técnicas de plantio suficiente para obtenção de
sucesso na formação e desenvolvimento de árvores saudáveis e seguras, evitando
procedimentos corretivos como podas drásticas, transplantes e eventuais supressões.
Não constam estimativas de plantio ou previsão de atividades pré e pós-plantios. Além
disso, há uma ausência de informações sobre as espécies recomendadas e proibidas
para arborização, como por exemplo, lista de espécies exóticas, tóxicas ou
contraindicadas. Contudo, como a prefeitura prevê a criação do Manual Prático de
Arborização e do Plano de Manejo, entende-se que as todas as informações necessárias
relacionadas ao plantio e manejo constarão nestes documentos. Neste contexto, é
importante que a SEMAM priorize a entrega destes documentos para que a população
possa ter conhecimento sobre os procedimentos técnicos corretos para plantio nas áreas
urbanas, evitando transtornos futuros tanto para o poder público, como para as próprias
espécies.

Instrumentos legais
Com relação à instrumentação legal, o Plano já se apresenta em forma de decreto
(Lei nº 1678/2016/PMM) e os objetivos e premissas para o desenvolvimento urbano e
ambiental no município de Macapá têm como base o Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano e Ambiental do Município de Macapá (Lei n 026/2004-PMM) além de legislações
municipais, estaduais e federais (Lei Municipal nº 029/2004-PMM; Lei estadual nº
0835/2004, NBR 9050/2015, Lei Municipal Ambiental nº 948/1998- PMM).
Estes dados demonstram que o planejamento da arborização urbana de Macapá
está de acordo com o Plano Diretor da cidade e com suas leis municipais derivadas. Esta
consonância entre planejamento e legislação é indispensável, principalmente com leis
que regulam a estrutura viária e o código de obras, pois os dispositivos legais fortalecem
as ações de arborização (COMITÊ..., 2012).
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O Plano de arborização de Macapá não está bem estruturado, considerando a
ausência de itens básicos: sumário, introdução, caracterização do município, cronograma
de ações, histórico e situação atual da arborização da cidade e referências bibliográficas.
As questões relacionadas ao planejamento também se mostram com insuficiência de
detalhes para a mensuração do alcance dos objetivos propostos. Ademais, outra lacuna
importante, é a falta de dados sobre participação popular na construção do documento,
embora o documento apresente dispositivos legais pertinentes que possibilitam um
fortalecimento das ações de arborização.
Através da análise feita neste estudo é possível sugerir adaptações no Plano de
Arborização: (1) Revisão do Plano de arborização, considerando os itens analisados no
presente estudo; (2) Inclusão da população em todo processo de arborização da cidade,
sobretudo através de campanhas de educação ambiental; (3) Entrega do Manual Prático
de Arborização e o Plano de Manejo, para que a população possa ter conhecimento
sobre os procedimentos corretos para plantio e manejo nas áreas urbanas e por fim, (4)
sugere-se que sejam feitas revisões periódicas no Plano e nas ações de arborização para
que não se tornem obsoletos ao longo do tempo.
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HORTA COMUNITÁRIA EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL: UM
EXERCÍCIO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CIDADANIA E DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
MACEDO, J. L. F.59; GUEDES, R. L.60; FERREIRA, T. A.61;

RESUMO
A urbanização vem modificando as formas de praticar a agricultura, sendo as hortas comunitárias
uma estratégia que desponta como peça importante no resgate da plantação periurbana. A ideia
de levar essa ferramenta ao ambiente estudantil parece oferecer substrato intersetorial aos
escolares, com noções de educação ambiental, promoção da saúde e cidadania. Este estudo
objetiva relatar a experiência da criação de uma horta comunitária em uma escola pública de
ensino fundamental na região metropolitana de João Pessoa – PB. Foram realizadas três reuniões
envolvendo professores, escolares e comunidade, na intenção de prover formação sobre o tema e
despertar interesse em executar atividades de plantio e cultivo de verduras e legumes. Ao todo,
participaram da ação 59 sujeitos que promoveram sua confecção. Por fim, conclui-se que o
estímulo a agricultura urbana agroecológica, através da confecção de uma horta comunitária em
escolas, pode ser considerado uma ferramenta promotora de saúde, cidadania e educação
ambiental.
Palavras-chave: Agricultura periurbana; Educação ambiental; Horta comunitária.

ABSTRACT
Urbanization has been changing the ways in which agriculture is practiced, and community
vegetable gardens are a strategy that emerges as an important piece in the recovery of peri-urban
agriculture planting. The idea of taking this tool to the student environment seems to offer
intersectoral substratum to the students, with notions of environmental education, health promotion
and citizenship. This study aims to report the experience of creating a community vegetable garden
in a public elementary school in the metropolitan region of João Pessoa - PB. Three meetings were
held involving teachers, students and the community, in order to provide training on the theme and
arouse interest in carrying out planting and cultivation activities for vegetables and legumes. Fiftynine subjects composed and participated in the action that promoted their confection. Finally, it is
concluded that the stimulation of agroecological urban agriculture, through the creation of a
community garden in schools, can be considered a tool that promotes health, citizenship and
environmental education.
Keywords: Community Garden; Environmental education; Peri-urban agriculture.
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INTRODUÇAO
O processo de urbanização mundial vem transformando as relações entre o
homem e o meio ambiente, em especial a agricultura. Desde o século passado, a
ascensão das práticas agrícolas em formato de monocultura e em meio rural colocou em
xeque esses hábitos em meio urbano e periurbano.
A agroecologia, por contribuir para o resgate do saber popular, não tem se
limitado somente ao espaço rural, sendo aplicada também nos espaços urbanos e
desenvolvida através de projetos em regiões metropolitanas de diversos estados do país.
Como forma de fomentar a difusão das práticas de plantio, conscientização de
meio ambiente e sua forte correlação com a promoção da saúde, a ideia de se criar
hortas comunitárias em zonas urbanas parecem despontar como uma importante
ferramenta promotora desse processo.
A escola é um importante espaço formador de agentes multiplicadores de boas
práticas. Durante essa etapa, a participação dos escolares em atividades de plantio de
mudas de arvores e manutenção de hortas comunitárias fortalecem o vínculo desses
atores com a agricultura urbana e os apresentam conceitos importantes de promoção da
saúde, através de benefícios das espécies cultivadas e proteção com o meio ambiente.
OBJETIVO
Relatar a experiência da criação de uma horta comunitária em uma escola pública
de ensino fundamental na região metropolitana de João Pessoa – PB.
MATERIAL E MÉTODO
A experiência relatada fora realizada em fevereiro de 2019, em uma escola
pública de ensino fundamental na cidade de Santa Rita – PB, região metropolitana da
capital do estado.
Para garantir a confecção da horta comunitária, assim como a máxima integração
entre escolares, professores e comunidade, foram realizadas 03 etapas:
1. Uma primeira reunião com os discentes e docentes de todas as séries do ensino
fundamental para discussão de hábitos alimentares saudáveis e origem de
vegetais e legumes consumidos em seus respectivos domicílios. Na ocasião,
marcou-se uma nova reunião onde foi pedido para cada escolar levar um alimento
que pudesse ser cultivado;
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2. Na segunda reunião, os alunos puderam apresentar esses alimentos escolhidos.
No mesmo encontro, foi realizada a proposta para que toda a comunidade se
prontificasse a recolher pneus, caixas de madeira, garrafas plásticas e outros
objetos que pudessem ser usados, como estruturas para fins de cultivo das
espécies selecionadas;
3. Na terceira reunião, foram agrupados os itens solicitados no encontro anterior e,
juntamente com toda comunidade escolar, foi realizado o plantio de três espécies:
hortelã, alface e coentro.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A experiência configura-se como um projeto piloto que pode ser replicado
facilmente em outras unidades escolares da região. Todo o processo, desde a discussão
até a confecção da horta comunitária em ambiente estudantil, durou cerca de 40 dias. A
participação de toda a comunidade escolar no projeto foi assídua e envolveu 53 alunos, 4
professoras e 2 representantes da comunidade, totalizando 59 sujeitos participantes.
Durante a trajetória para a construção do interesse dos estudantes em plantar as
espécies, houve ganhos importantes como noções práticas de cuidado com o meio
ambiente e promoção da saúde. Conhecimentos significativos que muitas vezes são
negligenciados na formação que atualmente é oferecida aos frequentadores do ensino
básico brasileiro.
O uso de materiais de descarte como pneus, caixas de madeira e garrafas
plásticas para serem estruturas componentes da horta também pode ser caracterizado
como uma ação que incute no imaginário infantil a necessidade de se reduzir, reutilizar e
reciclar materiais que antes eram descartados na comunidade, aumentando o lixo e,
consequentemente, a proliferação de vetores de doenças prevalentes na região, à
exemplo da dengue.
Acompanhando o desenvolver das espécies plantadas, os alunos puderam
conhecer mais sobre cada uma delas, assim como, após colhidas pela primeira vez, foi
possível realizar uma apresentação dos benefícios dos alimentos orgânicos ali cultivados.
O exercício da intersetorialidade, a participação social e a sustentabilidade foram
os princípios identificados nesse relato de experiência e, entre os benefícios da ação,
destacaram-se a ação comunitária, o desenvolvimento de habilidades entre os escolares,
a criação de um ambiente favorável à saúde e cidadania.
Sendo assim, concluiu-se que o estímulo a agricultura urbana agroecológica,
através da confecção de uma horta comunitária em um ambiente escolar, pode ser
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considerada uma ferramenta promotora de saúde, pois contribui para que o indivíduo se
reconheça como parte do meio ambiente, restaurando o sentimento de pertencimento e o
senso de integração social. Além disso, estimula o protagonismo dos escolares e
comunidade, a participação cidadã e a aquisição de habilidades pessoais e coletivas.
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A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES E COMO A
ARBORIZAÇÃO PODE INFLUENCIAR NO COTIDIANO DA POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA/PB
FREITAS, A. M. M. C.62; FONSECA, E. T. R. 63; BARBOSA, A. C. L.64; PEREIRA JUNIOR, C.65; PEREIRA, F. C. 66

RESUMO
As florestas urbanas exercem grande influência na vida da população de forma geral. Elas agregam
benefícios como melhoria do ar, valorização de imóveis e conforto térmico, além de influenciar na estética
dos municípios. Dessa forma, a preservação é algo de grande importância e, partindo desse contexto, o
trabalho tem como objetivo realizar a análise da influência dos espaços verdes na cidade de Catolé do
Rocha, localizada no interior da Paraíba. Com esse intuito, foram feitas pesquisas bibliográficas em diversos
sites e artigos técnicos, buscando um melhor aprofundamento teórico no quesito arborização e análises em
campo, observando três das principais praças do município e o verde que acompanha o sistema viário. Os
resultados obtidos apontam para uma relação direta entre o uso dos ambientes e a vegetação de grande
porte, visto que sua ausência os torna praticamente inutilizados durante o período diurno.
Palavras-chave: Paraíba, conforto térmico, praças, sistema viário.

ABSTRACT
Urban forests have a major influence on the lives of the general population. They add benefits such as air
improvement, real estate appreciation and thermal comfort, besides influencing the aesthetics of the
municipalities. Thus, preservation is of great importance and, from this context, the work aims to perform an
analysis of the influence of green spaces in the city of Catolé da Rocha, located in the interior of Paraíba. To
this end, bibliographic searches were made on various websites and technical articles, seeking a better
theoretical improvement in the area of afforestation and statistics in the field, observing three of the main
squares of the municipality and the green that accompanies the veterinary system. The selected results
point to a direct relationship between the use of environments and large vegetation, since their absence
becomes practically useless during the daytime.
Keywords: Paraíba, thermal comfort, squares, road system.
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1. INTRODUÇÃO
É de conhecimento geral que contribuir para a preservação do meio ambiente é algo de
extrema importância e pequenas atitudes podem desencadear bons resultados a curto e longo
prazo, contudo, ainda assim, muitas vezes isso não é feito. Então, o que nos leva a preservar?
Compromisso pró-ecológico é um termo da psicologia ambiental que corresponde a
uma relação de caráter positivo entre homem e natureza. Nesse âmbito surgem as noções de
ecocentrismo e antropocentrismo (Thompson & Barton, 1994), que são semelhantes nas
consequências, mas diferem quanto às motivações.
Indivíduos ecocêntricos admitem a relevância do cuidado dos recursos naturais
independentemente da situação econômica ou qualidade de vida humana e, para eles, a natureza
tem valor por si própria, além do que é visto. Já pessoas antropocêntricas, apoiam o uso da
natureza em função do conforto e do bem-estar humano, assentindo que sua saúde depende de
uma biosfera harmoniosa.
Dessa forma, é possível perceber que independente do propósito, há ganho na
preservação e, de alguma forma, o ambiente sempre interfere na qualidade de vida e bem-estar
da população. Quando se trata das florestas urbanas, por exemplo, há melhorias na estética local,
qualidade do ar, conforto térmico, redução da temperatura e valorização dos imóveis.
Há algumas décadas atrás, quando se pensava em Nordeste a maioria das pessoas das
demais regiões logo associavam a seca. O bioma Caatinga ocupa 12% de todo o território
brasileiro, sendo predominante na região Nordeste. De fato, quando mencionamos a Caatinga,
surge a imagem de um ambiente seco, árido e árvores de folhas esbranquiçadas em grande parte
do ano. No entanto, na estação do verão, período de chuvas no Nordeste, o bioma se transforma,
revelando uma paisagem verde e cheia de vida. Sua vegetação é composta de plantas xerófitas,
ou seja, plantas que conseguem desenvolver mecanismos de sobrevivência para um ambiente
pouco úmido e de raras chuvas. Por isso sua maioria é de arbustos e plantas baixas.
O estado da Paraíba está inserido no bioma da Caatinga, e com ele, o Município de
Catolé do Rocha, localizado em seu interior. Uma cidade, que apesar de pequena e pacata, já
demonstra interesse pela manutenção e preservação ambiental de seu território.
Localizado no Sitio Pedras, zona rural de Catolé do Rocha, o Projeto Xiquexique,
idealizado por Pedro Nunes Filho no ano de 2001, ocupa uma área de cerca de 34 hectares. É uma
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que possui como principal interesse,
transmitir o conhecimento sobre a preservação do meio ambiente, dispondo de trilhas ecológicas
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que revelam as riquezas da Caatinga, com plantas como juazeiros, aroeiras e cactos em seu
percurso.
2. OBJETIVO
Realizar a análise de áreas verdes, praças e sistema viário, inseridos no meio urbano do
Município de Catolé do Rocha/PB, como também explorar a importância da arborização urbana,
não só para o município, mas para a população, além de identificar de que forma a mesma
interfere e auxilia no cotidiano, destacando seus benefícios e exemplificando com propostas e
projetos executados na região.

3. METODOLOGIA
Inicialmente, o trabalho possui um caráter qualitativo e seu processo metodológico
envolveu pesquisas bibliográficas em sites e artigos técnicos, buscando um melhor
aprofundamento teórico no quesito arborização. De modo subjacente, foram feitas observações e
análises na cidade de Catolé do Rocha. O município é tranquilo e acolhedor, e está localizado no
interior do estado da Paraíba, como mostra a Figura 1. Segundo dados do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), de 2016, ele abrange uma área de 552,112 km² e, estima-se
que em 2017, contava com 30.534 habitantes.
Bem como, a cidade é conhecida como a mais verde do sertão paraibano, contando com
91,8% das vias públicas arborizadas, de acordo com o censo de 2010 do IBGE. Tais observações
foram realizadas com o intuito de obter uma percepção na prática das conclusões obtidas sobre
as florestas urbanas em âmbito teórico.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como citado anteriormente, o Município de Catolé do Rocha possui uma vegetação de
domínio da Caatinga, caracterizada por ser adaptada à aridez do solo, apresentando, nas áreas
mais secas, plantas cactáceas como mandacaru, xique-xique e bromeliáceas (macambiras).
Segundo Roger Ulrich, pesquisador que desenvolveu uma teoria de recuperação
psicofisiológica ao estresse, a vegetação é um dos principais fatores que promovem bem-estar e a
diminuição do estresse nos indivíduos, através da transformação estética e visual dos ambientes.
A partir desse contexto, notou-se que em Catolé do Rocha, locais como a Praça Prefeito José
Sérgio Maia, mostrada na Figura 2, de fato são usados com esse intuito.
Conforme mostrado na imagem, a praça dispõe de um amplo espaço para convivência e
áreas verdes. A arborização transforma o local em ideal para o uso diário, ao proporcionar
sombra, conforto térmico e diminuição da poluição acústica. Assim, a mesma é muito usada para
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caminhadas, reuniões entre amigos e piqueniques, além de se tornar um dos principais pontos de
referência do município.
Ademais, próxima a ela, a Praça Gerônimo Rosado, Figura 3, também ganha destaque
pela grande quantidade de visitantes durante o dia. O que ambas visivelmente têm em comum é
a contribuição na formação da floresta urbana e o bem-estar que é proporcionado pela vegetação
de grande porte, influenciando de forma direta no desejo e possibilidade de uso desse ambiente.
Já quando comparadas a Praça do Povo, exposta na Figura 4, destinada a eventos, notase que a ausência de arborização torna o ambiente usado apenas ao anoitecer cotidianamente ou
para apresentações em determinadas festividades, como o carnaval. Dessa forma, conclui-se que
principalmente ao tratarmos de cidades no semiárido, com alta incidência solar durante o ano, a
presença de vegetação de grande porte pode ser o fator chave decisivo para que a utilização do
espaço seja possível.
Além disso, ao analisar o município como um todo, percebe-se que também se faz
presente a arborização que acompanha o sistema viário, proporcionando cores ao cenário
urbano, interrupção da continuidade de elementos construídos pelo homem e deixando o
ambiente mais harmônico e dinâmico, ao trazer linhas orgânicas.
Segundo a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU, “O plantio de
árvores no Sistema Viário tem como função principal a melhora das condições ambientais e
estéticas. Recomenda-se especificar espécies nativas com raízes não agressivas”. Nesse contexto,
em Catolé do Rocha é notória a contribuição da vegetação no embelezamento e ecossistema da
cidade, contudo é perceptível o uso de espécies exóticas na avenida principal, como é exposto na
Figura 5, palmeiras imperiais, grama e ixora coccineas.
Portanto, de forma geral, pode-se concluir que a preservação das florestas urbanas é de
fundamental importância, já que traz benefícios ecológicos e humanos. Independente do intuito,
seja por benefício próprio ou por perceber o valor da natureza por si mesma, é preciso que as
pessoas estejam comprometidas em evitar danos ao ambiente e reconhecer os benefícios
trazidos por ele de modo geral. Além disso, após a análise prática, foi possível perceber a relação
direta entre o uso de ambientes e vegetação. Espaços arborizados proporcionam conforto
térmico e alívio de estresse e, por isso, são mais usados independente do horário do dia.
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6.

ANEXOS
Figura 9: Localização do Município de Catolé do Rocha/PB

Fonte: Raphael Lorenzeto, 2017.
Figura 10: Praça Prefeito José Sérgio Maia

Fonte: Sergio Falcetti, 2016.
Figura 11: Praça Gerônimo Rosado

Fonte: GoogleMaps, 2019.
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Figura 12: Praça do Povo

Fonte: Raimundo Nonato, 2017
Figura 13: Avenida Dep. Américo Maria

Fonte: GoogleMaps, 2019.
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INDICAÇÃO DE ESPÉCIES ARBÓREAS NATIVAS DO BIOMA AMAZÔNICO
PARA PLANTIO EM DIFERENTES LOGRADOUROS NA CIDADE DE
MANAUS/AM
BORGES, A.O.67; ALCÂNTARA, K.L.O 68; NOGUEIRA, R.G.C69.; CAVALCANTI, L.R.B70; ARRUDA,
Y.M.B.C71.

Resumo: A arborização urbana melhora a vida nas cidades por ter aspectos ligados a população
e estéticos das cidades. Para isso, torna-se necessário a escolha de espécies com bases em
critérios técnicos-científicos, considerando características dendrológicas e dendrométricas das
espécies bem como as características físicas dos locais. O objetivo do estudo foi indicar espécies
amazônicas para uso na arborização urbana de Manaus, mediante a busca de informações sobre
as mesmas em base de dados. Após o cruzamento dos dados (características dendrológicas x
características dendrométricas x características físicas dos logradouros) resultou em 37 espécies
destinadas a canteiro central, rotatória, ruas largas com passeios largos; 23 espécies para ruas
largas com passeios estreitos, ruas estreitas com passeios largos; nenhuma espécie para ruas
estreitas com passeios estreitos e estacionamento; 250, todas, para praças, parques e jardins,
área de proteção permanente, área de preservação permanente, áreas verdes urbanas e
corredores de fauna.
Palavras-chaves: arborização; Amazônia; planejamento urbano.

Abstract: Urban afforestation improves life in cities by having population-related and aesthetic
aspects of cities. For this, it is necessary to choose species based on technical and scientific
criteria, considering dendrological and dendrometric characteristics of the species as well as the
physical characteristics of the sites. The aim of this study was to indicate amazonian species for
use in urban tree planting in Manaus, by searching for information on them in a database. After the
data crossing (dendrological characteristics x dendrometric characteristics x physical
characteristics of the public places) resulted in 37 species destined to central, roundabout, wide
streets with wide sidewalks; 23 species for wide streets with narrow sidewalks, narrow streets with
wide sidewalks; no kind for narrow streets with narrow sidewalks and parking; 250, all for squares,
parks and gardens, permanent protection area, permanent preservation area, urban green areas
and wildlife corridors.
Kew words: arboration; Amazon; urban planning

Introdução
A floresta amazônica caracteriza-se, principalmente, pela elevada riqueza e diversidade
de espécies (PRANCE,1976). Segundo Gentry (1988), em apenas um hectare de floresta
de terra-firme na Amazônia é possível encontrar entre 155 a 287 espécies de árvores.
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Estudiosos da flora amazônica, ao longo dos tempos, apresentam obras literárias
descrevendo botanicamente as espécies e seus usos, como por exemplo Pio Corrêa
(1974), Loureiro et al. (1979), Chudnoff (1979), entre outros. Contudo, a flora desta
Região ainda é praticamente desconhecida, muitas áreas nunca foram exploradas
botanicamente por meio de coletas e depósito em herbários de referência, espécies
novas ainda estão sendo descobertas e para a maioria das espécies não existem meios
práticos para sua identificação imediata (RIBEIRO et al., 1999).
Em 2014, Calvi e Ferraz (2014) fizeram um levantamento sobre espécies
florestais de interesse econômico e ecológico no cenário de produção de sementes e
mudas, apresentaram uma lista com 788 espécies, entre nativas e exóticas, com
diferentes categorias de uso: madeireira, madeireira em tora, alimentício, medicinal,
ornamental e artesanato. Entretanto, a indicação de uma espécie para determinado uso
ou com potencial de uso está, muitas vezes, baseada em conhecimento empírico e/ou
senso comum.
O avanço da pesquisa científica e da tecnologia permite que o homem utilize os
elementos naturais – as árvores – de maneira mais consciente e eficaz, atendendo as
suas necessidades, como no caso das cidades.
A mudança de paradigma na escolha de plantas para uso nas cidades está
baseada em questões técnicas relacionando as características do ambiente físico e das
espécies.
Objetivo
Indicar espécies arbóreas nativas do bioma Amazônico para plantio em diferentes
logradouros na cidade de Manaus/AM.

Material e Métodos

Seleção das espécies para o estudo
A partir do trabalho com espécies interesse econômico na Amazônia Ocidental
realizado por Calvi e Ferraz (2014), foram selecionadas espécies de porte arbóreo e
nativa do bioma Amazônico. Espécies da família botânica Fabaceae foram excluídas por
já terem sido estudadas anteriormente.

Coleta de dados
Foram selecionados 19 critérios para a escolha da espécie para uso na
arborização urbana, conforme Silva (2016), após um estudo comparativo dos critérios
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estabelecidos por companhias energéticas, órgãos municipais e algumas literaturas
acadêmicas.
Os

critérios

estão

relacionados

com

as

características

dendrométricas,

dendrológicas e de análises para manutenção.
Mediante uma revisão de literatura do tipo sistemática, foi realizada a busca das
informações, em fontes bibliográficas e eletrônicas, para as 250 espécies selecionadas,
com questões específicas e uniformes, adotando como meio de busca o nome da
espécie e em seguida o critério (dendrológico e dendrométrico), p. ex.: “Nome da
espécie” + “Altura Total”.

Registro, organização e armazenamento dos dados
Os dados coletados de cada espécie forão inseridos em software planilhas de uso
comum, o Microsoft Excel, formando o banco de dados. O software Microsoft Office Excel
é uma ferramenta simples, de fácil manuseio e obtenção que atende todas as
necessidades requeridas para elaboração estrutural e do layout do Banco de dados para
a pesquisa.

Mineração e indicação das espécies para os logradouros
Após tabulação dos dados, foi realizada a mineração dos dados que consistiu no
uso de tabelas dinâmicas para relacionar os critérios (dendrométricos e dendrológicos)
das espécies com a especificação técnica para plantio nos tipos de logradouros
(avenidas, ruas, canteiro central, rotatórias e calçadas).

Resultados e Discussão
Baseado na pesquisa de Calvin e Ferraz (2014) foram selecionadas 250 espécies
caracterizadas por serem arbóreas nativas da região Amazônica, sendo elas
pertencentes as famílias: Anacardiaceae, Annonaceae, Apocynaceae, Araliaceae,
Arecaceae, Bignoniaceae, Bixaceae, Boraginaceae, Burseraceae, Calophyllaceae,
Cannabaceae,
Combretaceae,
Humiriaceae,

Caricaceae,

Caryocaraceae,

Dilleniaceae,
Icacinaceae,

Chrysobalanaceae,

Elaeocarpaceae,

Lamiaceae,

Euphorbiaceae,

Lauraceae,

Lecythidaceae,

Clusiaceae,
Goupiaceae,
Lythraceae,

Malpighiaceae, Malvaceae, Melastomataceae, Meliaceae, Moraceae, Myristicaceae,
Myrtaceae,
Polygonaceae,

Nyctaginaceae,
Proteaceae,

Olacaceae,
Rhamnaceae,

Phytolaccaceae,
Rubiaceae,

Picrodendraceae,

Rutaceae,

Salicaceae,

Sapindaceae, Sapotaceae, Simaroubaceae, Siparunaceae, Solanaceae, Urticacea e
Vochysiaceae.
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A coleta de dados demonstrou a escassez de informações básicas para todas as
espécies, principalmente, nos critérios diâmetro a altura do peito, condições do sistema
radicular, tipo de fuste, necessidade de poda, susceptibilidade a ataque de pragas ou
algumas doenças, capacidade de adaptação, principais tóxicos na espécie. Para alguns
critérios não foram encontradas nenhuma informação, como para altura da primeira
bifurcação e tolerância à poluentes (Figura 1). No entanto, os critérios altura total, tipo de
folha, persistência da folha, inflorescência, infrutescência, síndrome de polinização,
fenologia da espécie apresentaram um destaque quanto a quantidade de informações
obtidas estando acima de 50% (Figura 1).
Para a mineração dos dados das espécies foram selecionados os critérios com
≥50% de informações (altura total, persistência das folhas e infrutescência). Quando foi
feita a mineração dos dados com os 19 critérios, nenhuma espécie era selecionada para
nenhum tipo de logradouro. Isto mostra a dificuldade que os órgãos públicos tem para
fazer a escolha correta.
Considerando os três critérios e as especificações técnicas de cada tipo de
logradouro, obteve-se os seguintes resultados: 37 espécies para canteiro central,
rotatória, ruas largas com passeios largos; 23 para ruas largas com passeios estreitos,
ruas estreitas com passeios largos. destas espécies, algumas para uso em mais de um
local.
Por arremate, a arborização urbana é necessária para as populações devido ao
fato de ela trazer consigo a melhoria da qualidade de vida das pessoas nas questões de
saúde e social. Além disso, os aspectos urbanos e ambientais tornam-se compatíveis
para a coabitação de ambos. Para isso, a presença de espécies arbóreas nativas com
seus logradouros estabelecidos, após uma análise literária em suas características,
acelera o seu o processo de arborização.
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Anexos

Figura 1: Percentual das informações dos 19 critérios adquirida pela revisão de literatura.
Canteiro Central, rotatória, ruas largas com passeios largos
Macaúba
Cajuçu
Pau-rosa-preciosa
Pau-rosa
Castanha da Amazônia
Jacareúba-guanandi
Mulateiro da várzea
Gabiroba
Pequiarana da terra firme
Pequiarana da várzea
Pequiarana
Guaçatunga
Oiti-pajurá
Sorva grande
Uxi verdadeiro
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Amora do mato
Maçaranduba da marinha
Acariquara roxa
Bacaba verdadeiro
Bacuri
Umari
Taranga embaúba
Abieiro
Abiu-vermelho
Abiurana bapeba
Breu almécega
Pau terra roxo
Axuá torrado
Morototó
Marupá verdadeiro
Siparuna
Urucurana
Taperebá
Tapirira
Amescla
Novateiro branco
Ucuúba cheirosa
Ruas largas com passeios estreitos, ruas estreitas com passeios largos
Caju-açu
Caju
Araticum
Castanha de galinha
Quarubarana
Eugenia araçarana
Figueira grande
Pau d’alho
Bacuripari
Macucurana vermelhão
Canela de velho
Cujumari
Taranga da guiana
Araçá-pêra
Goiaba
Carrapateira
Pitomba de macaco
Tetragastris altíssima
Cupuaçu
Cacau de mico
Cacau de chimarrão
Cacau do peru
Crindiúva pólvora
Ruas estreitas com passeios estreitos e estacionamento
Nenhum
Tabela 1: Espécies arbóreas nativas da Amazônia indicadas para seus determinados
logradouros.
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INVENTÁRIO QUALI-QUANTITATIVO DE ESPÉCIES ARBÓREAS DA PRAÇA
DA REPÚBLICA NA CIDADE DE BELÉM – PA
NASCIMENTO, A. V. R.72, LEITE, M. M. M. 73, SENA, C. M.74
Resumo
Esta pesquisa teve como objetivo realizar um inventário arbóreo através da identificação e
análise quali-quantitativo para melhor conhecimento e manutenção da diversidade verde presente
na Praça da República, na cidade de Belém-PA. As variáveis analisadas foram: espécie, altura
total, diâmetro a altura do peito, fitossanidade, injúrias e necessidade de poda. Foram identificados
455 indivíduos distribuídos em 33 espécies e 15 famílias, com destaque para a espécie Mangifera
indica que corresponde a 47,91% dos indivíduos. A necessidade de poda de manutenção
corresponde a 52,09% dos vegetais, sendo 39,12% poda de limpeza, 30,54% poda equilíbrio e
4,61% poda de rebaixamento. Verificou-se que 43,07% apresentavam fitossanidade
comprometida, sendo 25,93% cupim, 10,55% formiga e 33,40% erva de passarinho. Assim como
injúrias em 23,29% dos vegetais. De modo geral a população inventariada apresentou uma boa
diversidade e uma moderada necessidade de intervenção de manejo, tanto na fitossanidade
quanto na poda de manutenção.
PALAVRAS-CHAVE: Inventário. Praças. Árvores.

QUALI-QUANTITATIVE INVENTORY OF ARBORIAN SPECIES OF SQUARE
OF THE REPUBLIC IN BELÉM – PA
Abstract
This research aimed to perform a tree inventory through the identification and qualitative and
quantitative analysis to better understand and maintain the green diversity present in Praça da
República, in the city of Belém-PA. The evaluated analyzed were: species, total height, diameter at
breast height, plant health, injuries and need for pruning. We identified 455 individuals distributed in
33 species and 15 families, with emphasis on the species Mangifera indica that corresponds to
47.91% of individuals. The need for maintenance pruning corresponds to 52.09% of vegetables,
being 39.12% cleaning pruning, 30.54% balance pruning and 4.61% lowering pruning. It was found
that 43.07% had compromised plant health, being 25.93% termite, 10.55% ant and 33.40% bird
grass. As well as injuries in 23.29% of vegetables. In general, the inventoried population presented
good diversity and a moderate need for management intervention, both in plant health and
maintenance pruning.
KEYWORDS: Inventory. Squares. Trees.

Introdução
No ambiente urbano de uma cidade as áreas verdes amenizam o clima, auxiliando
no conforto térmico, sendo imprescindível a sua manutenção para uma melhor qualidade
de vida dos seus habitantes.
Entre os benefícios das árvores urbanas, destacam-se a de ordem estética,
através dos efeitos visuais que as plantas oferecem, proporcionando um efeito harmônico
Eng. Agrônoma. Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA, Belém, PA.
Eng. Agrônoma
74
Tec. Agrícola. Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA, Belém, PA
72
73
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entre o homem e a natureza, assim como os benefícios ao meio ambiente; diminui a
poluição do ar; intercepta a água da chuva; proporciona sombra; barreira contra ventos,
ruídos e alta luminosidade; eleva a permeabilidade do solo, controla a temperatura e
umidade do ar, além de funcionar como corredor ecológico. (BIONDI; ALTHAUS, 2005).
Quando a arborização é realizada sem um bom planejamento, observam-se
problemas como a destruição de calçadas pelo excessivo afloramento de raízes devido a
impermeabilização do solo decorrente da presença de pavimentação, queda de galhos
deficientes de poda, infestação por doenças e pragas como erva de passarinho, gerando
perdas de valores estéticos, danos a rede de fiação, dentre outros. (ARAUJO; ARAUJO,
2002, p.166).
A busca pela maximização dos benefícios ambientais, sociais e estéticos da
arborização, passa antes pelo conhecimento do patrimônio arbóreo existente, o que pode
ser obtido por meio de um inventário, que fornecerá as informações necessárias para a
realização do diagnóstico desse patrimônio. Esse diagnóstico servirá de base para o
planejamento ou replanejamento da arborização, bem como para a definição de práticas
de manejo e monitoramento adequados (SILVA, 2003).
Com isso, sabe-se que na cidade Belém-PA existe grandes áreas públicas
arborizadas e entre elas se destaca a Praça da República localizada no bairro da
Campina, considerada uma das maiores praças da cidade, com importância histórica e
cultural, muito frequentada nos finais de semana. O local possui uma grande área verde
com característica peculiar, como túneis de mangueiras implantadas no final do século
XIX pelo intendente Antônio Lemos.
De acordo com Kibler (2012), os inventários além de identificar as necessidades
de cuidados com as árvores, é uma das maneiras sistemáticas para controlar as árvores
plantadas na cidade.

Objetivo
O presente trabalho tem como objetivo a identificação e análise quali-quatitativa
da arborização na Praça da República em Belém.
Material e Métodos
O estudo foi realizado na Praça da República, localizada no centro da cidade de
Belém (1°27'06.8"S 48°29'40.8"W), estado do Pará. O local possui cerca de 58.000 m2.
de área (Figura 01), clima tropical e pluviosidade significativa ao longo de todo ano,
mesmo no período mais seco. A média de precipitação anual é de 2537 mm, com
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temperatura média de 26,8ºC. O bioma da região é a floresta Amazônica, pois se
encontra inserido nessa região com características distintas.
Para a realização do estudo nessa praça, o método de inventário utilizado foi de
caráter quali-quantitativo, do tipo censo, também denominado inventário total.
A coleta dos dados foi realizada durante os meses de julho a agosto de 2019,
através de vistoria técnica com análise visual e aplicação de um checklist em cada
unidade vegetal a partir de 1,80m de altura. Foi realizada a identificação das espécies,
medição da circunferência do tronco (medida a 1,30m de altura do solo (CAP)); medição
da altura estimada (2,00 a 6,00 para pequeno porte, 6,00 a 12,00m para médio porte e
12,00 a 24,00m para grande porte) segundo (PREFEITURA DE BELÉM, 2013).
A referência em metros foi baseada na altura do poste de iluminação pública de
aproximadamente 6,00m. Verificou-se também, através da avaliação visual, a
fitossanidade do vegetal (pragas e doenças), na copa, tronco e raízes. Verificou-se
também as injúrias ocasionadas por fatores externos na estrutura dos vegetais, como
cortes, vandalismo, presença de pregos etc, assim como a necessidade de poda na
arborização local. Além disso, foram contabilizadas as mudas existentes no local, para
um melhor acompanhamento e manutenção da arborização.
Os materiais utilizados para a medição das variáveis e coleta de dados dos
indivíduos arbóreos da praça foram: Fita métrica milimetrada para medição do CAP,
prancheta e câmera fotográfica.
Resultados e Discussão
Na análise feita na Praça da República, foram avaliadas 455 árvores de 33
diferentes espécies de 15 famílias botânicas, sendo estas 21 nativas e 12 exóticas
(Tabela 1). Constatou-se que a árvore predominante foi da espécie Mangifera indica
(47,91%). O porte observado foi bastante variado, incluindo mudas de 1,00m de altura
(60 indivíduos) até árvores de altura superior a 20 m, sendo realizada análise somente
em vegetais acima de 1,80m de altura. Constatou-se que no local existem 153 espécies
de pequeno porte, 169 de médio porte e 135 de grande porte.
Apesar da predominância da Mangifera indica na arborização da referida praça, a
população inventariada apresentou também uma boa diversidade, sendo que as cinco
espécies de maior frequência foram: Mangifera indica, Tabebuia avellanedae, Tabebuia
serratifolia, Roystonea oleracacea e Euterpe oleraceae, representando 76,92% da
população arbórea (Gráfico 1).
Verificou-se

que

dos

vegetais

avaliados

43,07%

apresentaram

algum

comprometimento da fitossanidade no tronco e copa, sendo estes 39,12% com cupim,
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10,55% com formiga e 33,40% com erva de passarinho, recomendando os seus controles
para evitar futuros transtornos ocasionados por vegetais comprometidos.
Verificou-se que 237 vegetais (52,09%) necessitam de poda de manutenção,
sendo 21 (4,61%) para poda de rebaixamento, 178 (39,12%) para poda de limpeza, 139
(30,54%)

para

poda

de

equilíbrio

(Gráfico

2).

Recomendando

também

o

acompanhamento ou possível supressão de 12 vegetais comprometidos, assim como a
supressão dos vegetais mortos existente no local e reposição por espécie adequada.
De modo geral a população inventariada apresentou uma boa diversidade,
caracterizando uma boa distribuição do número de indivíduos por espécie. Foi detectada
necessidade moderada de intervenção de manejo, tanto em relação à fitossanidade
quanto à necessidade da realização de poda de manutenção.
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ANEXOS
Figura 1. Croqui do Complexo da Praça da República, na cidade de Belém/PA

Fonte: Diário Oficial do Município de Belém, nº 13.377 de 05/10/2017.
Tabela 1: Dados das espécies arbóreas localizadas na área da Praça da República em Belém.
Área: 58.000 m²

Família

Nome
popular

Nome
científico

Tipo

Nº

%

CA
P

DAP

H
total

Mangueira

Mangifera indica L

exótic
a

218

47,91

1,84

0,58

9,09

.

Anacardiaceae
Tapereba

Spondias mombin
L.

nativa

1

0,22

0,29

0,09

3,5

Palmeira imperial

Roystonea
oleracacea

exótic
a

22

4,83

1,68

0,535

11,86

Palmeira
passarinho

Ptychosperma
macarthurii

exótic
a

0,17

0,05

3,62

4

0,88

Açaizeiro

Euterpe Oleraceae

nativa

23

5,05

0,32

0,10

4,82

Mucajá

Acrocomia aculeata

nativa

9

1,98

1,07

0,34

10,77

Palmeira locuba

Dypsis lutescens

exótic
a

2

0,44

0,79

0,50

8

Carnaúba

Copernicia prunifera

nativa

14

3,08

0,61

0,20

7,92

Dendê

Elaeis guineensis

exótic
a

4

0,88

2,11

0,63

6,25

Arecaceae
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Fabaceae

Chuva de ouro

Cássia fistula

Pau de ferro ou
jucá

nativa

5

1,10

0,66

1,29

4,70

nativa

2

0,44

1,46

0,46

4,50

Caesalpinia ferrea

Acácia

Cassia canafistula

exótic
a

1

0,22

1,43

0,47

6,5

Ingá

Inga edulis Mart.

nativa

1

0,22

0,12

0,06

3

Jatobá

Hymenaea courbaril

nativa

1

0,22

4,58

1,46

15

Flamboyant

Delonix regia

exótic
a

1

0,22

0,22

0,07

4

Ipê rosa

Tabebuia
avellanedae

nativa

53

11,65

0,59

0,19

6,29

Ipê amarelo

Tabebuia
serratifolia

nativa

34

7,47

0,85

0,27

7,75

Ipe do cerrado

Handroanthus
ochraceus

nativa

1

0,22

0,30

0,10

3

Caxinguba

Ficus adhatodifolia

nativa

2

0,44

2,18

0,69

11

Fícus

Fícus benjamina

exótic
a

7

1,54

3,38

0,98

7,14

Munguba

Pachira aquatica sp

nativa

1

0,22

2,43

0,77

13

Samauma

Ceiba pentandra

exótic
a

5

1,10

4,59

1,46

10,36

Cacau

Theobroma cacao
L.

nativa

1

0,22

0,24

0,08

2,5

Myristicaceae

Ucuuba

Virola duckei

nativa

1

0,22

1,12

0,35

8

Meliaceae

Mógno

Swietenia
macrophylla

nativa

4

0,88

1,10

0,33

8,87

Myrtaceae

Jambeiro

Syzygium
malaccense

exótic
a

2

0,44

1,08

0,34

9

Combretaceae

Castanhola

Terminalia cattapa

exótic
a

1

0,22

2,06

0,66

13

Fabaceae

Bignoniaceae

Moráceae

Malvaceae
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Chrysobalanacea
e

Oiti

Licania tomentosa

nativa

19

4,17

1,56

0,49

8,52

Sapindaceae

Saboneteira de
soldado

Sapindus Saponaria

nativa

6

1,32

0,21

0,07

3,83

Oxalidaceae

Carambola

Averrhoa carambola

exótic
a

2

0,44

0,26

0,065

2,5

Poaceae

Bambu

Phyllostachys áurea

nativa

5

1,10

-

-

9,4

Malpighiaceae

Muruci

Byrsonima
crassifólia

nativa

2

0,44

0,17

0,05

3,5

455

100%

Total

N= Números de indivíduos de cada espécie; %=Porcentagem de indivíduos de cada espécie; DAP= Média do
diâmetro a altura do peito dos indivíduos de cada espécie; H total= Média da altura total dos indivíduos de
cada espécie; CAP= Média da circunferência a altura do peito.
Fonte: Os Autores (2019)
Gráfico 1. Frequência das dez espécies arbóreas mais representativas presente na Praça da República,
localizada no bairro Campina em Belém – PA.
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Gráfico 2. Recomendações de poda de manutenção nos indivíduos arbóreos presente na Praça da
República da cidade de Belém-PA.
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INVENTÁRIO FLORÍSTICO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO,
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
BARROS75, S.O.; CAVALCANTI76, S.A.C.; FRANÇA77, J.D.; BARRETO78, R.C.

Resumo: A Praça Nossa Senhora do Rosário representa marco social e histórico na região central
da Cidade de Jaboatão dos Guararapes (PE). Seu valor arquitetônico e influência exercida na vida
daquela cidade induziram à pesquisa que consiste no estudo dessa praça através do inventário da
vegetação, incluindo observação do significado das espécies vegetais para pessoas que transitam
naquela área. Foram realizadas visitas à Prefeitura da Cidade buscando-se projetos originais,
informações paisagísticas e materiais fotográficos obtidos em diferentes momentos desde sua
criação. Reconhecimento das espécies, contagem de exemplares e anotação de dados gerais
sobre o estado da vegetação foram realizados no local. Após identificação, buscaram-se
informações bibliográficas sobre as regiões de origem das espécies, visando o conhecimento das
nativas e exóticas. Análise comparativa foi realizada entre registros da praça em diferentes
períodos e sua condição atual, observando-se que a vegetação tornou-se bem menos compacta,
através da perda de muitos de seus exemplares.
Palavras-chaves: Praça Nossa Senhora do Rosário, Levantamento florístico, Influência histórica.
Abstract: Our Lady of the Rosary Square represents a social and historical landmark in the central
region of the city of Jaboatão dos Guararapes (PE). Its architectural value and influence exerted in
the life of that city induced the research that consists in the study of this square through the
inventory of vegetation, including observation of the meaning of plant species for people transiting
in that area. Visits were made to the city hall seeking original projects, landscape information and
photographic materials obtained at different times since its inception. Recognition of species, count
of specimens and annotation of general data on the state of the vegetation were carried out at the
site. After identification, bibliographic information was sought on the regions of origin of the
species, aiming the knowledge of the native and exotic. Comparative analysis was performed
between records of the square in different periods and its current condition, observing that the
vegetation became much less compact, through the loss of many of its specimens.
Keywords:

Our

Lady

of

the

Rosary

Square,

Floristic

survey,

Historical

influence.

Introdução
A Praça Nossa Senhora do Rosário, localizada na região central da Cidade de
Jaboatão dos Guararapes (PE), representa um marco social e histórico na região central
da Cidade. A construção da igreja que deu o nome à praça e que também possui grande
valor histórico-cultural, demorou cerca de 25 anos e o seu projeto foi finalizado em 1960,
substituindo a antiga Igreja do Rosário dos Homens Pretos e sendo ornada com
elementos bizantinos. Também na Praça se encontra o Cine-teatro Manuel Campelo,
75
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inaugurado em 7 de setembro de 1947, igualmente patrimônio cultural e memória social.
Esse conjunto de edificações, presentes na praça, compõe o sítio histórico da cidade.
(Figuras 1 e 2).
A Praça Nossa Senhora do Rosário permanece em evidência, sendo protagonista
em inúmeras passagens da história de Jaboatão. O local oferece inúmeros benefícios
ambientais e sociais, sendo a sua recuperação paisagística muito significativa na
preservação daquele espaço público e no ambiente urbano da cidade, bem como na
proteção do meio ambiente natural, visando a melhoria da qualidade de vida e relações
sociais ali estabelecidas.
O trabalho trata de uma proposta de levantamento da vegetação arbórea visando
comparação entre espécies nativas e exóticas na Praça Nossa Senhora do Rosário,
devido à importância ambiental e social deste espaço público que não possui
informações disponíveis sobre sua vegetação em periódicos científicos. A finalidade é
dispor conhecimentos voltados à implantação de espécies nativas no futuro, que resultará
em melhores condições de conservação da fauna local já estabelecida.
Objetivos
Avaliar quantitativamente e qualitativamente as espécies exóticas e nativas,
elaborando assim, um inventário da vegetação arbórea na Praça Nossa Senhora do
Rosário, na Cidade de Jaboatão dos Guararapes - PE, propondo uma melhoria de
condições dos espécimes e visando principalmente o convívio social e a preservação
histórica e cultural do local.
Material e Métodos
Inicialmente foram realizadas visitas à Prefeitura da Cidade buscando-se projetos
originais, informações paisagísticas e materiais fotográficos obtidos em diferentes
momentos desde a criação da praça. O reconhecimento das espécies foi realizado e
dados gerais sobre o estado da vegetação foram anotados no local, no período de agosto
a setembro de 2019, registrando-se a quantidade de indivíduos, seus nomes populares,
dados morfológicos, tais como porte, área de sombreamento, entre outros, resultando na
avaliação das condições de preservação da vegetação presente na praça e qualidade da
manutenção pública, como podas e limpeza da área. Após a identificação das espécies,
buscaram-se informações bibliográficas sobre as suas regiões de origem, visando o
conhecimento das nativas e exóticas. Uma análise comparativa foi realizada entre
registros da praça em diferentes períodos e a sua condição atual. O registro fotográfico
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foi feito com o objetivo de comparar a evolução da praça, visto a importância social e
histórica que a mesma apresenta. A identificação da vegetação arbórea se deu por
análise visual do material coletado, seguindo bibliografia especializada como Lorenzia
(1998), Lorenzib (1998), Lorenzi (2009), Souza & Lorenzi (2008), Lorenzi et al. (1996). A
escolha da Praça Nossa Senhora do Rosário localizada em Jaboatão dos Guararapes
(PE) se deu pelo contexto histórico religioso e ambiental no qual a praça está inserida,
apresentando espaços de convívio social no ambiente urbano, como igrejas e cine-teatro,
sendo um local de uso múltiplo para o turismo, lazer, comércio e a relação com áreas
verdes.
Resultados e Discussão
A praça estudada está localizada no centro de Jaboatão dos Guararapes (PE),
onde se encontra uma grande área comercial em todo o seu entorno (Figuras 3 e 4), com
monumentos de grande valor histórico e cultural, como a igreja que dá nome à praça, e o
cine-teatro Samuel Campelo. Todos esses fatores contribuem para o grande fluxo de
pessoas que frequentam a praça diariamente. Sua vegetação consiste em 27 indivíduos
de quinze espécies diferentes, com exemplares arbóreos e algumas palmeiras, quase
todas pertencentes a grandes famílias, como Fabaceae, Moraceae, Bignoniaceae e
Arecaceae.
Devido a esse grande fluxo de pessoas que frequentam a praça por diversos
fatores, encontramos grande quantidade de lixo na região e bancos quebrados, sem ter
onde essas pessoas se sentem e se acomodem, aproveitando o bem estar que o
ambiente proporciona. Também foi observado que a vegetação estava com poda
realizada de maneira incorreta apresentando as copas das árvores bem reduzidas e, em
algumas espécies, não foi possível a observação das flores, dificultando assim a sua
identificação.
No contexto mundial, a maioria das plantas ornamentais não é nativa do local.
Quanto ao Brasil, país que possui a maior diversidade biológica do mundo, o uso
recorrente no paisagismo de espécies exóticas acompanhou a história da colonização
(HOEHNE, 1930). A vegetação nativa tem grande importância na contribuição da
preservação da biodiversidade, enquanto as espécies exóticas, tão comumente
observadas na paisagem urbana, que também prevaleceram nesse estudo, tem maior
chance de desequilibrar as relações fauna e flora do ambiente em que está situada.
Seguindo a literatura consultada, foram observadas na Praça Nossa senhora do
Rosário espécies nativas e exóticas, mas observa-se na (Tabela 1) que as espécies
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exóticas estão em maior quantidade na praça. Tanto as espécies nativas como as
exóticas, se apresentam bem no local onde estão inseridas, mas evidenciou-se naquela
praça a falta de manutenção e cuidado com as árvores. Contudo, a ausência de fauna no
local foi a maior constatação de que aquele ambiente não está bem.

As plantas apresentam diversos serviços ambientais, tanto as nativas quanto as
exóticas. Entre esses serviços podemos enfatizar estocagem de carbono, manutenção do
lençol freático e, além de todos esses fatores, espaços públicos com a cobertura vegetal
presente propiciam sombra através da sua vegetação, constituindo um bem-estar social
devido a essa a purificação do ar, bem como agregam valores estéticos e paisagísticos.
A Praça Nossa Senhora do Rosário guarda riquezas históricas desde a sua
fundação até o presente momento. Representada por ambiente rico em espécies
arbóreas no passado, ao longo desses quase 70 anos, vem perdendo o seu verde
característico. Através da análise comparativa realizada entre registros da praça em
diferentes períodos e sua condição atual, observa-se que a vegetação tornou-se bem
menos compacta, através da perda de muitos de seus exemplares.
Torna-se pertinente a sugestão de planejamento adequado à manutenção do
patrimônio florístico da região que trará grandes benefícios, entre os quais a criação de
vínculos afetivos entre a população local e a praça.
Devido à falta de informações em periódicos científicos é de grande importância a
realização de mais estudos onde se incluem benefícios sociais e ambientais, valorizando
a rica história da cidade, e com isso a manutenção das espécies contribuindo com a
infraestrutura urbana.
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Anexos
Tabela 1: Inventário das espécies arbóreas nativas e exóticas da Praça Nossa Senhora
do Rosário.
NOME
CIENTÍFICO
Caryota urens

NOME POPULAR

PORTE

FLORAÇÃO

ORIGEM

Arborescente

NÍVEL DE
SOMBREAMENTO
Baixo

Palmeira-molambo

Ano inteiro

Exótica

Cassia javanica

Cássia-rosa

Arbóreo

Baixo

Dezembro a
Fevereiro

Exótica

Clitoria
fairchildiana

Sombreiro

Arbóreo

Alto

Outubro

Nativa do
Brasil

Delonix regia

Flamboyant

Arbóreo

Médio

Outubro a
Março

Exótica

Elaeais
guineenses

Dendezeiro

Palmeira de
grande porte

Baixo/Médio

Ano inteiro

Exótica

Euterpe edulis

Palmito-jussara

Palmeira de
grande porte

Baixo

Setembro a
Dezembro

Nativa do
Brasil

Ficus microcarpa

Figueira

Arbóreo

Alto

Setembro a
Dezembro

Exótica

Filicium
decipiens

Árvore-samambaia

Arbóreo

Médio

Dezembro a
Março

Exótica

Handroanthus
impetiginosus

Ipê-rosa, Paud’arco-rosa

Arbóreo

Médio/Alto

Junho a
Setembro

Nativa do
Brasil

Handroanthus

Ipê

Arbóreo

Médio
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sp.

Brasil

Phoenix
roebelinni

Mini-tamareira

Palmeira de
pequeno
porte

Médio

Março a
Junho

Nativa do
Brasil

Pritchardia
pacifica

Palmeira-de-lequede-fiji

Palmeira de
grande porte

Baixo

Setembro a
Março

Exótica

Ptychosperma
elegans

Palmeira-solitária

Arbóreo

Baixo

Dezembro a
Março

Exótica

Senna siamea

Cássia-amarela

Arbóreo

Médio/Alto

Setembro

Exótica

Spathodea
campanulata

Bisnagueira

Arbóreo

Alto

Setembro

Exótica

Sterculia foetida

Castanha-da-Índia,
oliva-de-java

Arbóreo

Médio

Agosto

Exótica

Fonte: Scarlet O. Barros, Samantha S.A. Cavalcanti, Jamerson D. França, 2019.

Figura 1: Praça Nossa Senhora do Rosário, 1953.

Fonte: jaboataoantigo10.blogspot, 2019.
Figura 2: Praça Nossa Senhora do Rosário, 1966.

Fonte: jaboataoantigo10.blogspot, 2019.
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Figura 3: Praça Nossa Senhora do Rosário, 2019.

Fonte: Scarlet O. Barros, 2019.
Figura 4- Praça Nossa Senhora do Rosário, 2019.

Fonte: Scarlet O. Barros, 2019.
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INVENTARIO QUALI-QUANTITATIVO DE CINCO PRAÇAS DE SUMÉ-PB,
CARIRI PARAIBANO.
SANTOS, D. S. dos 1; INÔ, C. F. A.2; SILVA, J. V. B. da ³; SANTOS, V. V. dos4; VITAL,
A. de F. M.5.

Resumo: A vegetação desempenha diversas funções nos ambientes naturais e nos centros
urbanos, com destaque para a vegetação arbórea, que, além de promover um ambiente
esteticamente agradável, melhora a qualidade do ar e traz ganhos a harmonia ambiental e
qualidade de vida das pessoas. O trabalho objetivou inventariar a composição florística de cinco
praças do centro da cidade de Sumé – PB. Trata-se de um levantamento quali-quantitativo. Foi
contabilizado um total de 83 indivíduos distribuídos em 17 espécies. As espécies com o maior
número de indivíduos foram Ficus benjamina com 12 indivíduos (14,45%) e Azadirachta indica
com 10 indivíduos (12,04%). Também foram ainda verificados alguns problemas, tais como:
danificação das estruturas físicas das edificações pelo sistema radicular e falta de podas. O
trabalho sugere a necessidade de um planejamento adequado da arborização, melhor manejo das
plantas e escolha de espécies adequadas a arborização urbana.
Palavras-chaves: arborização; planejamento urbano; inventário.
Abstract: Vegetation performs several functions in natural environments and in urban centers,
especially tree vegetation, which, besides promoting an aesthetically pleasing environment,
improves air quality and brings environmental harmony and quality of life. The work aimed to
inventory the floristic composition of five squares of the city center of Sumé - PB. It is a qualitative
and quantitative survey. A total of 83 individuals distributed in 17 species were counted. The
species with the largest number of individuals were Ficus benjamina with 12 individuals (14.45%)
and Azadirachta indica with 10 individuals (12.04%). Some problems were also verified, such as:
damage to the physical structures of the buildings by the root system and lack of pruning. The work
suggests the need for proper afforestation planning, better plant management and choice of
species suitable for urban afforestation.
Keywords: afforestation; urban planning; inventory

INTRODUÇÃO
A composição arbórea é essencial no ambiente urbanos, seja pela harmonia na
estética, seja na promoção de bem-estar e qualidade ambiental. No decorrer da história
brasileira, curta, mas com transformações intensas, a natureza foi vista pelos
urbanizadores, tradicionais e orgânicos, de modo bastante distinto.

Embora que em

pequena escala e com poucos impactos, a natureza foi esfacelada sistematicamente.
Camuflada pelo modo de produção capitalista, as cidades cresceram desmesuradamente
e estrangularam as áreas verdes e os rios que passavam por seus bairros (CARVALHO,
2003). Sendo que as arvores tem grande valor para o meio urbano, como afirma
Graziano (1994) que a vegetação urbana desempenha funções essenciais nos centros
urbanos. Do ponto de vista fisiológico, melhora o ambiente urbano por meio da
capacidade de produzir sombra; filtrar ruídos, amenizando a poluição sonora; melhorar a
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qualidade do ar, aumentando o teor de oxigênio e de umidade, e absorvendo o gás
carbônico; amenizar a temperatura, entre outros aspectos.
A escolha da espécie adequada para ser utilizada em um determinado local é
fundamental quando se planeja a arborização urbana. Uma boa escolha irá diminuir os
custos de manutenção que ocorrem quando colocadas em local errado, sem o mínimo de
planejamento. Durante a fase de planejamento da arborização urbana, vários critérios
devem ser adotados: em canteiros centrais de avenidas e em ruas de calçadas largas,
pode-se optar por espécies de porte grande e médio, porém em calçadas estreitas,
devem-se usar espécies de pequeno porte para não causar interferências principalmente
com a rede de infraestrutura (PAIVA, 2000).
Em qualquer cidade, a arborização deve ser o resultado de um planejamento
criterioso, visando priorizar a flora nativa e levando em consideração todos os elementos
bióticos e abióticos que fazem parte integral do ambiente urbano para garantir que não
haverá conflitos futuros entre o desenvolvimento das árvores e a infraestrutura construída
(MORAES e MACHADO, 2014).
Podendo ocasionar conflitos com a população onde era para ser um local que
simbolizasse tranquilidade como Rodrigues et al. (2002) que descrevem os problemas
causados pelo confronto do plantio de árvores inadequadas com equipamentos urbanos,
como fiações elétricas, encanamentos, calhas, calçamentos, muros, postes de
iluminação, etc. Estes problemas são muito comuns e causam, na maioria das vezes, um
manejo inadequado e prejudicial às árvores. É comum ver árvores podadas
drasticamente e com muitos problemas fitossanitários, como presença de cupins, brocas,
outros tipos de patógenos, injúrias físicas como anelamentos, caules ocos e podres,
galhos lascados, entre outros.
Considerando a relevância do componente arbórea nos ganhos ambientais de
uma cidade e a importância da escolha adequada ao paisagismo urbano, o trabalho
objetivou inventariar as árvores de cinco praças do centro da cidade de Sumé no Cariri
paraibano.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada no município de Sumé, que está situado em pleno bioma
Caatinga, Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba, Mesorregião da Borborema, Microrregião do
Cariri Ocidental do estado da Paraíba.
O município possui uma área de 838,071 km² e está a uma altitude 518 m. As
coordenadas geográficas são Latitude 7° 40’ 18” S e longitude 36° 52’ 54” W. De acordo
com a classificação climática de Koppen, adaptada ao Brasil (COELHO; SONCIN, 1982),
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do tipo BSH, que representa clima semiárido quente e seco, com precipitação média de
750 mm ano-¹, e evaporação média anual de 2.000mm.
Relativo a pedologia, predominam no município os LUVISSOLOS, com manchas
em unidades de mapeamento, de ARGISSOLOS e PLANOSSOLOS (EMBRAPA, 2013).
Segundo o IBGE (2014) a população é, aproximadamente, 16.691 habitantes.
A coleta dos dados foi realizada por meio de visitas às praças centrais da cidade,
ao longo do mês de fevereiro de 2018. Os registros das informações foram feitos com
auxílio de máquina fotográfica, suta dendométrica e planilhas. O modelo da planilha foi
igual para todos os locais. Os itens levantados foram os seguintes: nome vulgar, nome
cientifico, fitossanidade, sistema radicular (aparente ou não aparente, sendo verificado se
a raiz estava afetando calçada ou rua), posição da fiação com relação à copa das
árvores, tipo de poda, obstrução aos pedestres.
As espécies foram identificadas com consultas a literatura e os dados foram
agrupados em famílias, gêneros, espécies, exóticas e nativas. Após a coleta dos dados,
os mesmos foram processados para tabulação.
As praças mapeadas foram as seguintes: Praça José Américo (172,5 m); Praça
José Farias Braga (83m); Praça Adolfo Mayer (241m); Praça José Marcolino (90,2 m) e
Praça Enoque Duarte (100,10 m).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No levantamento, foram identificados 83 indivíduos distribuídos nas praças
amostradas, representadas em 26 famílias, 16 gêneros e 18 espécies, organizadas por
praça nas tabelas 1, 2, 3, 4, 5. Nas praças estudadas, foram encontradas com
predominância as seguintes espécies: Ficus benjamina com 12 indivíduos (14,45%) e

Azadirachta indica com 10 indivíduos (12,04%), distribuídas nas praças José
Farias, José Américo e José Marcolino (Figuras 2, 3 e 4).
A Praça José Américo, que recebe um número maior de pessoas por estar
localizada na área central da cidade, apresentou 31 indivíduos, destacando-se a família
Chrysobalanaceae, com 8 plantas da espécie Licania tomentosa (oiti); por se tratar de
uma árvore de porte alto, existem rachaduras na calçada ocasionadas pelas raízes
(Tabela 3).
Constatou-se que 10 árvores estavam atingindo a rede elétrica com a copa muito
alta e plantada muito próxima ao limite da praça, e 10 causando danos à calçada, dentre
elas a espécie que mais apresentou danos nas calçadas foram os fícus, ou seja, este
problema foi contatado com maior intensidade nas praças Adolfo Maya e José Farias.
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Analisando as tabelas, é possível observar que as praças de Sumé-PB estão
ocupadas por um número de espécies de plantas exóticas bem maior do que as nativas,
em um total de 17 espécies, 10 são exóticas e 7 são nativas, onde muitas delas não são
adaptadas a localidade, assim deixando de preservar e valorizar a biodiversidade local,
como também a aproximação dos cidadãos com a vegetação nativa. Sendo que isso é de
grande importância para proporcionar conforto ambiental à sociedade, já que são ilhas de
conforto ambiental.
Em um estudo da arborização urbana em Jampruca-MG, Cavalheiro Filho (2013)
catalogou 304 indivíduos compreendendo 26 espécies, 16 famílias. A grande maioria é
também exótica – 66%; as espécies nativas somam 44%. De acordo com o exposto dá
para constatar que não é uma realidade somente da cidade de Sumé-PB e sim de muitas
outras cidades brasileiras.
O fícus (F. benjamina), também conhecido como figueirinha, foi uma das
espécies mais presentes nas praças, juntamente com o oiti (Licania tomentosa), que em
vários trabalhos realizados, inclusive em cidades do Nordeste semiárido, também se
fizeram presentes como as espécies mais utilizadas na arborização de praças, como em
pesquisa (SILVA et. al., 2002; FAVA, 2004; IBIAPINA et. al., 2007; SILVA et. al., 2007).
Silveira et. al. (2007), na cidade do Crato-CE, também detectaram um índice elevado de
espécies exóticas, e considera o uso exagerado inadequado para a arborização urbana,
pois as nativas apresentam mais resistência às variabilidades do meio.
Especial atenção deve ser dada ao plantio de árvores nas praças e passarelas
pois algumas podem comprometer seriamente o passeio, por conta de seu porte ou
raízes. Lorenzi (2003) e Silva et. al. (2007), por exemplo, não recomendam F. benjamina
na arborização de vias públicas, por serem suas raízes muito vigorosas, comprometendo
as calçadas e canteiro central.
O plantio de exóticas pode significar a falta de planejamento por parte das
secretarias de meio ambiente, que deveriam ter um plano diretor que buscasse a
diversidade das espécies, dando ênfase ao plantio de nativas, nos projetos de
arborização urbana.
Foram

perceptíveis

algumas

plantas

com

o

sistema

radicular

comprometendo as calçadas e danificando o piso das praças. As plantas que estavam
com estas características eram em sua grande maioria o F. benjamina.
Em relação à situação das copas quanto à presença de fiação de rede de energia
elétrica e de telefonia, foi verificado na Praça José Marcolino, esta problemática,
apresentando com maior criticidade, pôr os fios estarem baixo em relação a das outras
praças, como também, pela falta de poda adequada, e assim impedir que a copa
ultrapasse as bordas das praças e não dificulte a passagem dos automóveis.
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A incidência das copas nas redes de fiação elétrica pode causar problemas
futuros, como curtos-circuitos e queda de postes. Além disso, o toque das árvores na
fiação de energia elétrica pode ocasionar perdas na condução da eletricidade e tornar
mais fácil o contato das pessoas, de forma direta e indireta, com fios condutores os quais,
se desencapados, podem ocasionar choques, às vezes, mortais (RODOLFO JÚNIOR et
al., 2008; SCHALLENBERGER, MACHADO, 2013).
CONSIDERAÇOES FINAIS
Nas cinco praças analisadas do município de Sumé (PB), foram encontrados ao
todo 83 indivíduos, distribuídos em 17 diferentes espécies e 26 famílias botânicas.
O local com maior número de árvores foi a Praça José Américo e que apresentou
um maior número de plantas exóticas, juntamente com a praça Adolfo Maia.
A maior parte das espécies e indivíduos encontrados nas praças estudadas são
espécies exóticas, o que suscita a necessidade de um programa de arborização mais
estruturado no centro da cidade e periferia da cidade, que tenha como ponto de partida a
produção e uso de espécies nativas.
Os exemplares encontrados também necessitam de maior atenção quanto a
problemas ligados à fitossanidade e podas adequadas, pois foi possível detectar algumas
plantas doentes como também perpassando fios da rede elétrica, fazendo que resulte em
espaço seguro para os frequentadores e em boa qualidade paisagística.
É importante considerar que há necessidade de a administração pública da cidade
rever a implantação de um planejamento e plano diretor de arborização das áreas verdes
onde a população possa desfrutar de momentos de lazer e contato com a natureza.
Sugere-se a partir do exposto, a necessidade de realizar um melhor planejamento
para arborização da cidade bem como o monitoramento e manutenção para recuperar ou
melhorar as espécies arbóreas existentes, assegurando a viabilidade das funções e
vantagens estéticas, sociais e ambientais.
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LISTA DE TABELAS
Tabela 1- Praça Enoque Pereira Duarte
ORIGEM
Exótica

NOME POPULAR
Palmeira Felícia

NOME CIENTÍFICO
Filicium decipiens

FAMILIA

QUANTIDADE

Sapindaceae

6
6
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Tabela 2- Praça José Farias
ORIGEM

NOME POPULAR

NOME CIENTÍFICO

FAMILIA

QUANTIDADE

Nativa

Juazeiro

Ziziphus joazeiro

Rhamnaceae

1

Nativa

Pata de Vaca

Baubinia forficata

Fabaceae

1

Nativa

Canafistula

Peltophrum dubium

Fabaceae

2

Exótica

Acácia

Senna spectabilis

Fabaceae

2

Nativa

Ipê Amarelo

Tabebuia ochracea

Bignoniaceae

1

Exótica

Romã

Punica granatum

Punicaceae

1

Nativa

Craibeira

Tabebuia aurea

Bignoniaceae

1

Exótica

Ficus

Ficus benjamina L.

Moraceae

3
12

Tabela 3- Praça José Américo
ORIGEM

NOME POPULAR

NOME CIENTÍFICO

FAMILIA

QUANTIDADE

Chrysobalanaceae

8

Nativa

Oitizeiro

Licania tomentosa

Exótica naturalizada

Flamboyant

Delonix regia

Fabaceae

3

Exótica

Acácia

Senna spectabilis

Fabaceae

1

Exótica

Pinheiro

Pinus elliottii Eengelm

Pinaceae

2

Nativa

Craibeira

Tabebuia aurea

Bignoniaceae

1

Exótica

Palmeira Imperial

Roystonea oleracea

Arecaceae

7

Nativa

Canafistula

Peltophrum dubium

Fabaceae

1

Exótica

Nim Indiano

Azadiracha indica

Meliaceae

6

Nativa

Ipê Roxo

Handroanthus
impetiginosus

Bignoniaceae

2
31

Tabela 4- Praça Poeta José Marcolino
ORIGEM

NOME POPULAR

NOME CIENTÍFICO

FAMILIA

QUANTIDADE

Nativa

Pata de Vaca

Baubinia forficata

Fabaceae

2

Exótica

Nim Indiano

Azadiracha indica

Meliaceae

4

Nativa

Canafistula

Peltophrum dubium

Fabaceae

4
10
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Tabela 5- Praça Adolfo Mayer
ORIGEM

NOME POPULAR

NOME CIENTÍFICO

FAMILIA

QUANTIDADE

Exótica

Pinheiro

Pinus elliottii
Eengelm

Pinaceae

8

Exótica

Ficus

Ficus benjamina L.

Moraceae

9

Natva

Craibeira

Tabebuia aurea

Bignoniaceae

3

Nativa

Mandacarú

Cerus jamacaru

Cactaceae

1

Exótica

Palmeira Imperial

Roystonea oleracea

Arecaceae

1

Exótica

Palmeira da
California

Washingtonia filifera

Arecaceae

1

Exótica

Mangueira

Mangifera indica Linn

Anacardiaceae

1
24
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LEVANTAMENTO DE ESPÉCIES DA ARBORIZAÇÃO URBANA COM
SOLICITAÇÃO DE SUPRESSÃO EM RECIFE - PE
Lima, L. C. B. 79; Oliveira; B. L. 80Lima Neto, E. M. 2; Chaves, L. F. C. 2

Resumo
O conhecimento das espécies a serem introduzidas em determinado local é importante para o
sucesso no projeto de arborização urbana. Diversas cidades hoje sofrem as consequências de
plantios mal planejados e, com isso, as árvores tendem a ser suprimidas por apresentar riscos aos
equipamentos e à população. Este trabalho teve como objetivo identificar e quantificar os motivos
e as espécies com maior ocorrência de solicitação de supressão na cidade do Recife entre os
anos de 2012 e 2015. Foram contabilizados e identificados os indivíduos que sofreram supressão,
bem como as espécies que apresentaram maiores numero de solicitação e os requerentes que
solicitaram Autorizações Ambientais (AA) para supressão associados às regiões politicoadministrativas (RPA). Constatou-se a supressão de 4.301 árvores, sendo quase metade (2.055)
foram suprimidas no ano de 2015. As Regiões Político-Administrativas (RPA) que se destacaram
em número de supressões foram a RPA4 (1.261), seguida pela RPA5 (1.005) e pela RPA3 (903).
Onze espécies se destacaram com número de supressão superior 100 árvores, sendo oito delas
exóticas, ao país, ou à região nordeste, destacando-se Clitoria fairchildiana, espécie nativa da
Amazônia e Mangifera indica, nativa da Ásia. Portanto, essas espécies devem ter atenção na
implantação, principalmente pelo Risco que apresentam. Recomenda-se tentar diminuir os
impactos da supressão futura a partir da escolha criteriosa de espécies que comporão a
arborização.
Palavras-chaves: árvores urbanas, planejamento urbano, floresta urbana.

Abstract
Knowledge of the species to be introduced at a given location is important for success in the urban
afforestation project. Many cities today suffer the consequences of poorly planned plantations, and
as a result, trees tend to be suppressed as they pose risks to equipment and the population. This
study aimed to identify and quantify the reasons and species with the highest occurrence of
suppression requests in the city of Recife between 2012 and 2015. Were recorded and identified
the individuals who suffered suppression, as well as the species that presented the largest number.
and applicants who have requested Environmental Authorizations (AA). 4,301 trees were deleted
and almost half (2,055) were deleted in 2015. The Political-Administrative Regions (RPA) that
stood out in number of deletions were RPA4 (1,261), followed by RPA5 (1,005). and by RPA3
(903). Eleven species stood out with more than 100 trees being suppressed, eight of them exotic to
the country or the northeast region, especially Clitoria fairchildiana, native to the Amazon and
Mangifera indica, native to Asia. Therefore, these species should pay attention to their
implementation, especially due to the risk they present. It is recommended to try to mitigate the
impacts of future suppression by carefully selecting species that will make up the urban forestry.
Keywords: Urban trees, urban planning, urban forestry

Introdução
Nos dias de hoje, as cidades apresentam um cenário cada vez mais caótico em
meio a uma forte consolidação estrutural. Nesse contexto, a arborização urbana e sua
diversidade biológica se apresentam como um valoroso aliado na melhoria da qualidade
de vida das pessoas (MILANO, 1984) por meio de inúmeros benefícios estéticos,
ecológicos e sociais (LIMA NETO et al., 2016).
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A arborização urbana requer planejamento e manutenção, visto que os centros
urbanos não possuem capacidade de adaptar-se aos vegetais e sim o inverso. É
imprescindível a escolha correta das espécies a serem plantadas na malha viária e a
complexidade dessa escolha vai além da estética das árvores. São necessários estudos
acerca das decisões envolvidas desde o planejamento do plantio à manutenção das
árvores, de forma que se desenvolvam coerentemente com o espaço que ocupam
(BASSO; CORRÊA, 2014). Exemplifica-se esta necessidade pelos constantes conflitos
entre árvores e redes aéreas, calçadas, placas de sinalização, redes subterrâneas de
água e esgoto, além de podas drásticas ou mal conduzidas que prejudicam a
sobrevivência da árvore (PAIVA; GONÇALVES, 2002; RIBEIRO, 2009).
Apesar da preocupação com o manejo das árvores urbanas, os diversos conflitos,
a má formação dos indivíduos, a presença de pragas e doenças podem oferecer risco de
queda e acidentes, o que gera a necessidade de supressão do vegetal (BARBEDO et al.
2011). A supressão arbórea na cidade do Recife, considerada como Erradicação pelo
órgão gestor, ocorre mediante requerimento e apresentação de laudo técnico contendo a
justificativa para tal (RECIFE, 2010).
De acordo com o Artigo 23 da Lei 17.666/2010, as supressões são somente
autorizadas em casos de estado fitossanitário que justifique, risco de queda da árvore,
danos comprovados ao patrimônio público ou privado, comprovada toxicidade e/ou com
princípios alergênicos de espécies invasoras, obstrução da passagem de veículos e
obstrução incontornável de construção de obras e rebaixamento de guias.
A relevância deste estudo está possibilidade de atenuar os problemas
encontrados atualmente na falta de planejamento da arborização urbana na cidade do
Recife. As árvores urbanas são grandes provedoras de serviços ecossistêmicos,
entretanto, muitos problemas podem ser causados pelo plantio de espécies indevidas em
locais inadequados. Muitas vezes, esse plantios indevidos são realizados pela carência
de programas de produção de mudas e plantio por parte da prefeitura, levando a
população a realizar o plantio, que por falta de conhecimento utilizam espécies
inadequadas e de forma desordenada.
Objetivo
Este trabalho teve como objetivo identificar e quantificar os motivos e as espécies
com maior ocorrência de solicitação de supressão na cidade do Recife entre os anos de
2012 e 2015, a fim de subsidiar melhor gestão da arborização no que se refere à seleção
de espécies que apresentem maior adaptação às condições urbanas.
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Material e Métodos
Caracterização da área de Estudo
Recife, capital pernambucana, está compreendida entre as coordenadas 8º 04’
03’’S e 34º 55’ 00’’O e abrange uma área de 217,01 km² dividida em 6 (seis) Regiões
Político-Administrativas (RPAs) subdivididas, por sua vez, em 94 bairros (RECIFE,
2019a). A cidade possui uma população de mais de 1,6 milhões de pessoas (IBGE,
2019). O clima da cidade é classificado como As’, de acordo com a Classificação
Climática de Köppen-Geiger (2013), caracterizado por um clima tropical úmido com
estação seca no verão e chuvas no inverno.
Procedimentos Metodológicos
O presente estudo foi realizado a partir da coleta de dados, realizada no setor
PRAV (Projeto de Revitalização ou Implantação de Área Verde), da Secretaria de
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (SDSMA) da Prefeitura do Recife. Os
dados referentes às Emissões de Autorizações Ambientais para Erradicação foram
disponibilizados pela SDSMA do Recife. A emissão das autorizações é executada pela
mesma secretaria, visto os critérios estabelecidos na Lei 17.666/2010.
O levantamento de dados consistiu a partir da análise de processos com
solicitações para erradicação de árvores, contendo informações sobre os principais
solicitantes, as espécies erradicadas, o número de árvores por espécie, em cada RPA,
demonstrando o quantitativo dos anos 2012, 2013, 2014, 2015.
Para abertura de processos, os requerentes precisam anexar cópias de
documentos adequados exigidos de acordo com cada tipo de requerente, coprovante de
residência, fotos, memorial descritivo das espécies a serem erradicadas e das que vão
ser compensadas e suas respectivas quantidades, plantas baixas caso sejam
construtoras, em caso da falta de algum documento será emitido um Termo de Exigência
(TE). Após o cadastramento, é feita a vistoria por técnicos, analistas do Setor PRAV, para
análise e posterior emisão de Autorização Ambiental (AA) e ou Indeferimento Ambiental
(ID), sendo também emitido um laudo ou relatório assinado pelo técnico após a vistoria,
que fica anexo ao processo, contendo fotos e descrição dos motivos da erradicação
(LIMA, 2017).
Resultados e Discussão
No levantamento realizado, constatou-se um aumento crescente no número de
Autorizações Ambientais (AA) para a erradicação de árvores na cidade do Recife,
Pernambuco, Brasil, entre os anos de 2012 a 2015, totalizando 4.301 erradicações no
período considerado passando de 401 erradicações (9,3% do total) em 2012, para 2.055
erradicações em 2015 (47,82% do total), considerando todas as RPA juntas no período
considerado (Tabela1).
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Tabela 1. Número de indivíduos arbóreos erradicados, por Região Político
Administrativa na cidade do Recife – PE, no período de 2012 a 2015
ANO

RPA
1

RPA
2

RPA
3

RPA
4

RPA
5

RPA
6

TOTA
L

%

2012

35

10

204

108

24

20

401

9,3

2013

115

90

156

393

106

32

892

20,7

2014

51

98

97

333

256

118

953

22,2

2015

141

125

446

427

619

297

2.055

47,8

TOT
AL

342

323

903

1261

1005

467

4.301

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente: (Elaborado pela
autora)
No ano de 2012, do total de árvores erradicadas, quase 78% pertenciam às RPA
3 e 4; no ano de 2013, o maior número de erradicações ocorreu na RPA4,
correspondendo a 44% do total; em 2014, a RPA4 continuou com maior número de
erradicações (35%), seguida da RPA5 (27%); no ano de 2015, foram realizadas mais do
que o dobro das erradicações efetuadas no ano anterior, com um aumento significativo
em todas as RPA. Neste ano, foram erradicadas 47,8% do total dos quatro anos, com
predominância na RPA5.
As RPA 1, 2 e 6, respectivamente Centro, Norte e Sul, foram as que sofreram os
menores números de erradicações no período, quando comparadas às demais RPA do
Recife. Observou-se também que no período do estudo, a RPA 3 foi a quarta região em
número de árvores erradicadas (906 indivíduos), seguida pela RPA 5 (1.005 ind.) e a
RPA 4 (1.261 ind.). Isso revela que ações de plantio de substituição e incremento nessas
regiões devem ser priorizadas pelo órgão responsável.
De acordo com os processos que diariamente são elaborados a pedido dos
requerentes na SDSMA, encontrou-se um total de 626 solicitações. No período de
estudo, foi possível identificar que a maior frequência de solicitações para erradicação de
árvores é feita por parte dos Condomínios Residenciais, seguida da Prefeitura, e
construtoras, de modo que esses três segmentos contribuíram com aproximadamente
65% das solicitações de erradicações no período de 2012 a 2015. (Tabela 2)
Os motivos pelos quais os condomínios residenciais, comerciantes e pessoa física
buscam pelo pedido de supressão, de acordo com as vistorias realizadas pelos técnicos,
são: problemas com raízes que causam rachaduras nos muros e cisternas, também
danificando partes das edificações, além do rápido crescimento das espécies, ataque de
pragas, que também podem causar risco de queda. Nestes três setores, a quantidade de
solicitações totalizou 365 processos, correspondentes a pouco mais de 58% do total de
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pedidos para o período considerado, porém, a quantidade de árvores a serem
erradicadas em cada pedido contempla poucas unidades (geralmente 1 a 5 árvores).
Ao contrário dos pedidos realizados pela Prefeitura da Cidade do Recife e pelas
Construtoras, que apesar de totalizar 262 processos, correspondentes a menos de 42%
do total, na maioria das vezes, apenas um processo pode contemplar a supressão de
dezenas de árvores, elevando o número de erradicações.
Tabela 2. Relação dos principais requerentes e respectivos número de requerimentos
(NR) para erradicação anual de indivíduos arbóreos, em Recife-PE, no período de janeiro
2012 a dezembro 2015
NÚMERO DE REQUERIMENTOS
REQUERENTES
2012

20
13

20
14

27

32

39

4
8

146

PREFEITURA

16

22

47

4
8

133

CONSTRUTORAS

28

24

31

4
5

128

COMÉRCIO

25

20

14

5
7

116

PESSOAS FÍSICA

23

24

32

2
4

103

CONDOMÍNIOS
RESIDENCIAIS

2015

TOT
AL

Fonte:
Secretaria de Desenvolvimento
Sustentável
e Meio
pela 626
autora)
TOTAL
119
12
16 Ambiente: (Elaborado
222
2
3

As solicitações de erradicações feitas pela Prefeitura da Cidade do Recife têm
referência àquelas árvores que apresentam risco de iminente de queda, ou que estejam
causando danos ao patrimônio público, para construções ou ampliações de prédios
públicos. Neste setor, estão incluídas as solicitações realizadas pela EMLURB,
Secretarias, Escolas Públicas, Postos de Saúde, Hospitais, além dos Parques e Praças.
Para as empresas de Construção Civil e Empreendimentos Imobiliários, as
solicitações de erradicações contemplam, na maioria das vezes, um número significativo
de indivíduos arbóreos, com intuito de abrir espaço para futuras construções. Nesse
caso, há necessidade de fazer a compensação ambiental, de acordo com a Lei
16.243/96, alterada pela Lei 16.930/03. (Lei do PRAV).
Quando se trata de pequenas quantidades de árvores erradicadas, o Setor PRAV
recomenda que as compensações sejam realizadas com o plantio de duas árvores para
cada uma erradicada, cláusula constante na AA ambiental como uma das condicionates a
ser cumprida, sendo a compensação feita no mesmo local da erradicação. Caso o
espaço não seja propício, por ser pequeno ou por causa de reformas, a SDSMA indica
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uma área adequada para a realização da compensação ambiental. Nesse caso, o
requerente deverá enviar relatórios trimestrais de acompanhamento durante 12 meses,
constatando que todos procedimentos ocorreram de forma legal e atenderam às
necessidades do processo, que será arquivado.
Quanto aos indivíduos foram identificadas 128 espécies dentre 3.914 indivíduos
suprimidos pertencentes a 41 famílias botânicas, enquanto os 387 indivíduos não foram
identificados. Da lista de espécies erradicadas, onze tiveram mais de 100 indivíduos
erradicados, no período considerado, totalizando 2.101 indivíduos, quase 50% do total de
erradicações (Tabela 3).
Tabela 3. Lista das principais espécies suprimidas no período de 2012 a 2015 na cidade
do Recife-PE
NOME CIENTÍFICO
Clitoria fairchildiana R. A. Howard
Mangifera indica L.
Cocus nucifera L.
Ficus benjamina L.
Cecropia spp.
Terminalia catappa L.
Eucalyptus spp.
Mimosa caesalpiniifolia Benth.
Syzygium malaccense (L.) Merr. &
L.M. Perry
Artocarpus heterophyllus Lam.
Senna siamea (Lam.) H. S. Irwin &
R. C. Barneby
Total

Número de Indivíduos suprimidos
2012
2013
2014
16
59
55
35
66
110
56
72
70
21
116
22
15
2
26
34
33
35
2
1
127
1
-

2015
237
135
99
54
107
47
4
123

TOTAL
367
340
297
213
150
149
134
124

16

20

43

42

121

4

8

-

98

110

2

16

36

50

104

374

445

954

2.101

185

Dessas onze espécies mais suprimidas, oito são exóticas ao país. A presença de
espécies exóticas nas cidades brasileiras é bastante comum conforme verificado por
Dantas e Souza (2004), Blum et al. (2008) e Martelli e Barbosa Júnior (2010), Biondi e
Lima Neto (2011). A utilização de espécies exóticas na arborização urbana não é
proibida, entretanto, prioriza-se o plantio de espécies nativas (RIBEIRO, 2009; RECIFE,
2017).
As espécies com maior número de erradicações encontram-se na tabela 2. A
Clitoria fairchildiana que lidera a lista, conhecida popularmente como sombreiro, possui
características incompatíveis com o ambiente urbano. Assim como qualquer outra
essência florestal, o sombreiro não está isento de ataque de insetos. Dentre os insetos
daninhos a essa espécie, destaca-se o lepidóptero Urbanus acawoios Willians
(Hesperiidae), como praga que apresenta surtos qüinqüenais (CARVALHO et al., 1999) e
cujas lagartas consomem o limbo foliar deixando apenas a nervura principal (SILVA,
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1995). O ataque periódico desses insetos deixam as árvores sem defesa, susceptíveis ao
ataque de outros insetos como o cupim, ou fungos, favorecido pela madeira pouco densa.
Assim como o ficus (Ficus benjamina), castanhola (Terminalia catappa) que
apresentam afloramento de raízes, o que pode resultar em danos à calçada ou até
mesmo acidentes com pedestres (ROCHA et al., 2004; SOUZA; CINTRA, 2007). Nos
estudos de Martelli e Barbosa Júnior (2010) a espécie Ficus benjamina apresentou maior
ocorrência de supressão na cidade de Itapira – SP.
A frutificação das árvores é de grande relevância para manutenção da
biodiversidade faunística no ambiente urbano (BRUN; LINK; BRUN, 2007), contudo,
espécies como a mangueira (Mangifera indica) não são indicadas para o ambiente
urbano pela morfologia do seu sistema radicular que necessita de grandes espaços
(SILVA, 2015). Devido à compactação do solo urbano, as raízes da mangueira podem
ocasionar danos às calçadas (LIMA NETO; SOUZA, 2011), sendo um dos motivos para
solicitações de erradicações. Apesar de não se recomendar o uso de espécies frutíferas
na arborização urbana, principalmente daquelas que produzem frutos grandes (MILANO,
1996; SOARES, 1998; SANTOS e TEIXEIRA, 2001), nas ruas do Recife ainda se
encontram muitas árvores frutíferas, principalmente oitizeiros e mangueiras. A maioria
dos indivíduos dessas espécies se constitui de árvores idosas, possuindo porte elevado e
galhos grossos, presentes em ruas estreitas e com circulação acentuada de veículos de
grande porte, que devido às intervenções.
Tendo em vista o exposto, ressalta-se a importância do planejamento e manejo da
arborização urbana. As condições fitossanitárias das árvores, a precariedade na
manutenção da arborização e a falta de critérios na escolha das espécies são fatores que
contribuem para elavar o número de erradicações anuais. Reforça-se a necessidade do
conhecimento das árvores por parte das gestões responsáveis para que as medidas
possam ser tomadas, a fim de prevenir e mitigar problemas com a incompatibilidade de
espécies.
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LEVANTAMENTO FLORISTICO E FITOSSOCIOLÓGICO EM BAIRROS DE
UNIÃO DOS PALMARES,AL
BERNARDO, F. G.¹, OLIVEIRA, N. P.², NASCIMENTO, H. H. C.³
1,2,3, Universidade Federal de Alagoas, Centro de Ciências Agrárias.

Resumo

O estudo tem como objetivo, avaliar dados ainda não existentes ou
reconhecidos no município de união dos palmares, onde foi feito uma analise
floristica e fitossociologica entre os bairros, para verificar as espécies existentes
no local, onde foi encontrado uma predominância grande da espécies Fícus
benjamina, que é uma espécies exótica. Como alternativa, foi indicado à
substituição da espécie ou a implantação de novas espécies para que assim,
pudesse ocorrer uma harmonia entre espécies nativas e exóticas.
Palavras chaves: implantação, Fícus benjamina, predominância

Abstract

The objective of this study is to evaluate data that is not yet existing or
recognized in the municipality of União dos Palmares, where a floristical and
phytosociological analysis was performed between the neighborhoods to verify the
species in the site, where a Large predominance of the species Fícus Benjamina,
which is an exotic species. Alternatively, it was indicated to replace the species or
the implantation of new species so that a harmony between native and exotic
species could occu
Introdução

Atualmente a gestão urbana tem sido evidenciada nos quesitos
relacionados a arborização principalmente pelos autores do plano não
apresentarem conhecimentos sobre a função das espécies, levando-os a fazer
reparos e remoção de espécies que inicialmente não seriam apropriadas para o
local, enfatizando a negligência dos responsáveis pela implantação, planejamento
e elaboração do plano destinado à inserção de árvores nas cidades, visto que
esse realiza-se apenas com o objetivo de cumprir as obrigações civis para com o
meio ambiente (SILVA, 2016).
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O crescimento acelerado das cidades em consonância ao descaso com a
composição arbórea de vias e locais públicos traz impactos negativos que
crescem de forma proporcional ao aumento do perímetro urbano, bem como a
alteração climática causada pela ausência de vegetação. A melhoria do
microclima, purificação do ar, redução da insolação direta e temperatura, além da
sensação térmica e qualidade de vida agradáveis, são benefícios que podem ser
alcançados a partir do incremento arbóreo (PINHEIRO, SOUZA, 2017).
Segundo Silva et al. (2018), um grande aliado da conservação ambiental,
são os espaços predestinados à inserção de árvores, pois esses locais estimulam
a formação de pequenas ilhas climáticas, o que torna o ambiente agradável e
proporciona sensações de bem-estar aos indivíduos. No entanto o planejamento
inicial é essencial para entender as características e funções das espécies para
que haja harmonia entre a infraestrutura, pessoas e meio ambiente, pois nem
todas as espécies são adequadas para adaptação urbana, visto que algumas
possuem raízes grandes e volumosas, que danificam calçadas e paredes entre
outros, trazendo risco à sociedade. (BATISTA, M. L. et al., 2013)
Fazer um estudo fitossociológico se torna uma excelente ferramenta para o
conhecimento da área ou região, pois analisa as formações vegetativas e
possibilita a compreensão das especificidades de cada espécie, bem como as
relações entre a composição florística e o ambiente, informando a riqueza,
densidade e dominância dos indivíduos arbóreos presentes no local estudado.
Dessa forma, a análise da arborização através dos inventários é imprescindível
tanto para um bom manejo da arborização urbana existente, como também para
futuras implantações. Assim, através da utilização de diferentes metodologias, é
possível identificar as espécies já implantadas, examinar os possíveis conflitos
existentes com outros componentes urbanos e promover a implantação de novas
espécies florestais no ambiente (GILSA, HOMCZINSKI & KRUPEK 2014).
Avaliações quanto a fitossociologia de União dos Palmares - AL são
inexistentes, portanto, este estudo tem como objetivo conceder conhecimentos
relativos à cidade e analisar a fitossociologia das espécies presentes nela, bem
como avaliar as interações que ocorrem entre a composição arbórea e a
infraestrutura dos locais em que estão implantadas.
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Material e métodos

Localização e características da área de estudo

O município de União dos Palmares está localizado no norte-nordeste de Alagoas,
e apesar de sua extensão territorial ser de aproximadamente 429 km², apenas 26 km² do
seu território é urbanizado. A cidade apresenta longitude de 9°10'18'' S e longitude de
36°1'16'' W, e de acordo com a classificação de Köppen e Geiger, seu clima é do tipo As,
indicando clima tropical de savana com o verão seco (KOTTEK, 2006). A vegetação que
prevalece é a do tipo Floresta Subperenifólia, com partes de Floresta Subcaducifólia e
cerrado/floresta, e os solos do local são representados pelos Latossolos e Podzólicos nos
topos de chapadas e topos residuais (MASCARENHAS, BELTRÃO, SOUZA, 2015).

Coleta e Análise de dados

Para a coleta de dados, foram escolhidos seis bairros do município (Tabela 1), e
posteriormente foi realizada a identificação florística das espécies arbóreas presentes nas
ruas. O levantamento florístico foi realizado no início de outubro com duração de cinco
dias, onde foram levantados 384 indivíduos, sendo identificados através de suas
características vegetativas juntamente com o auxílio da literatura especializada escrita
por Souza e Lorenzi (2009), Lorenzi (2009) e Lorenzi (2003), trazendo informações dos
nomes popular e científico e família pertencente.
Foram coletados a Altura geral e Circunferência da Altura do Peito (CAP) com
auxílio de trena e fita, para que os parâmetros fitossociológicos pudessem ser calculados
de acordo com as fórmulas, além disso, também foram coletadas informações relativas à
situação ecológica e fitossanitária das espécies, bem como se necessitavam de algum
reparo ou se deveriam ser substituídas por outras.
Os dados coletados em campo foram inseridos no software Microsoft Excel, onde
foi

calculado

o

Diâmetro

da

Altura

parâmetros fitossociológicos (densidade

do

Peito

absoluta

(DAP),

(DA),

e,

em

densidade

seguida,
relativa

os

(DR),

frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR), dominância absoluta (DoA),
dominância relativa (DoR), índice de valor de importância (IVI) e índice de diversidade
(D), de acordo com as seguintes fórmulas:
A) Diâmetro da Altura do Peito
DAP = CAP/π
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B) Densidade absoluta
DA = Ni/A
Sendo: Ni = número de espécies i;
A = Área total amostrada em hectares.

C) Densidade Relativa
DR = DA/ΣDA
Sendo: DA = Densidade absoluta da espécie;
ΣDA = Somatório da densidade absoluta de todas as espécies.

D) DFrequência absoluta
Fa = nº de bairros em que a espécie aparece/ nº total de bairros*100

E) Frequência relativa
Fr (%) = Fa/ΣFa * 100
Sendo: Fs frequência absoluta da espécie
ΣFa = Somatório das frequências absolutas

F) Dominância absoluta
Doa = ΣAB
Sendo:
Σ ABi: somatório da área basal dos indivíduos da espécie i

G) Dominância relativa
DOR (%) doaI / Σ doa * 100
Sendo: doa = dominância absoluta da espécie i
Σdoa = Somatório das dominâncias absolutas

H) Índice de valor de importância (%)
IVI (%) = fri + dri+DOR/300 * 100

I) Índice de diversidade
Índice de odum :
D1= (s-1)/lnN
Sendo: s - Número total de espécies
N - Somatório do número de indivíduos
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Resultados e discussão

Com base em resposta a pesquisa analisada, foram encontradas 384 árvores, 14
famílias, com 21 espécies, dos 6 bairros avaliados, a espécie Fícus benjamina L é a que
se encontra mais presente nas ruas da cidade de União dos Palmares - AL.
Segundo (BIONDI & ALTHUS, 2005) temos que ter atenção para a dominância de
poucas espécies em um determinado local, pois, influencia e facilita a propagação de
pragas e doenças pode se tornar um problema futuro para o ambiente urbano.
(SANTAMOUR –JUNIOR 1990) aconselhou fazer uma distribuição de espécies no
ambiente, incentivando não utilizar mais de 10% da mesma espécie, ou 20% de gênero,
e 30% da mesma família, para poder fluir melhor o desenvolvimento da espécie.
A espécie Fícus benjamina L. mostrou resultados comprometedores em relação as
calçadas e asfalto, como mostra a (figura 1), pois como essa espécie se desenvolver
muito, ela precisa de um espaço maior, para suas raízes crescerem sem causar estrago.
E assim de acordo com (LOCASTRO, J. K. et al 2017) para se ter uma arborização mais
sustentável é sugerido executar projetos para corte da espécie, começando pelas
espécies inseridos em locais em que o calçamento já apresenta sinais preocupantes.
O Fícus benjamina L, é considerado inadequado para urbanização, por conter
aspectos que podem provocar danos, acidentes com os indivíduos e situações
indesejadas com rede elétrica. Além disso a espécie é exposta a um inseto
como trips (Liothrips adisi), e por um fungo (Phytophthora), fragilizando a árvore.
(SANTOS, J.F. FREITAS, P. T. J 2019)
Na (tabela) podemos observar a densidade Relativa (DR): Que obtém porcentagem do
número de indivíduos de uma determinada espécie em relação ao total de indivíduos
amostrados e Fícus benjamina L é a que mais se destaca nessa porcentagem, onde teve
76,04 % e em seguida a Vachellia Farnesiana com 5,46%. Como podemos ver
, Fícus benjamina L, ultrapassa muito mais de 10%, para poder ter uma harmonia em
espécie, que foi sugerido por (SANTAMOUR-JÚNIOU 1990)
Já a dominância relativa (DR): mostrando a relação entre a área basal total de uma
espécie e a área basal total de todas as espécies amostradas, nisso foi constatado
70,53% de Fícus benjamina L, e da espécie Acácia Obliquifolia apresentou 9,74% devido
ao seu valor alto de áreas basais.
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(Figura 1) interferência de arborização nos bairros de União dos Palmares, AL

Conclusão
Com os resultados apresentados, é evidente a importância da arborização e
planejamento para que ela se realize de forma coerente, dessa forma constatamos que
nos bairros de União dos Palmares, a maioria das espécies presentes são exóticas, ou
seja, não existe equilíbrio entre espécies nativas e exóticas,a maiorias das espécies
presentes, necessitam de espaço bastante significativo, para que ocorra sua
desenvoltura sem causar danos futuros. Dessa forma é necessário a implantação de
outras espécies, e a retirada de algumas fazendo assim a substituição, pois a
permanência de poucas espécies nativas diminui a harmonização na região, utilizar
espécies nativas é muito importante, contribuiria para mais diversidade da área.
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LEVANTAMENTO DA ARBORIZAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO DO ESPINHEIRO,
RECIFE – PE
SAMPAIO, S.C. 1, FELICIANO, A.L.P 2.

Resumo
O conforto humano no ambiente pode ser transformado pelos benefícios que a arborização
oferece, com o intuito de conhecer as espécies presentes nas vias públicas e a relação com o
meio urbano. O objetivo desse trabalho foi o levantamento de todas as árvores e arbustos no
Bairro do Espinheiro, Recife–PE, com análise de espécie, DAP, altura total, fitossanidade,
condição do sistema radicular e largura do passeio. Foram analisados 744 indivíduos. A espécie
Licania tomentosa foi a de maior representatividade, com 489 indivíduos, com 65,73% do total. A
altura total média foi de 15,48 m e o DAP médio foi de 55,45 cm, explicado pela presença forte do
oiti (grande porte), o que não é recomendável devido a maior propensão a ataques de pragas e
doenças. Em relação à fitossanidade, apenas 26% dos indivíduos estavam vigorosos e sem
danos. E 24,52% dentre os analisados causaram danos significativos no passeio, devido a área
livre insuficiente ao redor do tronco. Evidenciando a falta de planejamento e manutenção,
ocorrendo sérios conflitos com a fiação aérea e danos significativos nas calçadas, complicando a
acessibilidade.
Palavras-chave: Inventário, Licania tomentosa, ambiente urbano.

Abstract

Human comfort in the environment can be transformed by the benefits that afforestation offers, in
order to know the species present on public roads and the relationship with the urban environment.
The objective of this work was to survey all trees and shrubs in Espinheiro neighborhood, RecifePE, with species analysis, DBH, total height, plant health, root system condition and width of the
walk. 744 individuals were analyzed. The Licania tomentosa species was the most representative,
with 489 individuals, with 65.73% of the total. The average total height was 15.48 m and the
average DBH was 55.45 cm, explained by the strong presence of oiti (large), which is not
recommended due to its greater propensity to pest and disease attacks. Regarding plant health,
only 26% of the individuals were vigorous and undamaged. And 24.52% of those analyzed caused
significant damage to the ride, due to insufficient free area around the trunk. Highlighting the lack of
planning and maintenance, serious conflicts with the aerial wiring and significant damages to the
sidewalks, complicating the accessibility.

Introdução
Entre o século XV e XVIII nas principais cidades da Europa ocorreram
transformações através de significativas intervenções, caracterizando jardins e praças da
época. Apenas por volta de 1700, a presença das árvores, nas cidades, como elemento
da composição urbana começou a ser mais marcante, onde os estudos científicos se
aprofundaram nos jardins botânicos de todo o mundo (MILANO; DALCIN, 2000). De
acordo com Santos; Teixeira (2001) as árvores foram estabelecidas na malha urbana em
1800, devido influências das cidades europeias, Londres e Paris.
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No Recife, o grande momento de produção paisagística foi dos últimos anos do
século XIX até o final de 1930 (FERREIRA; ONO; SILVA 2013). Para Arruda; Santos
(2013) a primeira manifestação relacionada ao paisagismo que houve no Brasil, ocorreu
em Pernambuco, por obra de Maurício de Nassau durante a invasão holandesa, no
século XVII. Schuch (2006) afirma que Recife foi, provavelmente, a primeira cidade a
possuir arborização de rua. Durante a ocupação holandesa ocorreu uma tentativa de
reproduzir características marcantes das cidades europeias.
A arborização urbana, podendo também ser chamada de florestas urbanas,
engloba diferentes espaços dentro do meio urbano, como: arborização de ruas, parques,
praças, jardins, canteiros de ruas e avenidas e margens de corpos d’água (BARCELLOS
et al. 2012).
A arborização urbana age na proteção contra ventos, na diminuição de gases
nocivos e na higiene mental, e para Scanavaca Júnior (2013) está também relacionada
com uma maior expectativa de vida gerando menor pressão arterial, menores índices de
diabetes e colesterol, menor estresse e menos irritabilidade. Áreas arborizadas são mais
agradáveis aos sentidos humanos (ROCHA; LELES; OLIVEIRA NETO, 2004).
Segundo Pivetta; Silva Filho (2002) ao selecionar as espécies, é importante ter
conhecimento sobre a resistência a pragas e doenças e sobre sua velocidade
crescimento. Precisam ter lenho resistente, com o intuito de evitar quedas, não serem
produtores de frutos grandes, não terem princípios tóxicos e não exalarem odor forte,
além de tamanho e forma de copa adequados, raízes profundas e serem,
preferencialmente, nativas.
Quando a arborização não é devidamente planejada seus benefícios não são
totalmente alcançados, ocorre perda da eficácia em transmitir confortos físicos e
psíquicos, causando transtornos (SILVA FILHO et al. 2002), pois diversos benefícios
estão relacionados à qualidade de seu planejamento (PIVETTA; SILVA FILHO, 2002).
Arborização nas calçadas em vias públicas, de acordo com a Secretaria de Meio
Ambiente e Sustentabilidade (2013) precisa levar em consideração três fatores: largura
do passeio, o livre trânsito de pedestres e a relação com os componentes presentes no
passeio. Recomenda ainda que os passeios tenham largura maior que 1,50 metros, nos
locais em que serão plantadas espécies arbóreas.
Para Velasco (2003) um dos maiores problemas enfrentados é a convivência,
harmônica entre as redes de distribuição de energia elétrica e a arborização viária, e o
fato se deve a arborização e a implantação dos sistemas de distribuição são planejados e
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realizados independentemente. Assim, se faz importante que alternativas (redes
protegidas, subterrâneas ou outras que diminuam o número de podas prejudiciais) sejam
utilizadas na substituição dos sistemas atuais.
De acordo com Melo et al. (2007), a realização de um inventário avalia a
arborização urbana com o intuito de conhecer o patrimônio arbóreo e arbustivo de um
determinado local. O levantamento traz informações sobre tratamentos fitossanitários,
necessidade de poda, remoção e plantios.
Objetivos
Objetivo geral:
Este trabalho tem como objetivo realizar o inventário quali-quantitativo total e o
diagnóstico da arborização viária do bairro do Espinheiro– PE.
Objetivos específicos:
- Conhecer o patrimônio arbustivo e arbóreo das ruas do bairro
- Avaliar e caracterizar a arborização urbana em aspectos qualitativos e quantitativos
Material e Métodos
Caracterização da área:
O estudo foi realizado no Bairro do Espinheiro situado na zona norte do Recife,
apresentando como ponto central de localização as coordenadas geográficas 08° 03’ 14’’
de latitude Sul e 034° 52’’ 52’’ de longitude Oeste, cujo clima é Am de acordo com a
classificação de Köppen e Geiger com temperatura média anual de 25,5ºC e pluviosidade
média anual de 1804 mm (IBGE, 2015). Segundo Recife (2015) o Bairro do Espinheiro
tem área territorial de 73 hectares e, aproximadamente, 10.438 habitantes segundo a
Prefeitura da Cidade do Recife. O bairro está incluído na terceira Região PolíticoAdministrativa (RPA), fazendo limite com os bairros da Encruzilhada, Aflitos, Torreão,
Graças, Boa Vista e Santo Amaro.
Coleta de dados:
Para o levantamento quali-quantitativo da arborização viária foram analisados
todos os indivíduos arbóreos e arbustivos com Circunferência a Altura do Peito (CAP)
maior que 15 cm. Os dados foram coletados entre os meses de novembro e dezembro de
2014. Os dados foram anotados em uma ficha de campo e o CAP medido com o auxílio
de fita métrica e a altura estimada.
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As variáveis analisadas seguiram a metodologia proposta por Silva et al. (2007)
apud Scaramussa (2013) com adaptações.


Espécie: Refere-se a identificação a espécie.



DAP (Diâmetro a altura do peito): Foi medido o CAP (circunferência a altura do
peito), em centímetros, com a ajuda de uma fila métrica e os valores foram
convertidos para valores de diâmetro.



Altura total: Altura total da árvore da sua base até o topo do galho mais alto, em
metros. Componentes urbanos foram utilizados como referência, exemplos:
postes de iluminação, de baixa e alta tensão e prédios.



Fitossanidade: Foi avaliada as condições sanitárias de acordo com seu aspecto
físico, segundo a classificação: Boa, quando o indivíduo se apresentou vigoroso,
sem sinais de pragas, danos mecânicos ou doenças; regular, quando apresentou
condições de vigor médias com pequenos problemas de pragas, doenças ou
danos físicos; e ruim, quando a árvore apresentou um forte ataque de pragas e
doenças ou grandes danos físicos.



Condição do sistema radicular: Indica às condições externas das raízes, quando
não subterrânea houve classificação em três situações; apontar, quando as raízes
se apresentaram superficiais mas sem ocasionar danos no passeio; quebra,
quando o passeio não sofreu danos significativos, danos que poderiam ser
rachaduras, elevações ou desníveis; e destrói, quando o sistema radicular do
indivíduo ocasionou danos significativos ao passeio. Quando as raízes se
apresentaram completamente profundas foram classificadas como boa.



Largura do passeio: Área de livre passagem na existência de calçada
pavimentada. Foi medida a distância, com auxílio de uma trena, entre o meio fio e
a construção, quando havia estacionamento, foi medida distância entre o meio fio
e a delimitação do estacionamento, geralmente, na frente de estabelecimentos
comerciais. Classificados como: Pequeno, quando menor que 2 metros, média
quando maior que 2,0 metros e menor que 2,50 metros e grande, quando maior
que 2,50 metros.



Fiação: As árvores e arbustos foram avaliados quanto à fiação presente ou
ausente no local. Classificados como; ausente, quando não havia fiação no local
ou quando não havia possibilidade de conflito entre a copa e a fiação aérea;
potencial, quando não havia contato atual mas havendo possibilidade de conflito
por meio do desenvolvimento normal do indivíduo; e conflito, quando ocorreu o
contato da copa com a fiação aérea.
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Os parâmetros avaliados foram frequência absoluta e relativa. Sendo frequência
absoluta a quantidade de cada espécie; e a relativa, a porcentagem que cada espécie
representou dentro do total estudado.
As espécies identificadas foram definidas sua origem, como nativa ou exótica,
considerando nativa toda espécie de ocorrência natural no Brasil; como exótica, toda
espécie de ocorrência de outros países.
Resultados e Discussão
O levantamento de árvores e arbustos foi feito em 33 ruas no Bairro do
Espinheiro, totalizando 744 indivíduos identificados, distribuídos em 32 espécies e
presentes em 14 famílias botânicas. A família que mais representativa foi a Fabaceae,
somando 13 espécies, o que equivale a 40,63% do total. A Bignoniaceae foi a família que
apareceu

em

segundo

lugar

com

5

espécies.

Famílias

como

Anacardiaceae, Malvaceae, Meliaceae, Myrtaceae, Rutaceae e

Annonaceae,

Lythraceae, só

representaram um único indivíduo de uma única espécie, cada.
As espécies exóticas são predominantes na arborização do bairro com 23
espécies representando 71,87% do total, porém, são as espécies nativas que são mais
recomendadas para compor uma arborização urbana. Estudos realizados por Mamede et
al. (2014) comprovaram que a cidade de Paranaíta – MT, também enfrenta a mesma
situação, 71,43% da arborização urbana da cidade é composta por espécies exóticas.
A espécie de maior predominância foi a Licania tomentosa popularmente
conhecida como Oiti, apresentando 469 indivíduos, o que representa 65,726% do total
encontrado na área de estudo. Seguida da Senna (Senna siamea) e da Sibipiruna
(Poincianella pluviosa var. peltophoroides que se somadas representam 18,15% do total,
o que comparado com a frequência relativa do Oiti ainda é uma representação baixa.
Situação semelhante a do Bairro dos Aflitos, bairro vizinho, que segundo Rocha;
Pimentel; Barreto (2012) Licania tomentosa foi a espécie predominante representando,
aproximadamente, 23%, sendo 52 indivíduos, dentre 229 indivíduos amostrados além
que a Senna e a Sibipiruna também aparecem dentre as 4 mais predominantes, com
20% e 9%, respectivamente.
Apenas 14 das espécies presentes no Bairro do Espinheiro são recomendadas
para a arborização da cidade do Recife de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e
Sustentabilidade (2013), são elas: Algodão da Praia, Aroeira, Cássia Amarela, Cássia
Grande, Craibeira, Felício, Ipê Roxo, Ipêzinho, Jasmim Laranjeira, Mororó, Pau Brasil,
Resedá Gigante, Sibipiruna, Tamarindo. Um problema bastante comum encontrado em
várias cidades, é a quantidade de espécies não recomendadas para a arborização viária,
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e na área estudada não foi diferente, em torno de 56% das espécies não são adequadas
para tal função.
A altura total média dos indivíduos foi de 15,48 metros e o Diâmetro a Altura do
Peito (DAP) médio foi de 55,45 centímetros, indicando que a arborização viária do bairro
não é composta por indivíduos jovens ou recém plantados. Resultado explicado pela
presença significativa do Oiti, que representou a maior frequência absoluta, o mesmo
aconteceu na cidade de Uchôa em São Paulo, foi visto por Stranghetti; Silva (2010).
Quanto à fitossanidade, 45,8% das árvores e arbustos apresentaram condições
regulares, 28,1% apresentaram condições ruins, podendo ser forte ataque de pragas e/ou
doenças e/ou grandes danos físicos e 26% demonstraram boas condições, um bom
aspecto de vigor e saúde. O percentual, de aproximadamente, 45% de árvores que
apresentaram condições fitossanitárias regulares se assemelha a cidade de Jacareí –
SP, segundo Faria; Monteiro; Fisch (2007), 44% os indivíduos analisados necessitavam
de pequenos reparos por apresentarem sinais de ataque de insetos, doença ou
problemas fisiológicos. O percentual de indivíduos em condições ruins pode estar ligado
à ausência de uma grande variedade de espécies.
A verificação da condição do sistema radicular mostrou que 15,51% das árvores e
arbustos apresentam raízes totalmente subterrâneas, não apresentando nenhum tipo de
problema. A maioria dos indivíduos analisados, o que representa 45,43% do total,
apresentaram raízes superficiais sem ocasionar danos. Situação oposta ao que acontece
no município de Piracicaba – SP, que de acordo com Volpe-Filik; Silva, Lima (2007), a
maioria dos indivíduos estudados apresentaram raízes não aparentes, ou seja,
completamente subterrâneas, o que representou 63%.
Foram 191 indivíduos (26,45%) que apresentaram raízes expostas e causadoras
de danos significativos ao passeio e com menor representatividade, 12,60% dos
indivíduos foram observadas com raízes expostas e causando danos poucos
significativos ao passeio, danos esses que podem ser rachaduras, elevações ou
desníveis.
Em relação a largura do passeio o Bairro do Espinheiro apresentou a maior parte
das suas calçadas medianas, o equivalente a 43,13%, medindo entre dois e dois metros
e meio, mas de acordo com Raber; Rebelato (2010) a largura ideal para o passeio é de
três metros porque com esse tamanho os indivíduos arbóreos podem se desenvolver
naturalmente sem gerar danos e facilitando a circulação. Do total, 33,7% das calçadas
consideradas grandes. Dentre os passeios analisados, foi visto que minoria foi
considerado pequeno, representando 23,16% do total, menor de dois metros, situação
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semelhante no Bairro dos Aflitos, localizado no Recife e vizinho no bairro estudado, que
também apresentou menor parte das suas calçadas pequenas, representando 4,6%
(ROCHA; PIMENTEL; BARRETO, 2012.)
Quanto à fiação aérea existente, mais da metade das árvores e arbustos, o que
significou 68,64%, apresentaram conflito, ou seja, ocorreu contato da copa com a fiação,
situação oposta encontrada em três vilas localizadas no município de Ponta Grossa–PR e
na cidade de Vargem Alta–ES, que apresentaram 28,57% e 25,73%, respectivamente, de
indivíduos em conflito (OLIVEIRA; CARVALHO, 2010; SCARAMUSSA, 2013). Tendo em
vista a passagem da fiação aérea é fundamental levá-la em consideração na hora de
planejar a arborização viária, independente de qual seja o local.
É muito comum no Bairro do Espinheiro realizar poda com o intuito de livramento
da fiação aérea, o que em diversos casos destrói a forma natural típica de cada espécie,
o que pode causar desestabilidade.
Na arborização viária do Bairro do Espinheiro existe a predominância de Licania
tomentosa, uma espécie de grande porte não adequada para arborização urbana, além
de que, é necessário ocorrer uma diversidade de espécies para garantir o máximo de
proteção contra pragas e doenças.
A presença de árvores de grande porte torna mais difícil uma organização e
solução para os problemas da arborização viária, evidenciando a falta de planejamento e
manutenção por parte dos órgãos responsáveis, ocorrendo sérios conflitos com a fiação
aérea e danos significativos nas calçadas, complicando a acessibilidade.
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LEVANTAMENTO FLORÍSTICO EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
LOCALIZADO NA GRANDE NATAL, RIO GRANDE DO NORTE
SILVA, I. S. F.¹; BARBOSA, R. F. M.²; UCELLA FILHO, J. G. M.³; AZEVEDO, T. K. B.4

Resumo
A arborização urbana está relacionada ao ato de plantar árvores no contexto urbano,
podendo ser definida como o conjunto de vegetação natural e/ou cultivada presente em cidades e
ambiente privados, como casas, praças, canteiros e calçadas. Nesse contexto, este trabalho teve
por objetivo realizar um levantamento florístico nas áreas comuns de um condomínio residencial
localizado em bairro nobre do município de Parnamirim, Rio Grande do Norte, visando quantificar
o número de espécies exóticas e nativas do paisagismo nele empregado. O condomínio em
estudo possui uma enorme cobertura vegetal. Contudo, o excesso de espécies exóticas pode
prejudicar a biodiversidade de flora e fauna das matas nativas ao entorno. O aumento de espécies
nativas seria benéfico para o local, pois estas já seriam adaptadas à região, auxiliando as
dinâmicas populacionais e, além disso, auxiliaria na rede de corredores verdes.
Palavras-chave: Arborização urbana. Paisagismo. Jardins privados.
Abstract
Urban afforestation is related to the act of planting trees in urban contexts and can be
defined as the set of natural and/or cultivated vegetation present in cities and private environments,
such as houses, squares, flowerbeds and sidewalks. Thus, this work aimed to perform a floristic
survey in the common areas of a private residential condominium located in an upscale
neighborhood of Parnamirim municipality, Rio Grande do Norte, aiming to quantify the number of
exotic and native species of landscaping employed in it. The condominium under study has a huge
vegetation cover. However, the excess of exotic species can damage the flora and fauna
biodiversity of the surrounding native forests. The increase of native species would be beneficial to
the site as they are already adapted to the region, thus assisting population dynamics and besides
that, they would help with the network of green corridors.
Keywords: Urban afforestation. Landscaping. Private gardens.

Introdução
A arborização urbana está relacionada ao ato de plantar árvores no contexto
urbano, mas ela não se resume a apenas isso. Ela pode ser definida como o conjunto de
vegetação natural e/ou cultivada presente em uma cidade, podendo estar presente em
ambientes privados, como casas, ou público, como praças (GONÇALVES; THOMAZ,
2003; CABREIRA; CANTO-DOROW, 2016).
Conforme ocorre o desenvolvimento das cidades, as modificações do ambiente
tornam-se cada vez mais complexas e crescentes, principalmente no âmbito vegetacional
(SPÓSITO, 1994). Recentemente, vê-se a importância da arborização consciente e
planejada, para que não haja plantas crescendo de forma desordenada, e também para
se entender o viés ecológico que a vegetação de um ambiente proporcionará, como a
melhoria do microclima e bem-estar psíquico (BRIANEZI et al., 2013). Nisso, entra o
paisagismo, descrito por Burle Marx (2004) como um tipo de arte que foca em
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transformar a natureza em um belo jardim. Para que a paisagem converse com o que
será plantado é necessário um estudo prévio.
Muitas vezes, jardins privados não são planejados para além da questão estética.
O

conhecimento

sobre floras

de jardins

privados ainda

é

pobre

(LONDON

BIODIVERSITY PARTNERSHIP, 2001). Apesar disso, sabe-se que os jardins
provavelmente contribuem com boa parte da extensão das áreas verdes das cidades,
portanto a composição e configuração dessas áreas tem influência direta nas espécies da
fauna que se encontram nas áreas urbanas (SMITH et al., 2006).

Objetivos
Este trabalho tem por objetivo realizar um levantamento florístico nas áreas
comuns de um condomínio residencial localizado em bairro nobre do município
Parnamirim, Rio Grande do Norte, visando quantificar o número de espécies exóticas e
nativas do paisagismo nele empregado.

Material e Métodos
A pesquisa foi realizada no condomínio residencial Bosque dos Poetas, que se
encontra no bairro Parque do Jiqui do município de Parnamirim, Rio Grande do Norte
(Figura 1), durante o mês de setembro de 2019. O condomínio, que se encontra na
região metropolitana de Natal, possui área total de 306.346,24 m² e possui clima, de
acordo com a classificação de Köppen, tropical chuvoso com verão seco do tipo As, com
temperatura média de 27,1°C, umidade relativa média anual de 79% e precipitação
pluviométrica variando entre 1.009,5 e 1.514,4 mm (IDEMA, 2013).
O censo da vegetação utilizada para o paisagismo do condomínio foi realizado em
suas áreas comuns. Não foram contabilizadas plantas das áreas de bosque, que são de
vegetação nativa, nem dos jardins privativos residenciais. As espécies conhecidas foram
identificadas no local juntamente a jardineiros e um profissional agrônomo que trabalham
no condomínio. As desconhecidas foram fotografadas tronco, folhas e flores para
posterior identificação. Os dados obtidos foram tabulados e submetidos a análise
estatística descritiva no Microsoft Excel 2010.

Resultados e Discussão
Foram avaliados no total 987 indivíduos distribuídos em 32 famílias botânicas e 71
espécies. Dentre as espécies encontradas, 28 foram classificadas como nativas e 43
como exóticas (Tabela 1). As famílias mais expressivas em número de espécies foram,
em ordem decrescente, Arecaceae (16,9%), Myrtaceae (9,9%), Bignoniaceae (8,5%),
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Fabaceae (8,5%), Anacardiaceae (5,6%), Apocynaceae (5,6%), Annonaceae (2,8%),
Asparagaceae (2,8%), Lythraceae (2,8%), Malpighiaceae (2,8%), Rubiaceae (2,8%),
Rutaceae (2,8%), Araceae (1,4%), Bombacaceae (1,4%), Boraginaceae (1,4%),
Burseraceae (1,4%), Chrysobalanaceae (1,4%), Combretaceae (1,4%), Cupressaceae
(1,4%), Cycadaceae (1,4%), Cyclanthaceae (1,4%), Lamiaceae (1,4%), Lauraceae
(1,4%), Malvaceae (1,4%), Nyctaginaceae (1,4%), Oxalidaceae (1,4%), Pandanaceae
(1,4%), Salicaceae (1,4%), Sapotaceae (1,4%), Solanaceae (1,4%), Verbenaceae (1,4%)
e Zingiberaceae (1,4%) (Figura 2). Em levantamentos de arborização urbana feitos em
praças e bairros da região metropolitana também foram identificadas as famílias
Fabaceae e Arecaceae como sendo as mais relevantes em número de espécies
utilizadas (PEREIRA et al., 2010; DE ARAÚJO et al., 2015; UCELLA FILHO et al., 2017).
As espécies exóticas ameaçam diretamente a diversidade nativa e contribuem
para transmissão de doenças entre os animais locais, com o aumento do fluxo urbano.
Goddard et al. (2010) citam que espécies nativas aumentaram significativamente a
diversidade de pássaros e borboletas nas regiões em comparação com as espécies
exóticas. Na ornamentação do condomínio, 60,6% das espécies foram classificadas
como exóticas no Brasil e 39,4% como nativas, demonstrando uso extensivo de plantas
de fora para compor o paisagismo.
Das famílias estudadas, a maioria apresentou desequilíbrio na relação entre
espécies nativas e exóticas contabilizadas, ou seja, costumou-se haver sempre mais de
uma determinada origem do que de outra. A Arecaceae, que foi a mais relevante,
apresentou a maior desigualdade: foram classificadas 15,5% como exóticas e 1,4% como
nativas (porcentagem referente ao total de espécies identificadas). Já a Myrtaceae, que
foi a segunda mais relevante, apresentou 1,4% exóticas e 4,2% nativas, da mesma forma
desbalanceado (Figura 2). As demais seguiram o mesmo padrão de desequilíbrio, com
exceção de três famílias que manifestaram valores iguais para exóticas e nativas
(Apocynaceae, Malpighiaceae e Rubiaceae).
Souza (2008) observou que a maior parte da vegetação utilizada para arborização
urbana e paisagismo na Grande Natal é de origem exótica. No condomínio estudado não
foi diferente: houve concordância com este dado não só na mensuração de espécies,
mas também na de indivíduos. A espécie de maior abundância encontrada foi a Dypsis
lutescens, conhecida popularmente como areca-bambu e pertencente à família
Arecaceae. Ela é nativa de Madagascar, onde cresce de forma silvestre. Além disso é
uma das espécies de maior uso ornamental por todo o mundo (BENÍTEZ et al., 2006).
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Diante do exposto, conclui-se que o condomínio residencial Bosque dos Poetas
possui uma enorme cobertura vegetal. Contudo, o excesso de espécies exóticas pode
prejudicar a biodiversidade de flora e fauna das matas nativas ao entorno. O aumento de
espécies nativas seria benéfico para o local pois auxiliaria na rede de corredores verdes e
já seriam adaptadas a região, portando auxiliando as dinâmicas populacionais.
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ANEXOS
Figura 1. Mapa ilustrativo do condomínio residencial Bosque dos Poetas. As áreas em preto
representam as áreas onde foi feito o levantamento florístico. As em cinza são áreas de
preservação que não foram incluídas por não fazerem parte do projeto paisagístico.
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Tabela 1. Listagem de famílias (em ordem de relevância) e espécies identificadas nas áreas
comuns de condomínio residencial localizado em Parnamirim, RN. (E= Exótica; N= Nativa; N°=
Número de indivíduos)

Família
Arecaceae

Espécie

Nome Popular

Origem

N°

Caryota mitis Lour

Rabo de peixe

E

37

Cocos nucifera L.

Coqueiro

E

36

Talipot

E

4

Areca bambu

E

182

Areca locuba

E

4

Tamareira

E

2

Ráfis

E

20

Palmeira-imperial

E

6

Catolé

N

14

Veitchia merrillii (Becc.) HE Moore

Palmeira havaí

E

15

Wodyetia bifurcata A.K. Irvine

Rabo de raposa

E

6

Palmeira-azul

E

1

Guabiraba

N

3

Azeitona-preta

E

1

Eugenia azeda Sobral

Ubaia azeda

N

1

Eugenia pyriformis Cambess

Ubaia doce

N

2

Eugenia uniflora L.

Pitangueira

N

10

Plinia cauliflora (DC.) Kausel

Jabuticabeira

N

8

Psidium cattleyanum Sabine

Araçá-vermelho

N

8

Pau-d'arco

N

11

Jacarandá-mimoso

N

1

Craibeira

N

13

Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sand.

Peroba

N

10

Tecoma campensis (Thunb.) Lindl.

Tecoma

E

1

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth

Ipê-de-jardim

E

11

Pau-brasil

N

13

Flamboyant-mirim

E

50

Corypha umbraculifera L.
Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje
& J.Dransf.
Dypsis madagascariensis (Becc.) H.
Beentje & J. Dransf.
Phoenix dactylifera L.
Rhapis excelsa (Thumb.) Henry
Roystonea oleraceae (Jacq.) O.F.
Cook
Syagrus cearensis Noblick

Bismarckia nobilis Hildebrandt &
H.Wendl.
Myrtaceae

Campomanesia xanthocarpa (Mart.)
O.Berg
Syzygium cumini (L.) Skeels

Bignoniaceae

Handroanthus impetiginosus (Mart.
ex DC.) Mattos
Jacaranda mimosifolia D. Don
Tabebuia aurea (Manso) Benth. &
Hook. f. ex S. Moore

Fabaceae

Paubrasilia echinata Lam.
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw
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Calliandra tweedii Benth.

Caliandra

N

3

Erythrina velutina Willd

Mulungu

N

6

Cássia-Baiana

N

1

Tamarindeira

E

1

Cajueiro

N

20

Mangueira

E

4

Spondias mombin L.

Cajá

N

1

Spondias purpurea L.

Ciriguela

N

2

Alamandra

N

7

Jasmim-manga

E

7

(Lindl.) Lem.

Jasmim-leite

E

1

Hancornia speciosa Gomes

Mangabeira

N

2

Árvore mastro

E

2

Graviola

E

2

Pata de elefante

E

3

Dracena

E

162

Romã

E

7

Resedá gigante

E

4

Acerola

E

2

Lanterneira

N

1

Pau-mulato

N

3

Ixora

E

51

Jasmim-laranja

E

23

Citrus limon (L.) Burm.

Limão

E

17

Araceae

Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott

Taioba

E

6

Bombacaceae

Pachira aquatica Aubl.

Cacau-selvagem

N

5

Boraginaceae

Carmona retusa (Vahl.) Masam

Carmona

E

20

Imburana

N

3

Senna polyphylla (Jacq.) H.S.Irwin &
Barneby
Tamarindus indica L.
Anacardiaceae

Anacardium occidentale L.
Mangifera indica L.

Apocynaceae

Allamanda cathartica L.
Plumeria rubra L.
Trachelospermum jasminoides

Annonaceae

Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites
Annona muricata L.

Asparagaceae

Beaucarnea recurvata Lem.
Dracena marginata Hort

Lythraceae

Punica granatum L.
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.

Malpighiaceae

Malpighia emarginata DC
Lophanthera lactescens Ducke

Rubiaceae

Calycophyllum spruceanum (Benth.)
K. Schum.
Ixora chinensis Lam.

Rutaceae

Murraya paniculata (L.) Jack

Commiphora leptophloeos (Mart.)
Burseraceae

Gillett

Chrysobalanaceae

Licania rigida Benth.

Oiticica

N

4

Combretaceae

Quisqualis indica L.

Jasmim-da-índia

E

1

Cupressaceae

Juniperus chinensis L.

Kaizuka

E

3

Cycadaceae

Cycas revoluta Thunb.

Cica

E

45

Cyclanthaceae

Carludovica palmata Ruiz & Pavon

Chapéu-do-panamá

E

1

Lamiaceae

Clerodendrum quadriloculare

Cotonete

E

3
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(Blanco) Merr.
Lauraceae

Persea americana Mill.

Abacateiro

E

2

Malvaceae

Hibiscus acetosella

Hibisco

E

1

Nyctaginaceae

Bougainvillea glabra Choisy

Buganvile

N

5

Oxalidaceae

Averrhoa bilimbi L.

Limão-do-pará

E

1

Pandanaceae

Pandanus veitchii Hort.

Pandano

E

10

Salicaceae

Salix babylonica L.

Salgueiro-chorão

E

1

Sapotaceae

Manilkara achras (Mill) Forsberg

Sapotizeiro

E

2

Solanaceae

Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don

Manacá-de-cheiro

N

1

Verbenaceae

Petrea volubilis L.

Flor-de-são-miguel

N

1

Zingiberaceae

Alpinia purpurata (Vieill.) K Schum

Alpínia

E

70

TOTAL

987

Figura 2. Percentual de espécies por família encontradas nas áreas comuns do condomínio
residencial localizado em Parnamirim, RN, agrupado quanto à sua origem (espécies nativas do
Brasil e espécies exóticas).

324

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

MORFOMETRIA DE ÁRVORES IMUNES DE CORTE NAS PRAÇAS DE
CURITIBA, PARANÁ
BOMM, B. F. H. 1, BIONDI, D. 1, REIS, A. R. N.1, IVASKO JUNIOR, S. 1, XIMENES, E. 1

Resumo
O objetivo desta pesquisa foi analisar as relações morfométricas de 14 árvores imunes de corte
(protegidas por lei ) localizadas nas praças de Curitiba, Paraná. Para isso, foram medidas
circunferência à altura do peito (CAP), altura total e de copa e diâmetro de projeção da copa, os
quais foram usadas para calcular os índices morfométricos: proporção da copa (PC), grau de
esbeltez (GE), índice de saliência (IS), índice de abrangência (IA) e formal de copa (FC). Foram
obtidos os seguintes resultados: Araucaria columnaris foi a espécie que apresentou maior PC
(92,59%), Livistona sp. com maior valor de GE (62,47), Livistona sp. com IS tendo diâmetro de
copa sete vezes maior do que o seu DAP e 45 vezes maior em Ficus gomelleira. Esta mesma
espécie obteve um maior valor de IA (44,56). Os valores do FC das espécies analisadas variaram
entre 0,25 e 2,32. Livistona sp. obteve pior desempenho, não sendo indicada para o ambiente
urbano devido principalmente a sua instabilidade indicada pelo alto valor de GE.
Palavras-chave: Áreas verdes; Floresta urbana; Índices morfométricos.

Introdução
O crescimento das árvores varia em função dos níveis de densidade da floresta, a
qual promove diferenças morfométricas em situações de isolamento e competição com
outros indivíduos, devido à competição entre plantas por recursos (DURLO; DENARDI,
1998; PRETZSCH et al., 2015). No entanto, estas relações são mais conhecidas e
aplicadas em estudos de produtividade florestal, não sendo comumente estudadas em
florestas urbanas (BOBROWSKI; BIONDI, 2017).
A seleção de espécies arbóreas para condições urbanas depende, dentre outros
fatores, das características da copa, por definirem a intensidade do impacto ecológico de
uma árvore sobre o local onde se encontra (PAGANOVÁ; MACEKOVÁ; BAKAY, 2015).
Assim, as análises morfométricas das árvores em ambiente urbano podem contribuir para
o conhecimento sobre as relações interdimensionais, o comportamento individual e a
interação entre as árvores no seu entorno, além de auxiliar no planejamento e manejo
arbóreo, com vistas a maximizar o fornecimento dos serviços ecossistêmicos
(PRETZSCH et al., 2015; BOBROWSKI; BIONDI, 2017).
No entanto, ainda é incipiente o conhecimento sobre as características
morfométricas de árvores urbanas com crescimento livre presentes em praças, onde
geralmente ocorrem menos conflitos com o mobiliário urbano em relação às árvores
localizadas nas calçadas. Além disso, pouco se sabe sobre a forma, a estrutura e a
dinâmica estrutural de árvores categorizadas como protegidas pelo poder público, por
possuírem relevância ecológica, histórica e/ou cultural (PRETZSCH et al., 2015; LAI et al.,
2019). Desse modo, tornam-se relevantes as análises morfométricas sobre o
comportamento destes indivíduos arbóreos e as consequências do manejo silvicultural
aplicado a eles.
Objetivo
O objetivo da presente pesquisa foi obter e analisar as variáveis morfométricas de
14 indivíduos arbóreos imunes de corte (protegidos por lei) localizados em praças de
Curitiba, Paraná.
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Material e métodos
A presente pesquisa foi realizada na cidade de Curitiba, situada na região Sul do
Brasil (IPPUC, 2019). O clima característico, segundo a classificação de Köppen-Geiger,
é do tipo Cfb, subtropical úmido, mesotérmico, sem estação seca definida, com verões
frescos e invernos com geadas frequentes (IPPUC, 2019). A média anual da temperatura
é de 17 °C, com umidade relativa do ar em torno de 85% e a média de precipitação anual
variando entre 1.300 e 1.500 mm (IPPUC, 2019). Curitiba está inserida na região
fitogeográfica de limite de Campo (Estepe Gramíneo-Lenhosa) e Floresta com Araucária
(Floresta Ombrófila Mista), os quais estão inseridos no bioma Mata Atlântica (MAACK,
2012).
A localização e distribuição das árvores imunes de corte do município de
Curitiba, dispostas no Decreto nº 1181 de 2009 (CURITIBA, 2009), foi realizada em cada
tipologia de floresta urbana do município, com o objetivo de determinar a
representatividade de indivíduos por tipologia. Dentre as 50 árvores declaradas imunes
de corte em Curitiba, quase metade delas (46%) se encontra na tipologia bosques e/ou
jardins privados, seguida pelas praças, que abrigam 28% do contingente total.
Embora haja maior representatividade das áreas particulares quanto à
localização das árvores imunes, estas apresentam maior dificuldade de acesso,
caracterizando um grande empecilho na análise dos indivíduos arbóreos. Desta forma,
realizou-se a análise morfométrica das árvores localizadas nas praças da cidade,
conforme a lista de espécies e a descrição da localização na Tabela 1.
Tabela 1 – Localização das espécies imunes de corte nas praças de Curitiba,
Paraná.
nº

Nome científico

Nome
popular

1

Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake

Guapuruvu

2

Olea europaea L.

Oliveira

3

Carya illinoiensis K. Koch

Nogueira

Didi Caillet

4
5
6
7
8
9

Cedrela fissilis Vell.
Phoenix canariensis Wildpret
Phoenix canariensis Wildpret
Araucaria columnaris (J.R. Forst.) Hook.
Caesalpinia leiostachya (Bent.) Ducke
Handroanthus albus (Cham.) Mattos

Cedro-rosa
Tamareira
Tamareira
Araucária
Pau-ferro
Ipê-amarelo

Eufrásio Correa
Eufrásio Correa
Eufrásio Correa
Tiradentes
Tiradentes
Tiradentes

10

Peltophorum dubium (Spreg.) Taub.

Canafístula

Villa Lobos

11
12

Ficus gomelleira Kunth & C.D. Bouché
Hymenaea courbaril L.
Enterolobium contortisiliquum (Vell.)
Morong

Figueira
Jatobá

Tiradentes
29 de março

Centro
Cívico
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Jardim
Social
Centro
Mercês

Timbaúva

Hafez Al Assad

Portão

25,0

Palmeiraleque

General Osório

Centro

35,0

13
14

Livistona sp.

Nome da
Praça
Santos
Andrade
Santos
Andrade

Bairro

Altura
(m)

Centro

40,0

Centro

12,5
25,0
23,0
15,5
21,5
27,0
25,5
15,5
16,0
20,0
20,0

FONTE: Modificado de CURITIBA (2009)

Para a análise das relações morfométricas de cada árvore, foram medidas as
seguintes variáveis: circunferência à altura do peito (CAP), posteriormente convertido
para diâmetro à altura do peito (DAP); altura total (AT); comprimento da copa (CC) e os
raios de projeção da copa, que serviram como base para a determinação da variável
Diâmetro da Copa (DC), obtida pela média entre dos diâmetros correspondentes aos
raios norte-sul e leste-oeste da projeção da copa. Em seguida, foi realizado o cálculo dos
seguintes índices morfométricos: Proporção da Copa (PC), Grau de Esbeltez (GE), Índice
de Saliência (IS), Índice de Abrangência (IA) e Formal de Copa (FC), com a finalidade de
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expressar as relações interdimensionais das árvores avaliadas, conforme Durlo e Denardi
(1998) apresentada na Figura 1.
Figura 1 – Índices morfométricos utilizados para análise das árvores imunes de corte.

Fonte: Adaptado de Roman, Bressan e Durlo (2009)

O formal de copa (FC) foi calculado e classificado dentre cinco tipos, de acordo
com Bobrowski e Biondi (2017): colunar vertical (FC < 0,25), elíptica vertical (FC 0,25 ˫
0,9), arredondada (FC 0,9 ˫ 1,1), elíptica horizontal (FC 1,1 ˫ 4,0) e colunar horizontal (FC
> 4,0), conforme apresentado na figura 2.

Figura 2 – Classificação dos tipos de formal de copa para as árvores imunes de corte.

Fonte: Adaptado de Bobrowski e Biondi (2017).
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Resultados e discussão
Os resultados dos índices calculados são apresentados na Tabela 2.
Tabela 2 – Índices morfométricos para as árvores imunes de corte.
Espécie

Proporção
de Copa
(%)

Grau de
Esbeltez

Índice de
Saliência

Índice de
Abrangência

Formal
de
Copa

Schizolobium parahyba (Vell.)
S.F. Blake

73,75

39,27

34,51

0,88

1,19

Olea europaea L.

68,00

14,87

6,78

0,46

0,67

Carya illinoiensis K. Koch

92,00

23,10

17,88

0,77

0,84

Cedrela fissilis Vell.

56,52

23,31

30,55

1,31

2,32

Phoenix canariensis Wildpret

48,39

23,99

18,11

0,75

1,56

Phoenix canariensis Wildpret

46,51

28,14

13,02

0,46

1,00

Araucaria columnaris (J.R. Forst.)
Hook.

92,59

29,25

8,32

0,28

0,31

Caesalpinia leiostachya (Benth.)
Ducke

84,31

28,61

24,01

0,84

1,00

Handroanthus albus (Cham.)
Mattos

77,42

25,63

0,97

1,26

Peltophorum dubium (Spreng.)
Taub.

62,50

16,48

21,42

1,30

2,08

Ficus gomelleira Kunth & C.D.
Bouché

82,50

29,91

40,32

1,35

1,63

24,97

Hymenaea courbaril L.

65,00

34,91

35,43

1,02

1,56

Enterolobium contortisiliquum
(Vell.) Morong

60,00

19,88

23,86

1,2

2,00

Livistona sp. R. Br.

14,29

56,10

6,57

0,12

0,82

As espécies que apresentaram menos de 50% de proporção de copa foram as
palmeiras, Phoenix canariensis e Livistona sp (Tabela 2). Este resultado indica que as
árvores avaliadas, de modo geral, apresentam a maior parte de sua altura composta pela
massa verde de galhos e folhas, e não pelo fuste, característica desejável no ambiente
urbano, em função da regulação do microclima, devido ao maior sombreando e
evapotranspiração; e à filtragem de partículas finas de poluentes, benefícios estes
fornecidos pelas copas (PRETZSCH et al., 2015; BOBROWSKI; BIONDI, 2017). Com
isso, no ambiente urbano, a maior proporção de copa é um indicativo de melhores ofertas
de benefícios ambientais, além de econômicos e estéticos (BOBROWSKI; BIONDI,
2017).
Os indivíduos com os maiores valores de PC foram A. columnaris (92,59%) e C.
illinoiensis (92%), indicando seu potencial para mitigar os efeitos locais de ilhas de calor,
conforme sugerido por Bobrowski (2015).
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O indivíduo com o maior valor de grau de esbeltez foi o da espécie Livistona sp.
(56,10). Este valor indica maior instabilidade desta árvore em relação às demais espécies
analisadas. De acordo com Condé et al. (2013) e Bobrowski e Biondi (2017), um
indivíduo com maior GE está mais suscetível à quebra do tronco e copa em condições de
ventos fortes. A árvore com menor valor de GE foi O. europaea (16,09), indicando maior
estabilidade biomecânica. Porém, o GE não deve ser o único fator analisado, sendo
necessária uma criteriosa análise visual considerando-se outros parâmetros
morfológicos, pois em campo foi constatado que o indivíduo de O. europaea não se
encontrava em boas condições fitossanitárias, apresentando grande quantidade de
galhos mortos.
Em relação ao índice de saliência, o indivíduo de Livistona sp. apresentou um
diâmetro de copa aproximadamente sete vezes maior do que o seu DAP, enquanto o
indivíduo da espécie F. gomelleira apresentou valor 40 vezes maior quando comparado
ao seu DAP. Em pesquisa sobre os índices e métricas para a gestão das árvores de rua
de Boa Vista, Roraima, Lima Neto (2014) encontrou o maior IS para o indivíduo de Ficus
benjamina L., com o valor de 66,40.
Para o índice de abrangência, os valores variaram entre 0,12 (Livistona sp.) e
1,35 (F. gomelleira) (Tabela 2). Lima Neto (2014) encontrou para F. benjamina um valor
médio de IA de 1,02 em locais sem rede elétrica nas calçadas da cidade de Boa Vista.
Para o formal de copa, foram encontrados valores baixos que representam
indivíduos com copas esbeltas, longas e estreitas, e valores elevados, indicando copas
mais arredondadas, curtas e largas. Esta variabilidade se deve às características
específicas das espécies coletadas e às práticas de manejo adotadas, muitas vezes
realizadas sem critérios técnico-científicos, que promovem alterações na arquitetura
típica das espécies.
Os valores encontrados para o FC variaram de 0,31 para A. columnaris a 2,32
para C. fissilis, sendo a primeira classificada como colunar vertical e a segunda elíptica
horizontal (Tabela 2). Lima Neto (2014) encontrou um valor de Formal de copa de 1,58
para F. benjamina, valor próximo ao encontrado neste trabalho para o indivíduo imune de
corte da espécie F. gomelleira (tabela 2).
O exemplar de H. albus apresentou-se com copa elíptica horizontal e FC de 1,26
(Tabela 2). Bobrowski e Biondi (2017) obtiveram para a mesma espécie FC de 1,94,
indicando que o valor deste foi melhor.
A única espécie com FC do tipo colunar vertical foi A. columnaris; enquanto as
espécies enquadradas no modelo de copa do tipo elíptica vertical foram O. europaea, C.
illinoiensis, Livistona sp.; copa arredondada P. canariensis, C. leiostachya; elíptica
horizontal S. parahyba, C. fissilis, H. albus, P. dubium, F. gomelleira, H. courbaril, E.
contortisiliquum.
A espécie A. columnaris apresentou maior PC e menor FC. A espécie que
apresentou melhores índices morfométricos, em média, foi F. gomelleira, se destacando
pelo seu IS e IA.
Embora tenha apresentado maior GE dentre os exemplares avaliados, Livistona
sp. obteve pior desempenho entre todas as espécies, não sendo indicada para o
ambiente urbano.
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A NECESSÁRIA INCORPORAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES DE
ARBORIZAÇÃO URBANA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
NESPOLO, C. C. C.81; ABREU, E. L1; VICENTE, C. P.1; PERES, R. B.1.

Resumo
O presente trabalho teve como objetivo realizar o levantamento bibliográfico e documental da
legislação ambiental nos níveis municipal, estadual e federal, visando identificar leis sobre
Arborização Urbana ou incorporação de Planos Diretores de Arborização Urbana. Os resultados
mostraram que, mesmo com a deficiência de leis federais e estaduais, os municípios brasileiros
têm se movimentado para incorporar a atividade de Arborização Urbana como instrumento de
gestão ambiental e urbana. No âmbito nacional, existem algumas leis que tratam da vegetação de
forma mais generalizada, mas não especificamente da Arborização Urbana. Conclui-se que a
incorporação do Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU) na legislação brasileira, como a
iniciativa ocorrida em 2008, buscando a obrigatoriedade da elaboração do PDAU no Estatuto da
Cidade, por meio do Projeto de Lei nº 2.897/2008, traria maior uma maior padronização para a
aplicação de políticas públicas de Arborização Urbana nos municípios.
Palavras-chaves: Arborização Urbana; Plano Diretor de Arborização Urbana; Legislação;

Abstract
The present work aimed to carry out a bibliographic and documentary survey of environmental
legislation at the municipal, state and federal levels, aiming to identify Arboriculture laws or
incorporation of Arboriculture Master Plans. The results showed that, even with the deficiency of
federal and state laws, Brazilian municipalities have been moving to incorporate the Arboriculture
activity as an instrument of environmental and urban management. At the national level, there are
some laws that deal with vegetation more generally, but not specifically with urban afforestation. It
is concluded that the incorporation of the Arboriculture Master Plan (AMP) into Brazilian legislation,
such as the initiative that took place in 2008, seeking the obligation to prepare the AMP in the City
Statute, by means of Bill nº 2,897 / 2008, would bring greater standardization for the application of
public policies for Arboriculture in the municipalities.
Key Words: Arboriculture; Arboriculture Master Plan; Legislation;

Introdução
As questões ambientais são frequentemente relacionadas a entraves ao
desenvolvimento das cidades, de forma que o crescimento dos centros urbanos nem
sempre se pautou em ações de controle e preservação do ambiente natural (WHATELY,
2008). A retirada da cobertura vegetal, um dos primeiros recursos naturais que sofre com
o crescimento urbano, ocasiona problemas como: poluição do ar e das águas, erosão,
uso desses espaços para deposição de lixo, ou outros que podem provocar desequilíbrio
entre os aspectos físicos do ambiente e o crescimento das cidades, gerando a
necessidade de devolução da vegetação a esses espaços. (LIMA, 2007, p.12).
Os benefícios das árvores urbanas são diversos, elas desempenham funções
essenciais para as cidades. Dentre elas estão: prover sombra; reduzir o impacto das
81
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águas pluviais; melhorar a qualidade do ar; propiciar a conectividade da paisagem e
habitat para a fauna urbana; proporcionar a interação entre comunidades; valorizar as
propriedades (MULLANEY et al, 2015, p.164). Entretanto, para o planejamento da
arborização, é necessário estabelecer diretrizes buscando conciliar tipos arbóreos com a
gama de usos do solo urbano (BELOTO e DE ANGELIS, 2003). As diretrizes para
parcelamento de solo devem ser enquadradas no Plano Diretor de cada cidade, muito
embora este seja obrigatório apenas para cidades com mais de 20 mil habitantes, de
acordo com o Estatuto da Cidade, promulgado pela Lei Federal nº 10.257/2001 (BRASIL,
2001).
De acordo com Sanches et al. (2008, p. 55) “um dos itens previstos para um Plano
Diretor completo é a realização de um Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU), um
instrumento de planejamento municipal de áreas verdes urbanas”. Para que um PDAU
represente a expressividade local, sua construção deve considerar as particularidades
ecológicas e culturais, direcionando a gestão do sistema de arborização (CAICHE, 2015,
p. 79).
“A existência de um Plano por si só não garante a sua implantação. É necessária
sua inclusão na pauta, dentro dos temas prioritários, na gestão das cidades” (CAICHE,
2015, p. 79). Entretanto, como no âmbito nacional não há uma lei específica que trate da
Arborização Urbana, além dos Planos Diretores que abordam áreas verdes que devem
ser preservadas, o próprio zoneamento urbano e algumas leis que tratam da vegetação
de forma mais generalizada, a incorporação dos Planos Diretores de Arborização Urbana
na legislação brasileira traria um avanço, já que se percebe uma deficiência quanto às
leis capazes de orientar e regulamentar a sua incorporação na gestão ambiental e urbana
dos municípios brasileiros.

Objetivo
O presente trabalho teve como objetivo realizar o levantamento bibliográfico e
documental da legislação ambiental nos níveis municipal, estadual e federal, visando
identificar leis sobre Arborização Urbana ou incorporação de Planos Diretores de
Arborização Urbana.

Material e Métodos
Este trabalho utilizou uma abordagem qualitativa teórica, indicada para a
investigação de problemas pouco explorados (CRESWELL, 2014). Os dados foram
coletados e analisados através de levantamento bibliográfico e documental, buscando
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levantar dados de pesquisas e legislações sobre Planos Diretores de Arborização Urbana
nas políticas municipais, estaduais e nacional.

Resultados e discussão


ARBORIZAÇÃO URBANA NA LEGISLAÇÃO FEDERAL:
Promulgada em 1979, Lei Federal nº 6.766/1979 – lei do parcelamento do solo

(BRASIL, 1979), busca o planejamento da cidade através da regulamentação de
loteamento e desmembramento de solo, elaboração e aprovação de projetos, além de
tratar dos requisitos urbanísticos mínimos.
A Lei nacional de meio ambiente, nº 6.938/1981, criada antes da Constituição
Federal de 1988, dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) que trouxe
muitos avanços no quesito ambiental. A PNMA define o meio ambiente natural como um
patrimônio público a ser assegurado, protegido e recuperado (BRASIL, 1981).
A Constituição Federal de 1988 (CF), que embasa toda a legislação brasileira, no
Art. 23, compete à União, aos Estados, ao Distrito federal e aos Municípios, a proteção
do meio ambiente e combate à poluição em qualquer de suas formas (inc. VI); e a
preservação das florestas, da fauna e da flora (inc. VII). (BRASIL, 1988).
Após a promulgação da CF, vários projetos de lei foram apresentados (BASSUL,
2002), dentre estes o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), que, após doze anos de
tramitação, foi aprovado em 2001, sendo um dos marcos na história do planejamento
urbano nacional, pois delega aos municípios o cumprimento da função social da cidade,
oferecendo um conjunto de instrumentos de intervenção sobre seu território (ROLNIK,
2001).
O Estatuto da Cidade também estipulou que os municípios com mais de 20 mil
habitantes teriam um prazo de cinco anos para instituir um Plano Diretor, além de definir
que sua revisão deve ocorrer pelo menos uma vez a cada dez anos, dando maior
autonomia para os municípios e suas particularidades ambientais (BRASIL, 2001).
O Projeto de Lei nº 2.897/2008 é o único, a nível federal, relacionado diretamente
com a Arborização Urbana. Foi apresentado pelo deputado Miguel Martini (PHS-MG) e,
mesmo ainda não tendo sido instituído, mostra que existem pessoas no poder público
pensando nessa questão e na importância de seu planejamento. O Art. 42 do Estatuto da
Cidade trata do conteúdo mínimo do Plano Diretor. Com a alteração proposta pelo
projeto, seria incluído o inciso IV que acrescentaria o Plano de Arborização Urbana
(PDAU), estabelecendo normas sobre o plantio e a conservação de árvores nos
logradouros públicos da cidade (BRASIL, 2008).
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Os Códigos Florestais de 1934, Lei Federal nº 23.793/1934, (BRASIL, 1934) e
1965, Lei federal nº 4.771/1965, (BRASIL, 1965) tratam da proteção de florestas, sem
uma separação de áreas urbanas ou rurais. Somente no Código Florestal publicado em
2012 pela Lei Federal nº 12.651 (BRASIL, 2012) é que houve essa separação, buscando
a preservação e proteção da vegetação conforme suas particularidades, considerando
ambos os espaços igualmente importantes.
De forma simplificada, no Quadro 1 é possível perceber que as leis em destaque,
mesmo não estando ligadas diretamente à Arborização Urbana, dispõe sobre proteção
e/ou preservação dos elementos arbóreos pertencentes ao solo urbano:
Quadro 1 – Leis Federais referentes às questões ambientais e parcelamento do solo.
Regulamento
Lei nº
23.793/1934
Lei nº 4. 771/1965
Lei nº
12.651/2012
Lei nº 6.766/1979
Lei nº 6.938/1981

Lei nº 2.897/2008



Nome Conhecido da Lei

Dispõe Sobre

Códigos Florestais

Proteção das Florestas Nativas

Lei do Parcelamento do
Solo
Lei Nacional de Meio
Ambiente

Parcelamento do Solo Urbano
(loteamentos e desmembramentos)
Preservar, melhorar e recuperar a
qualidade ambiental
Altera a Lei nº 10.257/01,
acrescentando ao Art.42 diretrizes
para o plano de Arborização
Urbana

Projeto de Lei (Plano
Diretor de Arborização
Urbana)

ARBORIZAÇÃO URBANA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL:
Devido a algumas lacunas presentes na legislação federal, alguns estados têm

incluído a arborização urbana em suas leis ou outros instrumentos de planejamento como
programas, projetos, etc., sendo ações pontuais a nível estadual. Segue alguns
exemplos:
No Estado de São Paulo, em 2007, foi lançado o Programa Município Verde Azul
(PMVA), com o “propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a
descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios.” (SIMA, 2019). As
ações propostas pelo PMVA compõem dez diretivas ambientais compostas por tarefas
que norteiam as ações municipais. Um dos critérios é a elaboração e implantação do
Plano Municipal de Arborização Urbana. Vários dos municípios de São Paulo passaram a
criar seus respectivos Planos De Arborização Urbana principalmente após o incentivo de
PMVA.
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O Estado do Paraná construiu um manual para auxiliar as 399 prefeituras,
contendo estrutura, requisitos, tópicos e etapas que devem estar no Plano Municipal de
Arborização

Urbana,

elencando

alguns

itens

obrigatórios

como

o

histórico,

monitoramento, gestão da arborização urbana e a importância da arborização para o
município (BARCELLOS et al, 2018, p.6) de forma que o plano seja elaborado e
principalmente implementado e continuado.
No Estado do Piauí, o Decreto nº 16.616/2016, Art. 1, “dispõe sobre as normas de
Arborização Urbana no âmbito dos municípios do Estado do Piauí e constitui-se como um
instrumento de planejamento e manutenção da qualidade de vida no meio urbano.”
(PIAUÍ, 2016).
Em termos de legislação, mediante pesquisa bibliográfica, buscando pelos strings
de busca “arborização”, “arborização urbana”, “árvore” e “plano”, a regulamentação direta
sobre arborização e/ou o incentivo de elaboração de Planos de Arborização foram
encontrados em apenas seis estados brasileiros, compondo algum tipo de regulação a
respeito de Arborização Urbana, conforme apresentado no quadro 2 a seguir:

Quadro 2 - Regulação estadual sobre arborização urbana
Estado

Regulamento

Dispõe sobre

Ceará

- Lei nº 16.002/2016

- Valorização das espécies nativas; incentivo da elaboração
de Planos de Arborização.

- Lei nº 5.948/1994

- Arborização das margens das estradas de rodagem

- Lei nº 7.182/2002

- Obrigação de arborização de prédios em construção

Paraíba

- Lei nº 9.204/2010

- Semana da arborização voluntária no calendário oficial

- Lei Ordinária nº
10.066

- Criação da Secretaria do Meio Ambiente – SEMA;
incentivo à implantação de bosques, hortos e arborização
urbana.

- Manual Arborização

- Auxilia as prefeituras paranaenses na elaboração de
Planos de Arborização Urbana

Piauí

- Decreto nº
16616/2016

- Dispõe sobre as normas de Arborização Urbana no âmbito
dos municípios do Estado do Piauí

Santa
Catarina

- Lei n° 17.113/2017

- Utilização de mudas de plantas nativas da flora
catarinense

- Lei nº 13580/2009

- Programa Permanente de Ampliação das Áreas Verdes
Arborizadas Urbanas

- Programa Município
Verde Azul

- Possui uma Diretiva de Arborização Urbana; O Plano de
Arborização Urbana é um dos critérios;

Paraná

São Paulo
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ARBORIZAÇÃO URBANA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL:

Além de elaborar Planos Municipais de Arborização Urbana (ex: João Pessoa – PB;
Sobral – CE; Indaiatuba – SP; Goiânia – GO; Palmas – TO; Toledo - PR), Manuais de
Arborização Urbana (Salvador – BA; Natal – RN; Campo Grande – MS; Recife - PE) ou
outros instrumentos que auxiliem no planejamento, gestão e manejo da arborização,
independente de ter ou não incentivo estadual, alguns municípios brasileiros têm incluído
a Arborização Urbana, em suas leis e decretos, de forma a ordenar, planejar e gerir as
árvores existentes no perímetro urbano.
Em termos de legislação, na própria Constituição Federal é delegada a elaboração do
Plano Diretor aos municípios, atribuindo total responsabilidade pela sua expansão
territorial e ocupação do solo urbano. Desta forma, as prefeituras têm mais autonomia e
maior flexibilização para as particularidades de cada município, porém também abre
espaço para conflitos de interesses. O Plano Diretor abrange vários instrumentos básicos
da política de desenvolvimento e expansão urbana, principalmente com objetivo de
ordenar a cidade, de modo que a propriedade urbana cumpra sua função social (BRASIL,
2001).
A estrutura do Plano Diretor como instrumento de planejamento urbano é importante
para que se compreenda o planejamento como um geral de várias questões que podem
ser levantadas, desde os resíduos sólidos, a água, o solo urbano, até a própria
arborização urbana. Nesse caso, além do Plano Diretor que abrange todo o território,
para facilitar o macrozoneamento, os municípios podem elaborar planos setoriais
voltados para cada uma dessas temáticas. Esse instrumento pode, também, contemplar
dentro do seu macrozoneamento ambiental unidades de conservação e áreas prioritárias
para a preservação da vegetação local, como ocorre no recém alterado Plano Diretor de
Ribeirão Preto (ABREU et al, 2018).
Segundo Sanches et al (2008, p. 66), Porto Alegre foi um dos primeiros
municípios a instituir o Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU) em 2006. O PDAU
foi realizado a partir de inventários preliminares feitos no município e traçado diretrizes de
planejamento, implantação, conservação e administração das árvores públicas, de forma
que as demandas técnicas e as manifestações de interesse das comunidades locais
fossem atendidas.
A legislação brasileira ainda apresenta lacunas em relação à Arborização Urbana,
principalmente devido a grande parte da responsabilidade ser depositada nos municípios
e faltarem leis federais e estaduais que apoiem a implementação dessa atividade. Mesmo
com a deficiência de leis federais, alguns estados têm tomado a iniciativa de incorporar a
arborização urbana em suas leis ou outros instrumentos de planejamento como
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programas, projetos, etc., sendo ações pontuais a nível estadual, como por exemplo:
Ceará, Paraíba, Piauí, Paraná, Santa Catarina e São Paulo.
Os resultados mostraram que, mesmo com a deficiência de leis federais e
estaduais, os municípios brasileiros têm se movimentado para integrar a atividade de
Arborização Urbana em seus instrumentos legais.
Conclui-se que a incorporação do Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU)
na legislação brasileira, como a iniciativa ocorrida em 2008, buscando a obrigatoriedade
da elaboração do PDAU no Estatuto da Cidade, por meio do Projeto de Lei nº
2.897/2008, traria maior uma maior padronização para a aplicação de políticas públicas
de Arborização Urbana nos municípios.

Referências Bibliográficas
ABREU, E. L. et al. Análise do Uso e Ocupação do solo no entorno da Estação
Ecológica de Ribeirão Preto, SP. III Simpósio de Modelagem de Sistemas Ambientais e
Gestão da Paisagem. Anais...Belo Horizonte: UFMG, 2018.
DOI:10.13140/RG.2.2.26348.62087
BARCELLOS, A. et al. Manual para elaboração do plano municipal de arborização
urbana. Paula Broering Gomes Pinheiro (org.). Curitiba: Ministério Público do Estado do
Paraná, 2012.
BELOTO, G. E.; DE ANGELIS, B. L. D. Arborização urbana e sua relação com o uso do
solo na cidade de Maringá, Estado do Paraná. Acta Scientiarum. Technology, v. 25, n.
1, p. 103-111, 2003.
BRASIL. Lei nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934. Aprova o Código Florestal. Brasília,
1934.
BRASIL. Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. Institui o novo Código Florestal.
Brasília, 1965.
BRASIL. Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Dispõe sobre o Parcelamento do
Solo Urbano e dá outras Providências. Brasília, 1979.
BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras
providências. Brasília, 1981.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, de 05 de outubro
de 1988. Brasília, 1988.
BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, (Estatuto da Cidade) que Regulamenta
os arts. 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da política
urbana e dá outras providências. Brasília, 2001.
BRASIL. Projeto de Lei nº 2.897, de 27 de fevereiro de 2008, que altera a Lei nº 10.257,
de 10 de julho de 2001, que "regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal,
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências" (Estatuto da
Cidade), no que diz respeito à Arborização Urbana. Brasília, 2008.
BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação
nativa. Brasília, 2012.

337

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

CAICHE, D. T. Análise da Supressão da Arborização Viária na Cidade de São
Carlos/SP no Período de 2004 a 2013: contribuições para o planejamento urbano. 2015.
98f. (Dissertação de Mestrado em Engenharia Urbana) – Universidade Federal de São
Carlos– UFSCAR. São Carlos, 2015.
CEARÁ. Lei nº 16.002, de 02 de maio de 2016. Cria o programa de valorização das
espécies vegetais nativas. Ceará, 2016.
CRESWELL, J. W. Research Design: qualitative, quantitative, and mixed methods
approaches. 4. ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.
LIMA, V. Análise da Qualidade Ambiental na Cidade de Oswaldo Cruz/SP. 2007.
177f. (Dissertação de Mestrado em Geografia) – Universidade Estadual Paulista,
Faculdade de Ciências e Tecnologia – UNESP. Presidente Prudente, 2007.
MULLANEY, J. et al. A review of benefits and challenges in growing street trees in paved
urban environments. Landscape and Urban Planning, v. 134, p. 157-166, 2015.
PARAÍBA. Lei nº 5.948, de 23 de junho de 1994. Dispõe sobre a arborização das
margens das estradas de rodagem do Estado da Paraíba e dá outras providências.
Paraíba, 1994.
PARAÍBA. Lei nº 7.182, de 12 de dezembro de 2002. Institui a obrigação de arborização
de prédios em construção no âmbito do Estado da Paraíba e dá outras providências.
Paraíba, 2002.
PARAÍBA. Lei nº 9.204, de 29 de julho de 2010. Institui a semana da arborização
voluntária no calendário oficial do Estado da Paraíba. Paraíba, 2010.
PARANÁ. Lei Ordinária nº 10.066, de 27 de julho de 1992. Cria a secretaria de Estado
do meio ambiente - SEMA, a entidade autárquica instituto ambiental do Paraná - IAP e
adota outras providências. Paraná, 1992.
PIAUÍ. Decreto nº 16.616, de 09 de junho de 2016. Dispõe sobre as Normas de
Arborização Urbana no âmbito do Estado do Piauí e dá outras providências. Diário Oficial
do Estado do Piauí, 2016.
ROLNIK, R. et al. Estatuto da Cidade: instrumento para as cidades que sonham crescer
com justiça e beleza. Estatuto da Cidade: novas perspectivas para reformas urbanas.
Caderno Polis, v. 4, p. 64, 2001.
SANCHES, P. M. et al. Análise comparativa dos planos diretores de arborização
enquanto instrumento de planejamento e gestão. Revista da Sociedade Brasileira de
Arborização Urbana, v. 3, n. 4, p. 53-74, 2008.
SANTA CATARINA. Lei nº 17.113, de 24 de abril de 2017. Dispõe sobre a utilização de
mudas de plantas nativas da flora catarinense nos projetos de arborização dos próprios
públicos. Santa Catarina, 2017.
SÃO PAULO. Lei nº 13.580, de 24 de julho de 2009.Institui o programa permanente de
ampliação das áreas verdes arborizadas urbanas, e dá outras providências. São Paulo,
2009.
SIMA – Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. O Programa: Conheça o
Programa Município VerdeAzul, 2019. Disponível em:
<https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/verdeazuldigital/>. Acesso em: 28
ago. 2019
WHATELY, M. et.al. Parques urbanos municipais de São Paulo: subsídios para a
gestão. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2008

338

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

PAISAGISMO E CONFORTO URBANO: ARBORIZAÇÃO
LANDSCAPING AND URBAN COMFORT: WOODING
BODRA, Cristiane A. Gomes
Discente do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de João
Pessoa. - acbodra@outlook.com

RESUMO
Há algum tempo a sustentabilidade é pauta das discussões, sobre o quanto e como
consumir, de onde extrair, como não esgotar as fontes de extração minerais, vegetais,
etc. Do ponto de vista do ambiente citadino, a sustentabilidade climática está
intrinsicamente ligada às condições de permanência da população e como é feito o
planejamento para este processo de urbanização. Durante este planejamento, é preciso
considerar a cartografia e topografia municipal e o mapeamento das áreas verdes. A
partir disto, é possível identificar as áreas de preservação e de recuperação. A
urbanização pode ser um processo ambientalmente responsável, promovendo a
recuperação de áreas degradadas e estabelecendo conforto térmico urbano. As cidades
atuais, em grande maioria, vem apenas absorvendo e esgotando o que a natureza do seu
entorno lhes fornece. O crescente aumento do lixo, o esgoto produzido e despejado sem
tratamento no solo ou nos rios, a diminuição impensada de solo permeável, tudo isso
vem gerando desastres ambientais e consequente redução na qualidade de vida das
pessoas. Há uma crescente falta de identidade, ou seja, uma redução de pertencimento
das pessoas pelo meio onde vivem. É preciso resgatar esse sentimento de pertencimento
através da aproximação com a natureza, reestabelecendo o conforto urbano como sendo
um grande abraço que recepciona seus moradores. Esta proposta considera a
arborização do meio urbano como uma das ferramentas disponíveis para a elevação da
qualidade de vida das pessoas, influenciando desde seu modo de vida até o ar respirado.
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de vida, arborização, meio urbano

ABSTRACT
For some time, sustainability is the agenda of discussions, how much and how to
consume, where to extract, how not to exhaust the sources of mineral extraction,
vegetables, etc. From the point of view of the city environment, climate sustainability is
intrinsically linked to the conditions of permanence of the population and how the planning
for this urbanization process is done. During this planning, it is necessary to consider the
cartography and municipal topography and the mapping of the green areas. From this, it is
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possible to identify the areas of preservation and recovery. Urbanization can be an
environmentally responsible process, promoting the recovery of degraded areas and
establishing urban thermal comfort. Today's cities, by and large, are only absorbing and
exhausting what the nature of their surroundings provides them. The increasing increase
of the waste, the sewage produced and dumped without treatment in the soil or in the
rivers, the unthinking decrease of permeable soil, all this has been generating
environmental disasters and consequent reduction in the quality of life of the people.
There is a growing lack of identity, that is, a reduction of belonging to people by the
environment in which they live. It is necessary to rescue this feeling of belonging by
approaching nature, reestablishing urban comfort as a great embrace that welcomes its
residents. This proposal considers the afforestation of the urban environment as one of
the tools available to raise the quality of life of the people, influencing from their way of life
to the air breathed.
KEYWORDS: Quality of life, afforestation, urban environment

1

INTRODUÇÃO
Este artigo aborda a importância da arborização urbana e sua influência no conforto e

qualidade de vida da população, utilizando o município de João Pessoa, na Paraíba,
como base de pesquisa. Foi escrito de modo que possa ter continuidade, possibilitando
amplitudes mais políticas, econômicas, ambientais, arquitetônicas ou paisagísticas, de
acordo com o interesse do autor.
O objetivo deste é identificar as qualidades arbóreas mais adequadas na configuração
da Cidade Legal, conceito definido no Plano Municipal de Conservação e Recuperação
da Mata Atlântica (2012).
No intuito de adquirir o conhecimento imperativo, pertinente ao desenvolvimento
deste, foram utilizadas as pesquisas bibliográficas fundamentadas em fontes primárias
dentre elas, obras de Benedito Abbud e Lorenzi e secundárias como estatísticas do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, Agência Nacional de Águas-ANA,
estudos publicados pela Prefeitura Municipal de João Pessoa e outros por autores como
José Carlos Sabadini Júnior, Antônio S. R. dos Santos, José Augusto Riberto da Silveira.
O artigo está estruturado da seguinte forma: um breve reconhecimento do município
de João Pessoa, as características dos seus espaços geográficos, seu processo de
urbanização, a configuração espacial da cidade e os resultados da expansão urbana e
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por fim, a mitigação de resultados ambientalmente danosos apresentando a arborização
como parte da solução.
Neste sentido justifica-se este artigo, pois interpela conceitos relevantes para uma
reflexão crítica sobre a relação entre a arborização urbana e seu benefício no contexto
social.
2

BREVES CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA

Uma das principais capitais do Nordeste, João Pessoa, capital do Estado da Paraíba,
foi a terceira cidade fundada no Brasil, datada de 1585. Sua população, conforme censo
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2010, é de 723.515 pessoas, com
projeção para 800.323 em 2018. Observa-se pela mesma estatística que a densidade
demográfica é de 3.421,28 habitantes por km², em uma unidade territorial de 211.475
km². É considerada no âmbito nacional como a 24ª cidade mais populosa.
3

ESPAÇOS GEOGRÁFICOS

O município em comento é definido geograficamente como o ponto mais oriental das
Américas, este ponto específico está localizado na Ponta do Seixas, região vizinha à
Barreira do Cabo Branco.
João Pessoa, que está inserido no domínio da Mata Atlântica, já foi uma das cidades
mais verdes do mundo, isto verificou-se em pesquisas e publicações datadas de 2006.
Entretanto, seja por falta de interesse político, investimentos ou pelo próprio crescimento
desorganizado, o município já não aparece mais entre os listados, o que inspirada alerta,
pois pode significar que há uma necessidade de intervenção ambiental e do ponto de
vista climático.
A predominância é do clima tropical quente e úmido, influenciado pelos ventos do
Sudeste.
A região é contemplada por muitos rios e afluentes, como o Rio Gramame, Rio Timbó,
Rio Jaguaribe, entre outros, além do ecossistema costeiro e estuarino, definidos pelos
mangues, falésias e vegetação nativa. É uma região de biodiversidade muito rica e de
topografia variável, cujas cotas se elevam mais significativamente próximas ao centro do
município.
Atualmente, segundo a Agência Nacional de Águas, o abastecimento hídrico do
município é realizado através de sistema integrado estabelecido nos mananciais de
Gramame e Mamuaba (ANA). A gestão desses recursos hídricos envolve fatores
complexos, como competência de gestão municipal e a regulação de seu uso.
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Especificamente, para fins deste, ressalta-se a importância de manter o ciclo
hidrológico de absorção das águas pluviais, que alimentarão as bacias hidrográficas das
quais se faz uso, através da manutenção do espaço permeável e da vegetação que
protege este espaço. Trata-se da garantia de funcionamento dos serviços ambientais,
que são fornecidos unicamente pela natureza, citados no Plano de Conservação e
Recuperação da Mata Atlântica (PMJP).

4

O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO
A gênese do município deu-se no bairro conhecido hoje como Porto do Capim, nas

proximidades do Rio Sanhauá.
Imagem 01: Porto do Capim

Imagem 02: Margem do Rio Sanhauá

Fonte: Própria, 2017

A urbanização expandiu do Porto do Capim para as zonas litorâneas, trazendo
grande valorização imobiliária e também um processo de degradação contínuo com a
ocupação da orla marítima pelos bairros. A expansão dessa massa urbana foi mais
visível na década de 1960 e 1970, concomitantemente à implementação de
infraestruturas como a construção de vias de acesso, estabelecimento de rede de esgoto,
serviços públicos e outros serviços privados (PMJP, Crescimento Urbano, 2016).
Segundo o estudo realizado através do Plano Municipal de Conservação e
Recuperação da Mata Atlântica

o crescimento populacional supra citado deu-se em

função de especulação do setor turístico e dos serviços.
O processo de expansão urbana de João Pessoa não é homogêneo, as pesquisas
subsidiam a informação de que o centro se deteriora ao passo em que o município se
expande para as periferias formando vazios intermitentes, e ainda há muitas áreas
ocupadas, predominantemente rurais, sem acesso a infraestrutura adequada.
Esta análise da dinâmica populacional aponta que, durante o decorrer da história da
urbanização desta cidade, houveram avanços positivos de controle do adensamento da
faixa litorânea, como o estabelecimento do Código de Urbanismo e do Código de
Posturas do município, e negativos, como a falta de planejamento e fiscalização do uso e
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ocupação do solo, assim como em várias outras cidades de porte semelhante, do
controle de expansão territorial extensiva.
5

A CONFIGURAÇÃO ESPACIAL E OS RESULTADOS DA EXPANSÃO URBANA
Como visto anteriormente, a dispersão da mancha urbana é um fator que influenciou

diretamente a formação da cidade.
Segundo Silveira, em seu artigo sobre o processo de evolução urbana da cidade de
João Pessoa:
“Nos anos 1970-1980, houve o aprofundamento da combinação das
forças sócio econômicas hegemônicas com as características do espaço
intra-urbano, suas localizações e amenidades, conduzindo ao
adensamento da ocupação. Nesses casos, os conflitos foram
conduzidos, em grande medida, pelo mercado imobiliário e o Estado não
desempenhou o papel que lhe caberia de árbitro neutro e passivo,
permitindo a consolidação dos desequilíbrios espaciais.” (Silveira, 2007)

Desta forma a omissão do Estado, de certa forma permitiu que a configuração
espacial do município se definisse de forma heterogênea, favorecendo a segregação de
classes, através de barreiras físicas e sociais.
De acordo com a PMJP, no documento Crescimento Urbano, a população de João
Pessoa teve um aumento de 219 % no período de 1980 a 2010, concluindo que a mesma
possui taxa de crescimento anual bastante elevada. Também foi registrado neste
documento que a superfície urbana acompanhou relativamente próxima a taxa de
crescimento populacional, como podemos ver na tabela abaixo:
Quadro 01: Taxa de crescimento interanual da população e da mancha urbana:

Fonte: Publicada pela PMJP – Crescimento Urbano, 2016

O resultado da dispersão urbana pode ser observado é a degradação de áreas que
deveriam ter sido preservadas em função de sua importância ecológica, a deficiência de
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atendimento quanto aos serviços públicos às áreas periféricas, o baixo nível de
desenvolvimento humano relacionado às condições de moradia, entre outros.
Além disso, o crescimento desenfreado também provoca a deformação das cidades,
causando problemas como inundações, chuvas ácidas, ilhas de calor e poluição do ar, da
água e do solo.
Como interferir no estresse climático suscitado por essa degeneração urbana?
É possível “curar” as cidades?
6

MITIGAÇÃO DE RESULTADOS AMBIENTALMENTE DANOSOS CONSIDERANDO
A ARBORIZAÇÃO COMO PARTE DA SOLUÇÃO

Pode-se associar a resposta aos questionamentos do capítulo anterior à frase a qual
o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica faz sua abertura:
“Por onde passa o nosso amor pela cidade?
Para iniciar o processo de compreensão, faz-se necessário considerar o conceito de
lugar segundo Benedito Abbud:
“Lugar é todo aquele espaço agradável que convida ao encontro das
pessoas ou ao nosso próprio encontro. Ele estimula a permanecer e
praticar alguma atividade, como descansar, meditar, ler, conversar em
grupo, ou simplesmente a admirar o entorno e os elementos da
paisagem.” (ABBUD, 2010, pág. 24)

A conscientização da preservação dos remanescentes da Mata Atlântica, em parceria
a uma acirrada fiscalização, o reconhecimento da importância dos serviços ambientais
como forma de manutenção da vida humana são pontos chaves para a mitigação de
riscos ambientais.
João Pessoa já esteve entre as cidades mais verdes do mundo e pode retornar a ser.
A rica biodiversidade encontrada neste município favorece à solução proposta, objeto
deste artigo.
Segundo o estudo publicado através do Plano Municipal de Conservação e
Recuperação da Mata Atlântica em 2008 João Pessoa tinha apenas 30,67% de áreas
verdes. A fragmentação destas áreas também resulta em uma diferença térmica de até
5°C entre os bairros considerando se há vegetação no entorno. (PMJP, PCRMA, Pág.
50).
De acordo com a quantidade de habitantes na época, tal percentual de cobertura
vegetal é satisfatória para a qualidade de vida das pessoas. Mas considerando a análise
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feita pela ICES – Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis, onde há previsão da taxa
de urbanização passar de 81% em 2011 para 89% em 2050 (PMJP – Plano de Ação
Sustentável, 2016), será que essa cobertura continuará sendo satisfatória?
É imperioso adotar medidas para a amenização dos problemas ambientais os quais
João Pessoa está suscetível.
No Plano de Ação Sustentável do governo municipal já se observa que uma das
propostas estratégicas recomendadas para a mitigação desses problemas é a ampliação
e qualificação das áreas verdes (PMJP, Plano de Ação Sustentável, 2016, pág. 72).
6.1 A relevância da arborização urbana

Dentre as questões ambientais que são altamente discutidas em todo o planeta, a
arborização adquire relevante destaque.
De acordo com o inventário de emissões de GEE (gases de efeito estufa):
“A supressão de ecossistemas, desencadeada pelo crescimento urbano
desenfreado, é um dos principais fatores de redução de resiliência das
cidades, deixando-as mais vulneráveis aos problemas atuais e futuros,
que poderão ser acentuados pelas mudanças climáticas, como o
aumento das ilhas de calor, poluição do ar e inundações.” (PMJP,
Inventário de Emissões de GEE de João Pessoa, pág. 7)

Neste sentido constata-se que a arborização extrapola as questões ambientais
afetando profundamente a qualidade de vida dos habitantes.
Santos (2001) define a arborização como:
“essencial a qualquer planejamento urbano e tem funções
importantíssimas como: propiciar sombra, purificar o ar, atrair aves,
diminuir a poluição sonora, constituir fator estético e paisagístico,
diminuir o impacto das chuvas, contribuir para o balanço hídrico,
valorizar a qualidade de vida local, assim como economicamente as
propriedades ao entorno.”

De acordo com a disposição que as espécies arbóreas são inseridas elas podem ter a
função de direcionar e organizar o espaço. As árvores, além de todos os benefícios
conhecidos, tem a função de refrear as águas pluviais, impedindo a remoção e
carregamento do solo. A combinação de árvores com arbustos pode ser executada com a
finalidade de diminuir, orientar e controlar os ventos, também filtram os raios do sol,
aumentando o conforto urbano, fornecendo sombra fresca.
O estabelecimento desta solução deve contemplar um planejamento minucioso para
que a vegetação arbórea não impacte negativamente as edificações do entorno. Assim, é
necessário o conhecimento das espécies para selecionar as mais indicadas a cada
espaço, considerando a reserva nativa existente e respeitando a biodiversidade local.
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Segundo Alvarez apud Sabadini:
“no planejamento urbano, é necessário realizar um bom diagnóstico da
presença de vegetação, de modo a servir de subsídio para delinear um
plano de ação para a implantação de áreas verdes e manejo da
arborização existente”. (Sabadini, 2017)

O Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, de iniciativa do
Governo Municipal, reconhece a importância da preservação dos processos ecológicos e
paisagísticos, diagnosticando as áreas remanescentes e estabelecendo as diretrizes de
proteção para cada uma delas.
Entretanto, relegar a responsabilidade apenas ao governo é de certa forma ignorar a
luz da verdadeira sustentabilidade que o meio ambiente requer. Há uma inegável
responsabilidade coletiva que se inicia pela população. Conservar o meio ambiente,
reduzir o consumo e consumir com consciência são simples passos que todos podem
seguir. Além disso, cada pessoa poderia fazer parte de uma iniciativa de arborização
urbana, observada as legislações dos órgãos responsáveis.

6.2 Processo de arborização urbana
Além do planejamento também é importante considerar as condições para
sobrevivência de uma árvore, e as peculiaridades das espécies as quais foram bem
definidas por Pivetta & Silva Filho, em um Boletim Acadêmico da UNESP, publicado em
2002:
“- resistência a pragas;
- velocidade de crescimento;
- tipo e tamanho de frutos produzidos;
- lenho resistente;
- inexistência de princípios tóxicos;
- preferência a plantas nativas;
- processo de renovação da folhagem;
- tamanho da copa produzida;
- sistema radicular profundo.” (Pivetta & Silva Filho, pág. 5)
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A área que receberá o plantio também deve ser analisada quanto a presença de fiação
elétrica, tubulações subterrâneas, largura das ruas e largura dos passeios, para evitar
problemas de segurança, rompimentos e comprometimento da circulação.
Sugere-se que em canteiros centrais sejam utilizadas espécies da família Arecaceae,
por exemplo, Acrocomia intumescens Drude, Attalea oleífera Barb.Rodr. ou a Mauritia
flexuosa L.f.
Para as calçadas podem ser consideradas as espécies Cassia grandis, Eugenia
flavencens DC., Handroanthus chrysotrichus, Handroanthus impetiginosus, Tabebuia
elliptica, por exemplo.
Algumas espécies são mais recomendadas considerando a presença de rede elétrica,
conforme Lorenzi (1992,1998), como Campomanesia eugenioides, Tabebuia caraíba,
Stryphnodendron adstringens, entre outras.
Em espaços abertos, como parques e praças, há possibilidades mais interessantes de
criação, podendo ser estabelecidos pomares e áreas para atrair pássaros.
Lembrando que o plantio deve seguir tanto os princípios funcionais como estéticos, de
forma a humanizar os espaços e torná-los pontos de permanência agradáveis aos
sentidos. Um espaço onde a cor, a forma, os sons, a textura e o sabor façam parte da
paisagem, constituída não só de edificações, mas também de vegetação, proporcionando
o acolhimento e bem estar da população.
A época do plantio deve coincidir com o período de chuvas, para auxiliar na
adaptação da muda, diminuindo seu desgaste em função do calor.
A área que recebe a muda, também chamada de berço, deve possuir espaço
adequado para comportar todo o torrão de terra, que envolve as raízes da planta a ser
transferida para o solo. O ideal é que a berço seja de 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m, para realizar
o transplante com folga e ainda sobre uma parcela de solo permeável.
O tamanho do canteiro deve ser coerente com o tamanho da área de passeio
disponível, assim como o diâmetro do tronco da espécie que será utilizada. Desta forma,
vale lembrar a tabela, representada pelo Quadro 02 abaixo, que correlaciona essas três
variáveis.
Quadro 02: Passeio x canteiro x diâmetro do tronco
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Fonte: Prefeitura Municipal de Salvador, 2017

Também é importante respeitar o espaçamento entre as mudas, possibilitando a
circulação do ar e penetração da insolação suficientes ao seu desenvolvimento sadio.
Alguns estudiosos recomendam observar o espaçamento de acordo com o porte da
vegetação. Uma sugestão é a observação do quadro proposto pelo Manual de
Arborização de Salvador:
Quadro 03: Distâncias entre as árvores e os equipamentos públicos de acordo com o porte da
árvore (altura em metros): Pequeno: até 6 m. Médio: 6-12 m. Grande: mais de 12 m.

Porte da árvore

Distância mínima em relação a:

Pequeno

Médio

Grande

Meio-fio

0,1 m

0,1 m

0,1 m

Esquinas e Cruzamentos

5,0 m

5,0 m

5,0 m

1,0 m

1,0 m

1,0 m

2,5 m

2,5 m

3,0 m

1,0 m

1,0 m

2,0 m

3,0 m

4,0 m

5,0 m

Postes de iluminação (cone de luz)

2,0 m

4,0 m

5,0 m

Distância entre copas e redes de alta tensão

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

3,0 m

Entrada de veículos (garagens)
Distância entre copas e redes de baixa tensão
Fachadas de edifícios
Guia rebaixada, gárgula, borda de faixa de
pedestre
Banca , guarita, cabine, telefone, coletores de lixo
Caixa de correio, banco, porta-regadores
Placas de sinalização
Transformadores

Instalações subterrâneas
(tubulações de gás, água, águas pluviais e esgoto;
redes de energia e telecomunicações)
Caixas de inspeção
(boca-de-lobo, bueiros) e hidrantes
Fonte: Prefeitura Municipal de Salvador, 2017
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O berço que receberá a muda deve ter dimensões adequadas ao seu porte e
preparada com a mistura de areia, terra vegetal e adubos recomendados.
Toda vegetação arbórea deve possuir um canteiro ao seu redor, o qual possibilitará
espaço para seu crescimento, manutenção e permeabilização do solo.
É preciso cuidar da vegetação inserida no meio urbano. O controle de seu crescimento
deve ser feito através da poda, exceto no caso das Palmáceas. A rega deve ser
frequente e de acordo com a estação do ano. Árvores bem tratadas são menos
suscetíveis à doenças e pragas, entretanto, recomenda-se a vigilância com relação ao
ataque destes, como medida profilática.

7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O crescimento da cidade é inevitável, o verde vai desaparecendo, sobrando poucas
áreas verdes disponíveis como parques, praças ou pequenos jardins.
O clima está mudando, está mais impiedoso e agressivo e com ele muda-se também
a qualidade de vida das pessoas, onde o caminhar na cidade se torna pesado em
determinadas horas do dia, o ar fica sufocante, o abrigo acolhedor e atenuante torna-se
escasso.
Há 500 anos essa terra era repleta de palmeiras e árvores.
Não precisa ser assim. A parcela da responsabilidade da mudança pertence à
humanidade, não só aos governantes. A educação ambiental é uma mudança de
paradigma que deve ser inserida desde o ensino fundamental e incutir em cada cidadão a
responsabilidade que lhe cabe na preservação do meio ambiente. Somente após o
conhecimento do impacto produzido pelo indivíduo é possível construir uma consciência
coletiva de proteção ambiental.
Ao governo cabe zelar pela defesa, proteção e conservação das águas, solo, fauna e
florestas e propiciar ferramentas ou incentivos de recuperação.
A natureza devolve o equilíbrio da vida, restabelecendo o ecossistema, transformando
a matéria orgânica, possibilitando a permeabilidade do solo pelas águas, proporcionando
a manutenção e reprodução da fauna, reciclando o ar.
O “verde” é essencial a sobrevivência humana e precisa ser reinserido na paisagem
cinza das cidades.
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PAISAGISMO URBANO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: RECONCEITUAÇÃO DE
UM PARQUE EM PASSO FUNDO - RS
MELO, E.F.R.Q.82KUHN, J.A.83ROSSETTO, T. M.84MELO, R. H. R. Q.85MELO, R. H. R. Q.86

RESUMO
A qualidade de vida nos meios urbanos está diretamente ligada a vários fatores que constituem a
infraestrutura da cidade, desenvolvimento socioeconômico e questões ligadas ao meio ambiente.
No caso do ambiente, as áreas verdes publicas assumem o papel de um elemento imprescindível
para o bem-estar dos moradores do meio urbano, pois estas influenciam diretamente na saúde
mental e física da população, sendo uma preocupação recorrente no planejamento do meio físico
urbano. É evidente que a presença de áreas de preservação em meio a cidades é de extrema
importância, justificando-se assim a análise e valorização de ações urbanísticas ligadas a
preocupação ambiental. Dessa maneira, o presente artigo visa analisar e destacar as
características de projeto e preservação do Parque Ambiental Banhado da Vergueiro, localizado
na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul.

Palavras-chave: parque urbano, preservação, educação ambiental.

ABSTRACT
The quality of life among urban areas is directly linked to several factors that composes the city's
infrastructure, its socioeconomic development and environmental issues. In case of the
environment, public green areas assume an important role for the well-being of urban inhabitants,
since they directly influence the mental and physical health of the population. This is a constant
concern while planning the urban physical environment. It is noticeable that the presence of
preservation areas in cities is extremely important, justifying then the analysis and valorization of
urban actions linked to environmental concern. Therefore, this study’s objective was to analyze and
emphasize the design and preservation characteristics of the Environmental Park called “Banhado
da Vergueiro”, located in the city of Passo Fundo, Rio Grande do Sul.

Keywords: urban park, preservation, environmental education.
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INTRODUÇÃO
Os velozes processos de urbanização que vem ocorrendo no território brasileiro
tendem a organizar-se pela lógica devastadora do uso indiscriminado de recursos
naturais e de território. Essa tendência de ocupação máxima acarreta, entre muitos
problemas, a impermeabilização do solo, o qual ocasiona uma série de consequências
devastadoras de cunho urbano e ambiental. Além disso, os ambientes urbanos tornam-se
particularmente vulneráveis a contaminação de solos, recursos hídricos e do ar. Isso
ocorre pelo fato de a cidade estar diretamente ligada com a geração de recursos
econômicos, os quais, na grande maioria das vezes, possuem prioridade perante os
assuntos ambientais (MACHADO, 2000; MELO et al., 2019b).
Deste modo, torna-se cada vez mais escassa a presença de áreas de preservação
ambiental no meio urbano, as quais são vitais para a qualidade do ambiente e,
consequentemente, para a qualidade de vida da população urbana. Frente este
problema, o processo de planejamento urbano enfrenta o desafio de associar o
desenvolvimento das cidades com a conservação ambiental, onde a criação e/ou
preservação de parques públicos representa uma significativa estratégia dentro das
políticas urbanísticas (MELO et al., 2019a).
Neste processo é possível integrar medidas mitigatórias e compensadoras na
discussão do planejamento. Segundo Skärbäck (2007), a perda dos valores da natureza
pode ser reintegrada através de medidas compensatórias, onde, a implantação de
parques urbanos como locais silenciosos dentro do caos urbano se mostra de grande
valia para trazer maior equilíbrio e qualidade de vida a população. Comprovou-se através
de inúmeros estudos que visitar espaços verdes e estar em contato com elementos
naturais pode reduzir a tensão diária e proporcionar um grande bem-estar psicológico
(HANSMANN; HUG; SEELAND, 2007).
Além de proporcionar benefícios a saúde e atuar como um pulmão em meio a
cidade através da infiltração das águas e do favorecimento da ventilação, os parques
urbanos também assumem o papel de conscientizar a população em geral quanto a
importância da preservação dos biomas e dos recursos naturais através da Educação
Ambiental (VIEIRA, 2004).
Segundo Cerati e Lazarini (2009), a criação de uma consciência crítica é
incentivada através da Educação Ambiental quando a mesma assume o desafio de
promover mudanças de atitudes e de valores. Ainda segundo as autoras, esta ação deve
envolver questões de cunho ecológico, político, cultural e ético. Assim, a sensibilização
dos grupos sociais torna-se um dos principais objetivos da Educação Ambiental, onde
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estimula-se as pessoas, direta ou indiretamente, a envolver-se no processo de
conservação das áreas naturais e das espécies que nela habitam.
Nesta busca pela conscientização, é de extrema importância que a população seja
atraída até o parque ambiental e que adote o mesmo como um local de lazer e descanso
em sua rotina. Isso pode ser alcançado de diversas maneiras, através da instalação de
equipamentos e mobiliários urbanos que promovam a sociabilização e o fluxo de pessoas
no local. Assim são estabelecidas conexões através da oportunidade de incentivar o
comprometimento da sociedade, vinculando-o às necessidades de mudança e inserindo
a Educação Ambiental como meio de materialização do direito a cidade sustentável. Além
disso, estes espaços assumem um importante papel como geradores de conhecimento
científico, preservando a biodiversidade e proporcionando um campo rico para
investigações e experimentos que busquem o melhoramento do próprio local e a projeção
de novos espaços similares dentro dos centros urbanos.
Nesta temática, apresenta-se o Parque Ambiental do Banhado da Vergueiro,
localizado na cidade de Passo Fundo, centro-norte do Rio Grande do Sul. O mesmo
surgiu com o intuito de recuperar uma área de banhado que estava degradado localizado
no centro da cidade.

OBJETIVOS
O presente trabalho objetiva demonstrar a importância da criação do Parque
Ambiental Banhado da Vergueiro através do olhar da Educação Ambiental, destacando
sua criação, os trabalhos ambientais que são desenvolvidos e as espécies da flora e da
fauna presentes no local, além de enfatizar seus resultados no entorno e na sociedade
urbana de Passo Fundo.

MATERIAIS E MÉTODOS
A contextualização do paisagismo urbano brasileiro utiliza Roberto Burle Marx como
um guia construtivo, atribuindo conceitos de Luiz Carlos Orsini e Gilberto Elkis em suas
formações para criar conceitos icônicos. Entretanto, ao promover uma visão mais
holística utilizando os parâmetros do Jacques Majorelle e Gustav Vigeland como elos
estruturais, as questões paisagísticas transcendem o paisagismo sustentável costumeiro.
A mistura entre o uso público e privado, a reconceituação e reconstrução do ambiente,
inclusas em uma única obra no meio de uma bolha urbana possibilitam as mais diversas
abordagens sobre seu contexto.
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Desta forma, este trabalho busca avaliar a importância das mudanças promovidas
pela gestão municipal no Parque Banhado da Vergueiro por meio de uma série de
percepções. Dentre as quais, está a realização de questionários aos funcionários e
visitantes, permitindo uma visão ampla e diversificada dos usuários do local. Bem como o
levantamento da flora, e diagnostico das intervenções construtivas realizadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo a definição presente na Resolução do CONAMA Nº 369/2006, no Art. 8º,
parques urbanos públicos caracterizam-se como espaços de domínio público que
possuem função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria funcional e
ambiental da cidade, além de aumentar a qualidade estética do seu entorno. Ainda
segundo esta definição, estes espaços devem ser dotados de vegetação e espaços
permeáveis (BRASIL, 2006).
Partindo da compreensão da Resolução do CONAMA Nº 369/2006, o Parque
Ambiental do Banhado da Vergueiro é classificado como um importante parque urbano
público da cidade de Passo Fundo, o qual possui todas as características citadas pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente. Entretanto, sua criação passou por anos de
projetos e discussões dos profissionais com a comunidade e autoridades locais, sem
solução específica, mas a instalação da Secretaria de Meio Ambiente no local trouxe o
folego necessário para um novo começo. Assim, o que antes era uma área abandonada
e que desvalorizava o seu entorno através do acúmulo de resíduos e da degradação,
passou a ser percebida como um local de conexão com a natureza e preservação de um
importante ecossistema do rico bioma do pampa: o banhado.
O bioma do banhado, teve grande valorização por meio do reconhecimento da
importância dada ao conhecer as espécies arbóreas vegetativas locais por parte da
população, as quais ganharam destaque pela instalação de placas de identificação das
12 espécies presentes no parque com o auxílio dos QR-Codes. A capacidade de
distinguir a flora local, partiu do projeto desenvolvido pelo LAPEAA (Laboratório de
Pesquisa e Extensão em Assuntos Ambientais) da Universidade de Passo Fundo e além
de agregar conhecimento aos acadêmicos envolvidos no projeto, esta ação contribui para
as atividades de Educação Ambiental que ocorrem no local. Visto que com a qualificação
da comunicação visual e possibilitando o acesso das informações na palma da mão,
todos os usuários poderiam identificar a arvore destacada, por meio do acesso ao QRCode para aprender mais detalhadamente ou somente conhecendo a arvore pelas placas
como na Figura 2. Desta forma, é possível citar as espécies preservadas do local em
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destaque, como a Corticeira do Banhado (Erythrina crista-galli), que se encontra em
extinção, a Tipuana (Tipuana tipu), o Araçá-do-Mato (Psidium cattleianum), a Aroeiravermelha (Schinus terebinthifolius), a Aroeira-piriquita (Schinus molle), o Cedro (Cedrella
fissilis), o Camboatá vermelho (Cupania vernalis) e a Timbaúva (Enterolobium
contortisiliquum). Como espécies arbustivas, destaca-se a Taboa (Thypha domingensis),
o Fumo bravo (Nicotiana langsdorffii), a Vassourinha (Scoparia dulcis), o Copo de leite
(Zantedeschia aethiopica) e demais espécies rasteiras encontradas em banhados.
Destaca-se que o banhado não está caracterizado somente pela sua flora, mas também
contando com a presença da fauna, especialmente o Preá (Cavia aperea), que se
transformou no mascote do parque. Trazendo os conhecimentos sobre a fauna local com
suas características e hábitos informados nas placas, fomentando o aprendizado através
da educação ambiental.
Figura 2: Placas de identificação de espécies instaladas no parque.

Fonte: Autor, 2019

Além da comunicação visual, a partir de princípios sustentáveis, o projeto
arquitetônico do parque é um modelo a ser seguido, visto que o mesmo cumpre com o
objetivo de tornar o local acessível à população ao mesmo tempo que preserva as
espécies ambientais presentes. Isso foi possível principalmente através da implantação
de um deck elevado (Figura 3), o qual interfere minimamente no solo e permite que as
vegetações rasteiras continuem se desenvolvendo, além de manter o solo permeável. Em
outros pontos estratégicos houve a implantação de pisos que permitem a permeabilidade,
como o piso-grama e o piso intertravado. Sendo estas as intervenções que comprovam
como é possível a convivência harmoniosa das intervenções com os bens naturais
existentes. Destacando-se o projeto luminotécnico executado, o qual proporciona maior
sensação de segurança para sua utilização do espaço no período noturno.
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Figura 3: Deck elevado para a circulação de pessoas sem afetar a preservação e a permeabilidade

Fonte: Autores, 2019.

Com o novo desenho do parque implantou-se também equipamentos e mobiliários
urbanos que atraem a sociedade para dentro deste espaço. Neste sentido, destaca-se a
implantação da Secretaria de Meio Ambiente e Centro de Educação Ambiental, sendo
que os edifícios contam com sistema de captação de energia solar e da água da chuva,
visando a sustentabilidade; playground, anfiteatro ao ar livre, além de uma vasta área
para contemplação e lazer.
Uma vez que o parque passou por severas mudanças em sua concepção, uma
análise pós intervenção foi aplicada na forma de questionário para 20 funcionários que
trabalham no local e 84 usuários. Quando questionados sobre a importância das novas
formas de comunicação entre o parque e seus usuários, houve unanimidade de ambos
os grupos no que diz respeito à relevância da presença das placas informativas com QRCodes. Além disso, a grande maioria destacou a importância da continuidade dos
trabalhos de cunho ambiental, possibilitando assim a identificação de outras espécies
presentes no parque.
Além das atividades realizadas pela Universidade e a comunidade cientifica e
profissional, destaca-se também o trabalho de Educação Ambiental que é desenvolvido
com as crianças da Educação Infantil das escolas municipais, onde as mesmas, através
do contato direto com este ambiente preservado, passam a ser incentivadas na criação
de uma forte consciência ambiental. Segundo Ruy (2006), a Educação Ambiental passa a
ser mais eficaz quando fomentada de atividades e iniciativas que transcendem o
ambiente escolar, chegando às áreas verdes da cidade e inserindo os estudantes ainda
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mais no contexto socioambiental trabalhado. O local foi projetado para receber crianças
das mais diversas idades com segurança e conforto, permitindo assim o seu uso pelas
mais diversas instituições de ensino.
A criação do parque simboliza um exemplo de práticas projetuais que foram
pensadas a partir do olhar crítico sobre a importância da preservação dos espaços
ambientais nos centros urbanos. As quais, a partir da análise deste espaço que integra a
cidade ao meio ambiente, permite a preservação do bioma natural e a recuperação de
espaços públicos na cidade, enfatizando a importância da presença de parques
ambientais urbanos. O parque mostrou atingir a finalidade de melhorar a qualidade de
vida da população através da recreação, preservação dos recursos hídricos – por tratarse do ecossistema de banhado -, incentivo à sociabilidade com conforto e segurança,
além de simbolizar um oásis de preservação ambiental, atenuando a densa paisagem
urbana do entorno do bairro e cidade.
Sendo assim, o estudo apresentado demonstra como o Parque Ambiental Banhado
da Vergueiro pode e deve ser destacado como um parque modelo, pois interliga questões
de projeto arquitetônico sustentável, de conscientização e sociabilização da comunidade
em geral com a administração e o ensino público. Onde o mesmo acolhe, promove e
propícia atividades para as mais diversas faixas etárias, culturais e econômicas.
O Parque Banhado da Vergueiro ganha ênfase perante a sociedade, devido a sua
capacidade de atrelar no mesmo ambiente o poder público, abordagens sustentáveis, o
ensino in-loco e o lazer da comunidade. Ao reestruturar o parque de modo a implantar a
Secretaria do Meio Ambiente em conjunto de Centro de Educação Ambiental, o local foi
ressignificado na visão do cidadão comum. Possibilitou uma área degrada ganhar nova
vida, instruindo os visitantes perante sua fauna e flora local com trabalhos ambientais
fixos e itinerantes, como as placas com QR-Codes e os sistemas sustentáveis nas
edificações.
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PERCEPÇÃO DOS MORADORES EM RELAÇÃO AO VALOR DE UMA
ÁRVORE URBANA DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS – PR
OLIVEIRA, D.C.1; PINTO, T.A.2; SANTOS, A.C.S.3; COSTA, C.D.P.4; BRUN, E.J.5; BRUN, F.G.K.6

RESUMO
O presente estudo teve por objetivo avaliar a percepção da população do município de Dois
Vizinhos-PR, referente ao valor de uma árvore urbana. Foram entrevistadas 2836 pessoas,
10,09% da população. O questionário continha perguntas relacionadas ao valor de uma árvore
para a população, destacando os moradores que não veem desvantagens na arborização dos que
apontaram desvantagens ocasionadas por ela, para quantificar em valor monetário à perda de
uma árvore. Do total de entrevistados, 1579 pessoas não veem desvantagem nas árvores
urbanas, e destes 88% acham que ao suprimir uma árvore sem autorização é cabível de multa.
1257 entrevistados apontaram alguma desvantagem causada pela arborização, e 91% acha que
deve ser cobrado algum valor pela supressão. O diagnóstico da percepção dos moradores em
relação ao valor de uma árvore demonstrou que a população compreende os benefícios que a
arborização proporciona às cidades e acreditam que as árvores devem ser valoradas.
Palavras-chave: Vegetação; Valoração; Diagnóstico ambiental
ABSTRACT
This study aimed to evaluate the perception of the population of the municipality of Dois VizinhosPR, regarding the value of an urban tree. 2836 people were interviewed, 10.09% of the population.
The questionnaire contains questions related to the value of a tree to the population, highlighting
residents who do not see advantages in afforestation from those who pointed occasional
disadvantages to it, to quantify the loss of a tree in monetary value. Of the total respondents, 1579
people see no disadvantage in urban trees, and of these 88% think that deleting an unauthorized
tree is fine. 1257 respondents pointed out some disadvantage caused by afforestation, and 91%
think that some value should be charged for suppression. The diagnosis of residents' perception of
the value of a tree showed that the population understands the benefits that afforestation provides
to cities and believe that trees should be valued.
Key words: Vegetation; Valuation; Environmental diagnosis
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INTRODUÇÃO
As

florestas

urbanas

desempenham

diversas

funções

ambientais

e

socioambientais, das quais podemos ressaltar, a manutenção e a expansão das áreas
verdes das cidades, a proteção de espécies da fauna e flora, salvaguardando o bemestar e a qualidade de vida da população (MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ, 2018).
Os benefícios das florestas urbanas se conectam com questões ecológicas, sociais e
paisagísticas (BIONDI, 2008), e podem contribuir para o fortalecimento da saúde da
população e do ambiente.
Entretanto, apesar dos inúmeros benefícios, existem alguns conflitos na relação
da população com a arborização, pois algumas pessoas acreditam que não existem
vantagens em ter árvores na cidade devido à queda de folhas, calçadas e muros
quebrados, sujeira causada por pássaros, diminuição da iluminação pública e outros.
Estes problemas acabam gerando aversão em relação às árvores em suas calçadas.
Diante disso, podemos observar diversos problemas relacionados a insatisfação
da população com as árvores das vias, no qual muitos acreditam que o indivíduo arbóreo
é sua propriedade e fazem podas e supressões de forma irregular, sem as devidas
avaliações técnicas e autorizações ambientais. A percepção ambiental urbana fornece
informações essenciais para se compreender uma população, e assim tornar possível um
planejamento adequado que atenda suas necessidades (ROPPA et al., 2007), e dessa
forma mitigar os prejuízos ambientais e sociais causados pelas ações de pessoas sem
conhecimento técnico e das consequências dos seus atos em relação às árvores.
Em geral, são observadas diversas opiniões relacionadas aos conflitos dos
indivíduos com a arborização viária, e tais conflitos levam a população a tomar decisões
equivocadas, tais ações podem provocar ausência de árvores nas ruas, entre outros
problemas. Assim, as condições das árvores urbanas precisam ser avaliadas buscando
uma parceria entre a opinião pública e os responsáveis pelo planejamento da arborização
das cidades.
Visando um melhor planejamento do espaço urbano, a compreensão da
percepção da população em relação ao valor de uma árvore deve ser levada em
consideração, tendo em vista que os munícipes estão diretamente conectados ao espaço
onde vivem e reconhecem as mudanças e impactos que podem ocorrer neste ambiente.
Neste contexto, este estudo teve por objetivo avaliar a percepção da população do
município de Dois Vizinhos, Paraná, referente ao valor de uma árvore urbana.
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MATERIAL E MÉTODOS
Descrição do Local
O estudo foi realizado na área urbana do município de Dois Vizinhos, Paraná,
localizado no Terceiro Planalto Paranaense (BRUN et al., 2017), com coordenadas
geográficas 25° 44’ 35’’ de latitude e 53° 4’ 30’’ de longitude. Apresenta uma população
com 36.179 habitantes e área total de 418,65 Km² (IBGE, 2010). O município tem clima
classificado como subtropical úmido mesotérmico (Cfa), de verões quentes, com geadas
pouco frequentes e chuvas que se concentram geralmente nos meses do verão
(ALVAREZ et al., 2013). O solo que predomina no município é do tipo Latossolo
Vermelho Distroférrico típico, de textura argilosa (SANTOS et al., 2013). Com altitude
média de 520 m, e precipitação média anual entre 1.800-2.000 mm, distribuída durante o
ano.
Metodologia Específica
Foram coletados dados a partir da aplicação de questionários, direcionados aos
moradores da área urbana do município, totalizando 2836 pessoas entrevistadas,
atingindo um percentual de 10,09% da população urbana, distribuída entre os 19 bairros
da cidade. A aplicação dos questionários ocorreu entre os meses de outubro a dezembro
de 2018 e de março a maio de 2019.
A metodologia empregada para realização deste estudo se baseou em um
questionário

previamente

elaborado, contendo

a

caracterização

do

perfil dos

entrevistados, questões objetivas e questões do tipo aberta, nas quais os moradores
foram abordados a respeito da arborização do seu bairro. Dentre as perguntas realizadas
foi questionado em relação ao valor de uma árvore urbana para a população,
relacionando a visão da mesma em situações hipotéticas em que houvesse a supressão
incorreta de indivíduos arbóreos, destacando os moradores que não veem desvantagens
na arborização urbana dos moradores que apontaram desvantagens ocasionadas por
ela, com objetivo de quantificar em valor monetário a perda de uma árvore em área
urbana.
Os dados foram coletados em campo e de forma eletrônica (questionários online),
posteriormente realizou-se a transcrição e processamento dos mesmos com auxílio do
Software Microsoft Office Excel®, subsequentemente os dados foram interpretados
utilizando ferramentas gráficas.

361

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Do total de entrevistados na análise de percepção, 1579 pessoas não veem
desvantagem nas árvores em meio urbano, e destes 88% acham que ao suprimir uma
árvore em meio urbano sem autorização é cabível de multa. De acordo com a Lei Federal
Nº 9605 de 1998; Art. 49, quem destruir, danificar, lesar ou maltratar plantas de
ornamentação de logradouros públicos estará sujeito a multa, detenção ou ambas. Com
base nesta lei, cada município deverá criar uma legislação específica acerca de danos
causados a arborização urbana.
Os moradores entrevistados, que não veem desvantagem na arborização, em
maioria (40%) responderam que uma árvore que foi retirada sem a devida autorização e
que não esteja causando prejuízos onde está inserida tem valor maior que R$ 1000,00
(Figura 1), contando o investimento na mesma durante os anos e os benefícios que ela
proporciona.

40%

19%

19%

12%
8%
2%
Nada

< R$ 50,00

entre R$ 50,00 e entre R$ 100,00 e entre R$ 500,00 e
R$ 100,00
R$ 500,00
R$ 1000,00

> R$ 1.000,00

Figura 1. Valor de uma árvore urbana para os moradores que não veem desvantagem na
arborização urbana, Dois Vizinhos-PR.

Cerca de 12% dos entrevistados (Figura 1), que acham que as árvores somente
trazem benéficos em meio urbano, disseram que não deve ser cobrado valor em multa
por sua retirada indevida, no entanto, devem ser realizados trabalhos de conscientização
com a população sobre os seus benefícios. Leal (2007), verifica que a cobrança pelo
custo de uma árvore pode ser inviável, levando em consideração o valor total investido
neste bem.
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Dos entrevistados que não concordam com a cobrança em valor, 15%
responderam que deve ser feito o replantio das árvores por quem causou sua retirada, e
8% concordam que estas pessoas devem prestar serviços à comunidade.
O restante dos entrevistados, 1257 moradores, apontaram alguma desvantagem
causada pela arborização urbana atual. Apesar das desvantagens relatadas, 91% da
população acha que deve ser cobrado algum valor pela árvore retirada. Na Figura 2 é
possível observar que a população opinou em maioria (38%) por ser pago mais de R$
1000,00 por uma árvore urbana suprimida indevidamente, bem como na Figura 1.

> R$ 1.000,00

38%

ENTRE R$ 500,00 E R$ 1000,00

21%

ENTRE R$ 100,00 E R$ 500,00

21%

ENTRE R$ 50,00 E R$ 100,00
< R$ 50,00

8%
3%

NADA

9%

Figura 2. Valor de uma árvore urbana para os moradores que apontaram alguma desvantagem na
arborização urbana, Dois Vizinhos-PR.

Os moradores que apontaram alguma desvantagem advinda da arborização
urbana, compreendem, em maioria que a supressão de árvores sem autorização deve
ser respondida de alguma forma, seja por pagamento de multa, prestação de serviços à
comunidade ou o replantio de um novo indivíduo arbóreo. Segundo Laera (2006), o valor
de bens naturais deve ser mensurado para que o poder público possa definir critérios em
suas ações a fim de obter benefícios para a população, direcionando os recursos das
áreas verdes urbanas de forma mais eficiente.
O diagnóstico da percepção dos moradores de Dois vizinhos em relação ao valor
de uma árvore urbana demonstrou que a população compreende os benefícios que a
arborização proporciona às cidades e acreditam que as árvores devem ser valoradas.
Dessa forma, a criação de legislação municipal que abranja esse tema seria um meio de
mitigar ações prejudiciais a arborização.
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PERCEPÇÃO VISUAL DOS ALUNOS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIASCECA EM RELAÇÃO A ARBORIZAÇÃO NO ÂMBITO UNIVERSITÁRIO
LIMA, J. F87, SILVA, G. L1, BERNARDO, F. G1, SILVA, C. R1, LEITE, M. J. H2

RESUMO
A percepção relacionada a arborização constitui-se em um elemento essencial para a obtenção da
qualidade de vida da população, dando um enfoque maior para a conservação e preservação
ambiental. A pesquisa procurou analisar a percepção visual dos alunos do Centro de Ciências
Agrárias-CECA com a finalidade de mostrar sua importância para qualidade de vida e o
conhecimento dos estudantes. O questionário foi aplicado a 94 alunos, destes 54% eram do sexo
masculino e 46% feminino, distribuídos em 6 cursos. Observou-se que 74 estudantes do CECA
acreditam que a arborização tem sua contribuição para o rendimento estudantil. Cabe destacar
que, os alunos do curso de Engenharia Florestal tiveram a maior percentagem quanto as
diferentes espécies de vegetais existentes na Unidade. É necessário um planejamento que possa
englobar todos os cursos no desenvolvimento interdisciplinar, encontrando soluções para o
melhoramento da arborização no âmbito universitário.
Palavras-chave: Floresta Urbana, Árvores, Conscientização.

ABSTRACT
The perception related to arborization constitutes an essential element for obtaining the quality of
life of the population, giving a greater focus for conservation and environmental preservation. The
research sought to analyze the visual perception of the students of the Agrarian Sciences CenterCECA in order to show their importance for quality of life and knowledge of students. The
questionnaire was applied to 94 students, of which 54% were male and 46% female, distributed in
6 courses. It was observed that 74 students from the CECA believe that afforestation has its
contribution to student income. It is worth noting that the students of the Forestry Engineering
course had the highest percentage of the different species of plants in the CECA. It is necessary a
planning that can encompass all courses in interdisciplinary development, finding solutions for the
improvement of afforestation at the university level.
Keywords: Urban forest, Trees, Awareness.

INTRODUÇÃO
A arborização constitui um elemento essencial para a obtenção da qualidade de vida da
população, sendo definida como o conjunto de vegetação arbórea e arbustiva, natural ou
cultivada, que proporciona condições favoráveis como: conforto térmico, diminuição da
poluição sonora, melhoria da qualidade do ar, captação dos gases poluentes, além de
condicionar a conservação do ambiente e consequentemente o aumento da flora e fauna
local (ANDREATTA et al., 2011).
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Alunos do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Campus
de Rio Largo-AL. Rodovia Br 104, sn, km 14, 57072-970, Brasil. Jasielfirmino12@gmail.com
2
Professora da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Campus de Rio Largo-AL. Rodovia Br
104, sn, km 14, 57072-970, Brasil, maryholanda@gmail.com

365

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

Apesar de importância para a sociedade, a arborização urbana ainda é um grande
desafio em grandes cidades do Brasil, tendo em vista que a maioria das cidades e áreas
metropolitanas brasileiras possuem deficiências crônicas de infraestrutura, arborização,
planejamentos e projetos que possam servir como uma ferramenta de condições
favoráveis para a sociedade (MONTEIRO; MENDONÇA, 2009).
Sobretudo os fatos positivos ocorrentes à arborização urbana no Brasil é recente
e tem evoluído lentamente, essa ação deve ser realizada em coletividade com a
participação da administração pública e da comunidade cumprindo papéis distintos.
Atualmente o planejamento ocorrido nas cidades tem apresentado uma preocupação
maior em deixar o ambiente diversificado referente a espécie arbórea, porém homogêneo
e cativante ao ambiente envolvente (MELO; ROMANINI, 2005).
Vale ressaltar que, a simples apreciação das áreas verdes nos ambientes urbanos
possibilita ao homem uma singela vivência e experiência de harmonia dos elementos
naturais, e sobressaindo sob o artificialismo do ambiente, além de servir como forma de
lição de vida surpreendendo a sociedade fazendo-a usufruir de saúde e bem-estar no
qual a natureza nos oferece (ARAÚJO; ARAÚJO; ARAÚJO, 2010; FAGUNDES et al.,
2015).
Nesse sentindo, pode-se afirmar que a presença da arborização em ambientes
estudantis tem um grande potencial de auxiliar na melhoria da qualidade de vida, além de
todos benefícios já mencionados, a mesma também disponibiliza sombreamento,
valorização visual e ornamental do espaço físico, entre outras benfeitorias (ARAÚJO;
ARAÚJO; ARAÚJO, 2010; MARTELLI, 2016). E nesse contexto, a percepção ambiental
surge como “uma forma de consciência do ambiente pelo homem na qual as suas ações
estão inteiramente ligadas a sociedade, ou seja, o ato de perceber o ambiente que se
está inserido, aprendendo a proteger e cuidar do mesmo” (MACEDO et al., 2005),
Assim, procurou-se avaliar a percepção visual dos alunos do Centro de Ciências
Agrárias-CECA, dos diferentes cursos através de um questionário previamente aplicado
referente a arborização e seu acréscimo no desenvolvimento estudantil.

MATERIAL E MÉTODOS.
O Centro de Ciências Agrárias-CECA da Universidade Federal de Alagoas-UFAL,
está situada no município de Rio Largo região metropolitana de Maceió na BR-104, com
as coordenadas de latitude: 09° 28’ 42” sul e longitude: 35° 51’12” Oeste (Foto 1). O
município em sua maior parte dos meses do ano é marcado por pluviosidade significativa.
Seu clima é classificado como tropical úmido ou subsumido segundo a Köppen e Geiger.
Sua pluviosidade média anual é de 1630 mm.
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Os solos de Rio Largo têm grande profundidade e baixa fertilidade natural, tendo
como principais tipos de solos o Latossolos e Argilosos. Possuindo seis cursos de
graduação e cinco Pós-graduação, são eles o de pós-graduação: Agronomia contando
com duas linhas de pesquisa, Melhoramento e Manejo de culturas tropicais e
Ecofisiologia de culturas tropicais, conta também com a Pós em Energia de Biomassa,
Proteção de Plantas, Zootecnia e Medicina Veterinária. O mesmo dispõe de um cenário
verde e cativante em suas vias de fluxo.

.

Foto 1. Imagem via satélite do Centro de Ciências Agrárias-CECA
Fonte: Google Maps

O questionário constituído por 5 perguntas de múltipla escolha realizado no
google drive foi compartilhado para os seis cursos de graduação das ciências agrárias:


Agroecologia



Agronomia



Engenharia de Agrimensura



Engenharia de Energia



Engenharia Florestal



Zootecnia

Após a aplicação dos questionários, foi realizado uma análise quantitativa com
base nas respostas obtidas. Cabe ressaltar que, a pesquisa qualitativa tem o especial
objetivo de revelar os mistérios que permeiam o cotidiano estudantil, identificando
processos que, muitas vezes, devido ao fato de se tornarem parte da rotina de uma
determinada realidade escolar, passam despercebidos pelos próprios envolvidos na
pesquisa.
Diante disso, surge a seguinte questão: o que vem a ser a pesquisa qualitativa?
Em primeiro lugar a pesquisa qualitativa não apresenta preocupação com um grande
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número de dados, pois não há preocupação em demonstrar resultados para a população.
Assim, entendemos que a pesquisa qualitativa tem como principal objetivo interpretar o
fenômeno em observação.
Logo, pesquisar qualitativamente é não abrir mão da observação, análise,
descrição e compreensão do fenômeno a fim de entender seu significado. Na pesquisa
qualitativa trabalha-se com a indução, pois só é possível construir hipóteses após a
observação.
Os dados foram avaliados de acordo com as respostas dadas pelos alunos e em
seguida foram construídos os gráficos no Microsoft Excel.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para analisar a percepção visual da arborização, aplicou-se questionário para 94
estudantes de ensino superior do CECA, sendo 54% do sexo masculino e 46% feminino,
distribuídos em seis cursos das ciências agrárias. Quando perguntado aos alunos ‘’
Como você classificaria a arborização do CECA?’’ 50 estudantes relataram ser ‘’
razoavelmente arborizada’’ (Figura 1).
30
25

(%)

20

Sim Não

Talvez

15
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5
0
Agronomia Agroecologia Engenharia Engenharia
de
de Energia
Agrimensura

Engenharia
Florestal

Zootecnia

Cursos: ciências agrárias
Figura 1. A arborização no CECA contribui de alguma forma positiva o rendimento
estudantil?
Vale destacar que, a arborização no Brasil tem sido uma preocupação dos
ambientalistas, uma vez observados os benefícios dessa ação para a sociedade.
Percebe-se que diante de uma sociedade informatizada, onde a notícia percorre o mundo
em segundos, as questões ambientais estão subjugadas a um segundo plano para a
população brasileira. No entanto ações pouco sofisticadas, mas com muita técnica e
conhecimento específicos, traz muitos benefícios para a comunidade que recebe em
suas ruas praças e avenidas um projeto de arborização urbana.
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A maioria dos alunos acreditam que a arborização do Centro de Ciências Agrárias
contribui de alguma forma para o rendimento estudantil, 74 estudantes responderam que
“sim”, sendo 37% estudantes do curso de Engenharia Florestal (Figura 2).

Nessa

perspectiva, é importante relatar que a arborização traz inúmeros benefícios, tais como:
ameniza as questões climáticas por meio da diminuição das amplitudes térmicas,
melhora o ar a ser respirado, protege o solo contra erosão, protege das forças dos
ventos, diminui a poluição sonora, absorve a poluição da atmosfera contribuindo ao
refúgio da fauna, promovendo desta forma a ampliação da biodiversidade, sendo
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essencial sua utilização nas universidades.
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Figura 2. Como você classificaria a arborização no CECA?
No curso de Engenharia Florestal, 41% dos alunos relatam conseguir perceber as
diferentes espécies de vegetais. Esse conhecimento ocorre devido a disciplinas ofertadas
na grade curricular em sua graduação (Figura 3). Tendo em vista que, a
interdisciplinaridade entre profissionais é de questões ambientais e de responsabilidade
dos ambientalistas, sendo profissionais ligados à área ambiental tendo um maior
conhecimento sobre os vegetais e o meio ambiente (GOMES, 2007).
Quando indagado aos entrevistados se no Centro de Ciências Agrárias existe
poucas árvores, 50% dos alunos responderam que “NÃO”, sendo os cursos de
Engenharia de Energia e Engenharia Florestal tendo a maior contribuição nessa
percentagem (38,30%).
Em relação ao conforto térmico do CECA, 46 alunos responderam como ‘’médio’’,
29 ‘‘bom’’ e 19 ‘’razoável’’. Cabe ressaltar que, o curso de Engenharia de Energia
classificou como médio.
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Figura 3. A - “Você consegue notar as diferentes espécies de vegetais no CECA?”; B “Você acha que existe poucas árvores no CECA?”; C - “Como você classificaria o
conforto térmico no CECA?”
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Atualmente o que se observa é o aumento significativo da população preocupada
com as questões ambientais urbanísticas e, por conseguinte, com a qualidade de vida
presenciada nas cidades. Por qualidade de vida se entende os diversos aspectos
envolvendo questões sociais, culturais, ambientais e de biodiversidade de cada região.
Assim, a arborização compõe nos dias atuais, uma relevância sem tamanho em
que se envolve a gestão devendo fazer parte dos planos, projetos e programas
urbanísticos das cidades, mesmo porque a arborização urbana não contribui apenas para
as questões ambientais, mas também reflete na qualidade de vida humana propiciando a
comunidade atendida, autoestima e bem-estar. Dessa forma, pode-se afirmar que a
arborização, é sem dúvida é essencial a qualquer planejamento urbano e tem funções
importantíssimas como: propiciar sombra, purificar o ar, atrair aves, diminuir a poluição
sonora, constituir fator estético e paisagístico, diminuir o impacto das chuvas, contribuir
para o balanço hídrico, valorizar a qualidade de vida local, assim como economicamente
as propriedades ao entorno.

Foto 2. Arborização em frente ao bloco de pós-graduação (1); Arborização próxima ao
prédio central (2). Fonte: Autor.

É evidente a necessidade da arborização. Visando a percepção dos alunos do
Centro de Ciências Agrárias-CECA, com relação aos benefícios e a importância que as
árvores e a arborização no ambiente universitário podem trazer, ainda há alunos que
acreditam que tem poucas árvores na Unidade. É indispensável um planejamento que
possa englobar todos os cursos no desenvolvimento interdisciplinar e que possam
encontrar soluções para o melhoramento da arborização no âmbito universitário.
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POTENCIAL DA ESPÉCIE Brosimum guianense (Aubl.) Huber ex Ducke
PARA USO NA ARBORIZAÇÃO URBANA
LIMA, L.D1; RALPH, L.N1; FELICIANO, A.L.P2
RESUMO
A arborização urbana é o ato de plantar arvores em áreas urbanas tornando a vegetação mais
próxima da população urbana, quando corretamente implantada, desempenha importantes
funções, responsáveis pela melhoria da qualidade do ambiente, podendo minimizar o impacto
ambiental causado pela expansão das cidades. Os principais problemas relacionados às florestas
urbanas estão condicionados à falta de planejamento e conhecimento técnico adequado para o
manejo das mesmas. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo indicar o uso de uma
espécie arbórea nativa da Mata Atlântica, com potencial para arborização urbana. A espécie
Brosimum guianense (Aubl.) Huber ex Ducke apresenta grande potencial para arborização urbana,
sua copa que permite múltiplas possibilidades de arranjos que quebram a monotonia da paisagem
e a altura de fuste que possibilitam a maior mobilidade nas calçadas e áreas de passeio, sendo
uma árvore que possui qualidades ornamentais sendo recomendada para o uso paisagístico.
Palavras-chave: Árvores nativas, Florestas urbanas, Moraceae.

ABSTRACT
Urban afforestation is the act of planting trees in urban areas, making vegetation closer to the
urban population, helps to improve the quality of the environment, it is possible to use the
environmental impact caused by the expansion of cities. The main problems related to urban
forests are conditioned by the lack of planning and adequate technical knowledge for their
management. Given this, the present work aimed to indicate the use of a native tree species from
the Atlantic Forest, with potential for urban afforestation. The species Brosimum guianense (Aubl.)
Huber ex Ducke has great potential for urban afforestation, its crown that allows ample possibilities
of arrangements that break the monotony of the landscape and the height of the shaft that allows
greater movement in the areas and walking areas. a tree that has ornamental qualities being
recommended for landscape use.
Keyword: Native trees, Urban forest, Moraceae.

INTRODUÇÃO
A arborização urbana pode ser compreendida como toda a cobertura vegetal de
porte arbóreo existente nas cidades, compreendendo as áreas livres de uso público e
potencialmente coletivas, áreas livres particulares e acompanhamento do sistema viário.
Portanto, o conceito de arborização urbana inclui a cobertura vegetal urbana de porte
arbóreo, de origem natural ou não (EMBRAPA, 2002).
Inúmeros são os benefícios propiciados pela arborização urbana, pois contribuem
para o bem estar, sombra para pedestres e veículos, redução da poluição sonora,
proteção e direcionamento do vento, melhoria na qualidade do ar, redução da amplitude
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térmica, abrigo para pássaros e equilíbrio estético que ameniza a diferença entre a escala
humana e outros componentes da cidade. Muitos desses benefícios foram e estão sendo
estudados por pesquisadores de diversas partes do mundo (SILVA FILHO et al., 2002).
Um dos grandes problemas enfrentados na arborização urbana é a falta de
planejamento, a seleção indevida de espécies, os plantios inadequados das árvores,
dentre outros fatores, confirmam a ausência de critérios na implantação e no manejo da
arborização. Neste aspecto, ressalta-se a incompatibilidade entre os exemplares
arbóreos e as instalações de infraestrutura urbana, tornando esses indivíduos mais
suscetíveis a injúrias e ao processo de biodeterioração (BRAZOLIN, 2015).
A escolha da espécie adequada para utilização em um determinado local é
fundamental quando se planeja a arborização urbana, tendo em vista que a escolha
correta diminuirá os custos de manutenção que ocorrem quando colocadas em local
errado, sem o mínimo planejamento. Durante a fase de planejamento da arborização
urbana, vários critérios devem ser adotados: em canteiros centrais de avenidas e
em ruas de calçadas largas, pode-se optar por espécies de porte grande e médio,
porém em calçadas estreitas, devem-se usar espécies de pequeno porte para não
causar interferências principalmente com a rede de infraestrutura (PAIVA, 2000).
De acordo com Sousa e Lorenzi (2012) a família da Moraceae inclui cerca de 50
gêneros e 1500 espécies. É predominantemente tropical e subtropical, com algumas
espécies provenientes das regiões temperadas. No Brasil ocorrem 27 gêneros e cerca de
250 espécies, entre as quais está catalogada a Brosimum guianense (Aubl.) Huber ex
Ducke (Quiri), árvore de médio porte, 8 metros de altura. Em geral a produção de frutos é
baixa. A B. guianense também é utilizada na fabricação de arcos de violino, tendo em
vista a sua coloração avermelhada (LORENZI, 2008).

OBJETIVO
O presente trabalho teve como objetivo indicar o uso de uma espécie arbórea
nativa da Mata Atlântica, com potencial para arborização urbana.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi conduzido em um remanescente de Mata Atlântica situado no
município de Recife, entre as coordenadas centrais 8º 04’ 03” S e 34º 55’ 00” W, a área
mede cerca de 4 hectares.
A cobertura vegetal do fragmento está classificada como Floresta Ombrófila
Densa de Terras Baixas e segundo a classificação de Köppen, o clima é do tipo As’, ou
seja, tropical quente e úmido, com temperaturas médias mensais superiores a 25,5ºC,
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com a precipitação média de, aproximadamente, 1600 mm, com aumento da pluviosidade
no período de outono-inverno. Os solos em geral são arenosos-argilosos, predominando
os Latossolos e Argissolos (MOREIRA; GALVÍNCIO, 2007).
Foram realizadas visitas a área de estudo para a escolha da espécie durante o
mês de julho de 2019. Foram realizadas caminhadas no fragmento e nas trilhas, para a
seleção de espécies. Em seguida foi realizada a caracterização dendrológica e estética
da árvore, com base na morfologia externa da espécie, de acordo com a metodologia
descrita por Santos (1993).
Para caracterização dendrológica e estética da espécie com potencial para
utilização na arborização urbana, foram coletas as informações quanto à família, espécie,
nome popular, local de coleta, habitat, ocorrência, floração, individuo observado, fuste,
copa, ramo, casca morta, casca viva, folha, inflorescência, fruto, e presença ou ausência
de odores desagradáveis, e os caracteres estéticos da espécie (SANTOS, 1993).
Também foram indicadas as restrições e as possibilidades de uso da espécie na
arborização urbana. Para a indicação de uso foram levados em consideração os
seguintes elementos: largura das calçadas, existência ou não de redes elétricas e recuos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados referentes à caracterização dendrológica e estética possibilitaram a
escolha da espécie Brosimum guianense (Aubl.) Huber ex Ducke com grande potencial
para arborização urbana. Também foram levados em consideração o local de plantio, e
as peculiaridades da espécie, os processos fisiológicos e os benefícios ao meio ambiente
urbano.
O B. guianense (Aubl.) Huber ex Ducke, popularmente conhecido como : Paucobra, Muirapinima, Leiteira-vermelha, Conduru, Quiri, Vaquinha, vaquinha vermelha,
pertencente a família Moraceae, tem uma ampla distribuição nos biomas brasileiros,
podendo ocorrer na Mata Atlântica, Amazônia, Caatinga e Cerrado. Quanto ao seu
estágio sucessional é classificada como uma espécie secundária inicial. Sua fenologia
mostra que o período de floração e reprodução ocorre de setembro a maio.
A altura varia de 10-30 m, sendo classificada como de grande porte e ciclo de vida
longo, dependendo das condições ambientais em que a espécie é encontrada. Espécie
monoica com ramos cilíndricos, castanho-avermelhados ou acinzentados, pubescentes,
entrenó 10- 23 mm compr. Estípulas ovadas, pubescentes, esparsa a minutamente
vesiculosas.
Copa densa e alongada, com tronco reto e cilíndrico, com ou sem sapopemas
basais, revestido por casca fina quase lisa, de 40-70 cm de diâmetro. As folhas simples,
375

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

medem de 1 a 2,5 cm, elípticas, lanceoladas a oblongas, coriaceas, ápice acuminado a
agudo-acuminado, base aguda, geralmente assimétrica, margem inteira, raro denticulada,
não revoluta, face adaxial glabra, face abaxial sem papilas epidérmicas ou, se presentes,
não escabras, pubérula a hirsuta, tricomas alvos; nervura mediana impressa a plana na
face adaxial, 7-10 pares de nervuras secundárias, geralmente avermelhadas quando
secas, nervuras terciárias reticuladas; pecíolos com 3 a 8 mm de comprimento (Figura 1).

Figura 1. Detalhe do caule e ramos de Brosimum guianense (Aubl.) Huber ex Ducke.
Fonte: Anderson Silva (2019)
A sua inflorescência pode ocorrer solitária ou aos pares, discoide-capitadas;
pedúnculos 5-9 mm comprimento, delgados, castanho avermelhados ou enegrecidos,
pubérulos a hirsutos; brácteas pubérulas. Flores estaminadas até 0,5 mm comprimento,
monoclamídeas; estame 1, conectivo conspicuamente espessado, envolvido por uma
bráctea circular presa ao perianto, perianto 3-4 lobado, pubérulo. Flores pistiladas 3-4
(raro 1-2) por inflorescência, 0,5-0,8 mm comprimento. A floração ocorre de forma
continua durante quase todo o ano.
Os frutos são pequenos 0,8-1,5 cm diâmetro com haste longa, globosas, às vezes
achatadas no ápice, creme-esverdeadas a alaranjadas quando jovem e vermelhos
quando maduro, com única semente redonda, lisa e branca. Seus frutos são atrativos à
fauna, sendo comestível, porém pouco procurada por ser muito pequena (Figura 2).
A sua floração ocorre de forma discreta durante todo o ano, não sendo o maior atrativo
da espécie. Porem o destaque é a sua copa que permite múltiplas possibilidades de
arranjos que quebram a monotonia da paisagem e a altura de fuste que possibilitam a
maior mobilidade nas calçadas e áreas de passeio, sendo uma árvore que possui
qualidades ornamentais sendo recomendada para o uso paisagístico
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Figura 2. Detalhamento dos frutos de Brosimum guianense (Aubl.) Huber ex Ducke.
Fonte: Anderson Silva (2019)
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PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO DE
CÁCERES APÓS A REFORMA PAISAGÍSTICA
FRANCO, F. M.88; PICADA, K. O. L.¹; DOVIDIO, V. R. C.1; DOS SANTOS, A. P. O.1; RONDINE, D.
F.1

Resumo
A praça é um espaço público que sempre teve um referencial urbano marcado pela convivência
humana, servindo como um importante equipamento histórico, cultural e urbano. A Praça Barão do
Rio Branco está localizada na cidade de Cáceres Mato Grosso sendo considerada um espaço de
lazer pela população. O objetivo do trabalho foi saber a opinião dos usuários da Praça Barão do
Rio Branco com relação a sua reforma ocorrida no ano de 2017. Sendo assim foi elaborado um
questionário e aplicado aos usuários da praça. Quando os usuários foram questionados sobre a
satisfação em relação a reforma da praça 90% disseram estar satisfeitos, 50% das pessoas
frequentam a praça diariamente e 73% usam a praça como ambiente de lazer. Após a reforma é
notado uma intensificação no uso da praça, atendendo as várias demandas dos frequentadores.
Devemos considerar que cada praça apresenta singularidades histórico-culturais para a população
que a frequenta.
Palavras Chaves: Áreas Verdes, Jardim Público, Paisagismo.

Abstract
The square is a public space that has always had an urban framework marked by human
coexistence, serving as an important historical, cultural and urban equipment. Barão do Rio Branco
Square is located in the city of Cáceres Mato Grosso and is considered a leisure space by the
population. The objective of this work was to know the opinion of users of Barão do Rio Branco
Square regarding its reform that took place in 2017. Thus a questionnaire was applied to the users
of the square. When users were asked about satisfaction with the renovation of the square, 90%
said they were satisfied, 50% of people attend the square daily and 73% use the square as a
leisure environment. After the renovation is noted an intensification in the use of the square,
meeting the various demands of visitors. We must consider that each square presents historical
and cultural singularities for the population that frequents it.
Keywords: Green Areas, Public Garden, Landscaping.

Introdução
A praça é um espaço público que sempre teve um referencial urbano marcado
pela convivência humana, servindo como um importante equipamento histórico, cultural e
urbano que, especialmente no Brasil, teve um grande valor de expressão, autuando no
surgimento e desenvolvimento de inúmeras cidades (MACEDO et al., 2012).
Nos dias atuais, as praças são definidas como espaços livres públicos, atuando
com forte função social, geralmente contendo expressiva cobertura vegetal, mobiliário
lúdico, canteiros e bancos (MENDONÇA, 2007; LINDENMAIER; SANTOS, 2008).
A beleza de uma praça é constituída a partir da história que ela carrega, de seu
desenho paisagístico e de seu conjunto urbanístico. A integração entre morfologia,
88

IFMT – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso Campus Cáceres,
Cáceres-MT, Brasil. E-mail:fernanda.franco@cas.ifmt.edu.br

378

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

estética e apropriação é que permite a formação de praças, como espaços simbólicos,
lugares de memória, alma da cidade. É desse modo que podemos entender a frase
acima, pois, na antiguidade, as cidades se formavam a partir dos seus espaços de
convivência. Pertencer à cidade, ser cidadão, era habitar os lugares de reunião, era
compartilhar o culto, participar das assembleias, assistir às festas, acompanhar as
procissões, vivenciar os espaços, participando da vida pública. A praça simbolizava a
própria cidade, pois era nesse espaço que as atividades cotidianas se desenvolviam
(COULANGES,1975).
As praças também são caracterizadas como espaços verdes no meio urbano
servindo como ferramenta para melhorar os aspectos ambientais da cidade. Dotar as
praças de lazer de equipamentos para lazer e de cobertura arbórea suficiente para
garantir o bem-estar dos usuários que o utilizam, é tarefa essencial, visto que estes
constituem elementos fundamentais, relacionados as funções de uma praça e que se
reflete nos usos e no funcionamento destes ambientes (OLIVEIRA et al., 2013).
A Praça Barão do Rio Branco está localizada na cidade de Cáceres Mato Grosso
é considerada um espaço de lazer pela população. Dispõe de diversos bares e
restaurantes situados no “Calçadão da praça Barão”. Localizada no centro histórico de
Cáceres, a Praça Barão do Rio Branco é banhada pelo Rio Paraguai, encontramos na
Praça o monumento histórico Marco do Jaurú (Tratado de Madri). Um divisor de terras
entre Portugal e Espanha, foi assentado na foz do Rio Jaurú a margem direita em 18 de
janeiro de 1754 e transladado para Cáceres em 02 de fevereiro de 1883.

Objetivo
O objetivo do trabalho foi saber a opinião dos usuários da Praça Barão do Rio
Branco com relação a sua reforma ocorrida no ano de 2017.

Material e Métodos
Área de Estudo
A pesquisa foi realizada em uma praça no Município de Cáceres Mato Grosso,
fazendo parte da região do Alto Pantanal e da mesorregião do Centro-Sul Matogrossense. Está localizado na Latitude 16° 11’ 42” Sul e longitude 57° 40’ 51” Oeste.
A Praça Barão é localizada na região tombada como Patrimônio Cultural e
Histórico Nacional, se encontra a esquerda Rio Paraguai, sendo uma área verde,
rodeada de casarões, lanchonetes, bancos, cinema, sorveterias, igreja, consultórios,
escola, dentre outros, figura 01.
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Figura 01 – Praça Barão do Rio Branco.

Fonte: Adaptado Google Earth, 2019.

Coleta e tabulação dos dados
Foi realizado um questionário semiestruturado adaptado de Souza (2010), entre
os dias 10 e 11 setembro de 2019, com pessoas que estavam presentes na localidade da
Praça Barão do Rio Branco, onde foram entrevistadas 30 pessoas, variando sua faixa
etária entre 10 a 60 anos, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos.
O questionário elencou assuntos que se relacionavam com as reformas feitas na
praça, se isso ocasionaria prejuízos ambientais ou uma melhoria para a qualidade de
vida da população, e formas que poderiam serem feitas novas atividades para se
desfrutar melhor do local tendo em vista sempre a preservação do local.
Foram elaboradas 7 perguntas para posterior análise: (1. Frequência que os
entrevistados visitavam a Praça Barão do Rio Branco; 2. Nível de satisfação em relação
as reformas feitas; 3. Qual espaço era de mais utilização na praça; 4. Quais a fazeres
buscavam encontrar no local; 5. Quais melhorias poderiam serem feitas na infraestrutura
para melhor atender a população; 6. O que mais chamou a atenção em relação as
reformas feitas; 7. Qual a faixa etária dos entrevistados.)
Depois de efetuadas as entrevistas formais, os dados obtidos foram compilados
e analisados a fim de observar a percepção da população em relação a reforma realizada
na praça.
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Resultados e Discussões
O perfil do usuário do local mostrou-se bastante variado onde, 53% das pessoas
eram da faixa etária distribuída entre os 25 e 40 anos, 33% eram da faixa etária dos 13
aos 20 anos, 7% eram da faixa etária acima dos 50 anos e 7 % abaixo dos 10 anos. Essa
variação de perfil de usuário se deve também ao fato do espaço e local em que a praça
se encontra inserida.
Através deste estudo foi possível observar que o nível de frequência das pessoas
pesquisadas, cerca de 50% dos entrevistados tem frequência na praça Barão do Rio
Branco, diariamente. De acordo com o falado anteriormente 15 pessoas fazem o uso
diário da praça, totalizando 50%; 5 pessoas fazem a utilização da praça semanalmente,
tendo um total de 17%, e 10 pessoas pelo menos uma vez por mês visitam a praça, elas
totalizam 33% dos entrevistados. Dessa forma foi possível identificar que a praça é um
ponto de visita quase diária para a população do entorno.
Em todas as cidades, independentemente de serem pequenas, médias ou
grandes, encontramos uma das unidades urbanísticas essenciais para vida da população
urbana, a praça pública (BOVO et al., 2016).
Quando os usuários foram questionados sobre a satisfação em relação a reforma
da praça 90% disseram estar satisfeitos, já 7% das pessoas que frequentam a praça não
souberam ou não responderam, e 3% se sentiram insatisfeitos. Considerando que a
reforma reestruturou os canteiros, espaços e mobiliário pode-se afirmar que a mesma foi
bem-sucedida, figura 02.
Figura 02 – Praça Barão do Rio Branco Antes e Depois da Reforma.

Fonte: http://www.caceres.mt.gov.br
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Quanto aos espaços de utilização da praça pode-se observar que 40% dizem
fazer a utilização do espaço que está mais próximo ao chafariz, já 30% das pessoas que
frequentam a praça utilizam o espaço mais próximo ao Rio Paraguai, pois apreciam a
vista do mesmo e 30% utilizam espaço mais próximo a Catedral da cidade, pois a praça
foi projetada para ser o pátio da Catedral, característica comum pela época em que foi
construída.
Segundo Marx (1980) as praças coloniais se desenvolveram no entorno das
igrejas e se constituíam como “logradouro público por excelência, a praça deve sua
existência, sobretudo, aos adros das nossas igrejas”. A partir da praça, surgiram os
principais prédios da cidade: comércio, melhores moradias e prédios públicos. Eram os
espaços mais nobres da cidade e representavam o poder e o prestígio da nobreza, onde
as mais diversas atividades, religiosas ou não, aconteciam. Dentre as principais funções
destacavam-se: o convívio social, uso religioso, militar, comércio e feiras, circulação e
recreação.
Com relação ao tipo de uso da praça, 73% das pessoas alegaram que frequentam
a praça como uma forma de lazer, já 17% das pessoas buscam encontrar na praça a
convivência social, e 10% das pessoas buscam encontrar serviços alimentícios. Devido
aos poucos serviços de lazer oferecidos pela cidade a praça após a reforma se tornou um
local de uso mais intenso.
Como elemento urbano, as praças representam espaços de sociabilidade
propícios ao encontro e ao convívio. Na cultura ocidental, esses espaços têm
desenvolvido um papel essencial. Toda cidade possui uma praça que se destaca como
símbolo urbano, palco de eventos históricos, espaço agregador, ou local de confluência.
As praças são espaços permanentes no desenvolvimento das cidades. Sua função e
morfologia, porém, estão atreladas aos processos de formação política, social e
econômica próprios da gênese urbana (KOSTOF, 1992).
A percepção dos entrevistados quando questionados a respeito da infraestrutura
oferecida pela praça apresentou que 40% das pessoas estão satisfeitas, 23% das
pessoas disseram que poderia ser construído um espaço para crianças, 20% relataram a
falta de banheiros público e 17% das pessoas relatam que a iluminação poderia ser
melhor.
Os elementos que mais tiveram destaque após a reforma, foram o Chafariz
segundo 60% dos entrevistados, para 27% das pessoas nada realizado na reforma lhe
chamou atenção, no entanto 13% das pessoas disseram estar impressionadas com os
custos das obras ali realizadas.
Após a reforma é notado uma intensificação no uso da praça, atendendo as várias
demandas dos frequentadores. Devemos considerar que cada praça apresenta
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singularidades histórico-culturais para a população que a frequenta, sendo assim, criamse identidades entre o usuário e o espaço público que irão desencadear no efetivo uso
desse espaço por aquela população (GOMES, 2007).
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PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO “CURSO DE ARBORIZAÇÃO URBANA
PARA JARDINISTAS” DA ESCOLA MUNICIPAL DE JARDINAGEM NO
PARQUE IBIRAPUERA, SÃO PAULO/SP
YAMAMOTO, M. A.1

Resumo
O presente trabalho tem como objetivo relatar a atividade desenvolvida na Escola Municipal de
Jardinagem, tendo como foco principal a questão da floresta urbana. A unidade, que foi
oficializada em 1975, é tradicionalmente conhecida pela capacitação em jardinagem e paisagismo.
No momento em que na cidade surgem grupos de ativismo, as pressões sobre a gestão pública
municipal se intensificam e, por este motivo, foi desenvolvido o curso titulado “Arborização Urbana
para Jardinistas”. O curso tem como objetivo capacitar, fornecendo as bases e subsídios técnicos
para a elaboração e desenvolvimento de projetos ambientais que envolvam árvores urbanas. Com
carga horária de 25 horas, aborda os temas: Vegetação urbana como instrumento de Políticas
Públicas; Benefícios das árvores para as cidades; Biologia das árvores; Solos, nutrição e
fertilização; Seleção, plantio e estabelecimento; Cultivo de árvores urbanas; Viveiros; e
Reflorestamento e Restauração Ecológica.
Palavras-chave: Atividade educacional, Floresta comunitária, Treinamento.

Abstract
This paper aims to report the activity developed at the Municipal Gardening School, focusing on the
issue of urban forest. The unit, which was made official in 1975, is traditionally known for training in
gardening and landscaping. As activism groups emerge in the city, the pressures on municipal
public management are intensifying and for this reason, the course entitled “Urban Forest for
Gardeners” was developed. The course aims to enable, providing the technical bases and
subsidies for the elaboration and development of environmental projects involving urban trees.
With a workload of 25 hours, addresses the themes: Urban vegetation as a tool of public policies;
Benefits of trees for cities; Tree biology; Soil, nutrition and fertilization; Selection, planting and
establishment; Urban tree cultivation; Nurseries; and Reforestation and Ecological Restoration.
Key-words: Educational activities, Community forest, Training.

Introdução
Oficializada em 1975 com objetivo de capacitar os jardineiros da Prefeitura do
Município de São Paulo (PMSP), na ciência e na arte da jardinagem, a Escola Municipal
de Jardinagem (EMJ) ao longo do tempo, foi aberta ao público em geral, sendo o Curso
Municipal de Jardinagem o mais procurado por frequentadores da cidade de São Paulo e
de outras regiões (SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE, 2018).

1

Engenheiro Florestal, Escola Municipal de Jardinagem - Universidade Aberta do Meio Ambiente
e Cultura de Paz – UMAPAZ, Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, Prefeitura da Cidade de
São Paulo. End.: Avenida Quarto Centenário, 1268. Jardim Luzitânia, São Paulo, SP. Parque
Ibirapuera, Portão 7A. Telefone (011) 5908-3800. E-mail: yamamotomarcio76@gmail.com
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Hoje, a EMJ oferece uma série de serviços aos munícipes com o objetivo de
disseminar conhecimentos técnico-científicos e práticos, com ênfase em jardinagem,
além de outros temas voltados às questões socioambientais por meio de cursos
regulares como Jardinagem, Arborização Urbana, Hortas, Jardins amigos da Fauna,
Orquídeas, Sementes e Recursos Paisagísticos; e atividades de curta duração: oficinas,
palestras, trilhas e minicursos. Dispõe ainda de um programa de orientação de
assistência sobre o cultivo amadorístico de plantas em jardins (PAP - Programa de
Atendimento às Plantas) (SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE, 2019).
Em julho de 2019, a EMJ formou a 536ª turma do Curso Municipal de Jardinagem,
tendo capacitado mais de 60 mil pessoas, marcando participação de destaque na história
dos cuidados com as áreas verdes e nas políticas públicas ambientais na cidade de São
Paulo.
Um dos diferenciais da EMJ é estar inserido no Parque Ibirapuera (Figura 1),
usufruindo da sua riqueza botânica e paisagística nas aulas, como espaço ímpar na
metrópole carente de áreas verdes. Segundo BARONE (2007) a carência de áreas
verdes na cidade já estava sendo discutida pelos urbanistas na década de 20 e a
concepção inicial do Parque Ibirapuera configurava uma tentativa de suprir essa carência.
O projeto paisagístico do parque, elaborado na década de 50 pelo Engenheiro Agrônomo
Otávio Augusto Teixeira Mendes (BARTALINI, 1999), é composto por uma vasta coleção
de espécies dispostas com primazia. Entre a riqueza de espécies, pode ser citada a de
Gimnospermas, classificando o parque como a localidade no município com a maior
riqueza entre as estudadas por GAGLIOTI & GARCIA (2015).
Outro diferencial é o “Campo Experimental”, localizado também no Parque
Ibirapuera, ideal para as aulas práticas, demonstrações, oficinas e ensaios, onde os
alunos têm a oportunidade de vivenciar e fixar os conceitos apresentados nas aulas
expositivas. A área de aproximadamente 5.000 m² conta com duas salas de aula
cobertas e abertas lateralmente, além de área de compostagem, hortas, plantas
medicinais, estufins, canteiros de floríferas, plantas alimentícias não convencionais
(PANCs) e coleções de árvores e palmeiras.
Assim como um jardim, o Campo Experimental é um espaço onde ocorre a vivência
de experiências com a natureza. Entende-se por jardim, o local onde se cultivam plantas
ornamentais. A palavra “jardim” tem como provável origem o hebraico gan, significando
proteger ou defender, sugerindo a presença de uma cerca e eden ou oden, expressando
prazer ou deleite. Combinando os dois termos, a palavra “jardim” remete a “um recinto de
terra para o prazer e o deleite” (LAURIE, 1983, p. 29 apud SILVA, 2007). O Campo
Experimental não consiste em apenas uma composição visual de sentido estético, é um
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local que proporciona ao aluno a sua evolução social e de consciência, por meio do
contato e da reflexão sobre as diversas interações como a do espaço com a cidade.
Quanto ao corpo técnico, atualmente a EMJ possui equipe multidisciplinar com
profissionais efetivos das formações de Arquitetura, Artes Plásticas, Assistência Social,
Biologia, Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal e Geologia. Essa característica
proporciona solidez no delineamento de cursos transdisciplinares e outras atividades com
boa efetividade na capacitação e na sensibilização ambiental.
Desde a sua criação, as capacitações oferecidas pela EMJ têm contribuído para a
melhoria da relação dos cidadãos jardinistas paulistanos com a vegetação urbana.
Observa-se atualmente o aumento da presença de coletivos realizando plantios
voluntários, bem como a valorização e a discussão de temas relacionados às questões
em torno das árvores urbanas.
Entretanto, é recorrente a identificação de plantios voluntários inadequados e ações
que poderiam ter maior efetividade se houvesse melhor compreensão e aplicação de
técnicas corretas de arboricultura; desde a produção de mudas e o plantio até o manejo
das árvores urbanas. Ainda, observa-se durante as outras aulas na EMJ, a manifestação
de alunos com colocações que indicam o desconhecimento em profundidade de questões
em torno das árvores urbanas.
Assim, confirma-se a urgência de atualização, de capacitação, de aprimoramento e
de divulgação das técnicas de arboricultura aos cidadãos jardinistas. Nesse contexto, foi
elaborado um curso que pretende suplementar o conhecimento comum dos cidadãos,
auxiliando a decidir a questão por meio da colaboração com conhecimentos técnicos para
a constituição do saber coletivo.
Objetivos
Apresentar o processo de elaboração e planejamento do Curso de Arborização
Urbana para Jardinistas, bem como descrever o seu conteúdo e detalhamento.
Material e Métodos
Para o desenvolvimento do curso foram aplicados os princípios da educação para
adultos, elaborados por Knowles et al. (2009). Os princípios têm como objetivo, ao invés
de apenas transmitir as informações, atuar de modo a provocar, facilitar ou gerar um
aprendizado. A atuação como facilitador teve origem no conceito de andragogia (do
grego andros – “adulto” e gogia – “conduzir” ou “acompanhar”). O conceito é adotado
pela UNESCO desde a década de 80 para a formação contínua de adultos.
Os princípios elaborados por Knowles et al. (2009) são:

386

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

1. Necessidade do saber: Pessoas adultas não estão receptivas aos novos
conhecimentos se não souberem as razões da capacitação, assim como o que será
abordado e como será abordado.
2. O autoconceito do aprendiz: Facilitar a transição entre a posição de aprendiz
dependente para a de aprendiz autodirigido. Para isto, considera-se que um
indivíduo

adulto

consiga

identificar

suas

deficiências

e

suas

lacunas de

conhecimento. Nesse caso, refere-se como indivíduo adulto sob o ponto de vista
psicológico e não do biológico ou jurídico. Desta forma, a capacitação deve
compartilhar responsabilidades e estimular o protagonismo do aprendiz.
3.

Papel das experiências do aprendiz: Aqui, o repertório de experiências construído ao
longo da vida do aprendiz, define modelos de enxergar e interagir com o mundo.
Essas experiências devem ser relacionadas aos novos conhecimentos para
alavancar o aprendizado. Deve-se estimular o envolvimento de todos os participantes
para que tragam contribuições importantes para o enriquecimento do aprendizado.

4. Prontidão para aprender: Adultos identificam a necessidade de aprender sobre
assuntos relacionados à sua realidade. Devem ser apresentadas as informações
adequadas no momento certo de modo a estimular a aprendizagem.
5. Orientação para a aprendizagem: Enquanto o item anterior trata da necessidade do
aprendizado, este está vinculado à necessidade identificada. Ou seja, adultos estão
mais motivados a aprender quando verificam que os conhecimentos o auxiliarão a
resolver problemas ou tarefas da sua vida.
6.

Motivação para aprender: A grande energia mobilizadora está relacionada na
recompensa pessoal, na satisfação, no reconhecimento e na autorrealização.
No planejamento do curso foi caracterizado o público-alvo como sendo o indivíduo

que tem alguma atuação nas questões das árvores urbanas, sendo aluno da EMJ,
integrante de coletivo, estudante, servidor público ou profissional privado. As
características comuns ao público-alvo são a atuação como jardinista e o interesse pelo
assunto do curso, que tem a inscrição voluntária e gratuita.
Vocábulo originado de “jardim”, o “Jardinista” pode ser definido como alguém que
cultiva ou projeta jardins de forma amadorística ou profissional. Diferencia-se de um
jardineiro, que é alguém que apenas operacionaliza os cuidados com os jardins, e de um
paisagista, que atua também em outras escalas maiores de projeto.
Como objetivo geral, ao final do curso, os participantes jardinistas deverão ser
capazes de discutir de forma mais profunda as questões sobre as árvores urbanas, por
meio do desenvolvimento do senso crítico, permitindo assim ao cidadão interagir de
forma positiva na evolução da questão da arborização. Também, devem estar aptos a
participar de projetos ambientais que envolvam árvores urbanas, conhecendo as
387

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

atividades básicas de cuidados com as árvores, nos princípios da boa técnica e nas
especificações e normas adotadas no âmbito municipal, nacional e internacional de
arboricultura.
A partir da definição do objetivo geral do curso, foram realizadas revisões de
literatura acadêmica e técnica de forma a serem elaboradas as aulas com conteúdo no
estado da arte.

Resultados e Discussão
A partir das revisões de literatura, foram então definidas as linhas principais do curso:
• Políticas públicas de áreas verdes paulistanas e a contextualização histórica;
• Benefícios qualitativos e quantitativos das árvores urbanas e atualidades das
pesquisas acadêmicas;
• Biologia das árvores sob os aspectos morfológicos e os fisiológicos, e sua
importância desde a produção de mudas até o manejo de árvores;
• Técnicas recomendadas para o plantio e estabelecimento de árvores de acordo
com as normas da arboricultura;
• Técnicas de reflorestamento e restauração ecológica recomendadas no Estado de
São Paulo.
As aulas foram elaboradas segundo as linhas principais do curso com carga horária
de 3 horas/aula para cada linha. O formato das aulas variou entre momentos expositivos
e demonstrativos. A carga horária total do curso ficou estabelecida em 15 horas/aula e o
número de vagas em 40 alunos.
A primeira turma teve início em 05 de junho de 2018. Em seguida, foram realizadas
mais revisões de literatura, atualizando e acrescentando mais linhas ao curso:
• Solo urbano e as implicações de suas singularidades desde o plantio até o
manejo, bem como as novas tendências na arboricultura internacional;
• Técnicas recomendadas de manejo no cultivo de árvores urbanas;
• Os métodos de produção e critérios de qualidade de mudas adotadas
internacionalmente e pela Administração Municipal na Cidade de São Paulo;
Em agosto de 2019 foi concluída a quinta turma e um total de aproximadamente 200
alunos. A carga horária total do curso foi ampliada para 25 horas/aula (Tabela 1). Agora o
curso com 60 vagas, conta também com atividade prática (Figura 2), além da teórica e da
demonstrativa. Também, é realizada uma vista técnica ao Viveiro Harry Blossfeld (Figura
3), viveiro público municipal responsável pela produção de mudas arbóreas na SVMA.
Periodicamente, serão realizadas avaliações quanto ao conteúdo, aplicabilidade e
efetividade do curso e serão providenciadas novas alterações de adequação e de
melhora contínua.
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ipal_de_jardinagem>. Acesso em: 15 de setembro de 2019

Anexo
Tabela 1. Quantidade de aulas, temas desenvolvidos e cargas horárias por aula e total.
Aula

Tema

Carga Horária

1

Vegetação urbana como instrumento de políticas públicas

3

2

Benefícios das árvores para as cidades

3

3

Biologia das árvores

3

4

Solos, nutrição e fertilização

3

5

Seleção de espécies, plantio e estabelecimento

3

6

Cultivo de árvores urbanas

3

7

Visita técnica – Viveiro Harry Blossfeld

4

8

Reflorestamento e Restauração Ecológica

3

Total

25 Horas
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Figura 1. Localização do Parque Ibirapuera na cidade de São Paulo; e as localizações da
Escola Municipal de Jardinagem, do Campo Experimental, de outras unidades presentes
no parque e os portões de acesso. Fontes: Geo Sampa – Mapa Digital da Cidade de São
Paulo (http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br), e Portal Vila Mariana – Parque Ibirapuera 60
anos! (http://www.portalvilamariana.com). Adaptado por Marcio Amaral Yamamoto.
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Figura 2. Atividade prática da aula de cultivo de árvores urbanas: inspeção de árvores,
identificação das espécies, verificação das necessidades de manejo, dimensionamento e
aplicação de cobertura morta (mulching). Foto: Vera Regina Domingues Santos Oliveira,
adaptado por Marcio Amaral Yamamoto.

Figura 3. Visita técnica ao Viveiro Harry Blossfeld. Demonstração coordenada pelos
técnicos da unidade (Eng. Agrônomo Guilherme Brandão do Amaral e Bióloga e Eng.
Agrônomo Leila de Araújo Borges Proença) sobre preparo e embalagem de torrão de
mudas de Palmito-juçara (Euterpe edulis Martius) com aproximadamente 10 anos. Foto:
Marcio Amaral Yamamoto.
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PROPOSTA DE ESPÉCIES ARBÓREAS NATIVAS PARA O USO NA
ARBORIZAÇÃO URBANA DA CIDADE DO RECIFE – PE
ALMEIDA89, D. L.; BARRETO90, R. C.
Resumo: A flora brasileira conta com grande riqueza de espécies ornamentais, mas constata-se
que o uso de exóticas prevalece na paisagem urbana. O conhecimento de espécies arbóreas
nativas e potencialmente ornamentais precisa ser ampliado para a intensificação de seu uso. Esse
estudo teve por objetivo promover o levantamento informativo de espécies nativas para indicação
de uso na arborização urbana da Cidade do Recife (PE). Foi montado banco de dados com 58
espécies nativas e 12 descritores escolhidos, como altura, diâmetro do caule, tipos de folha, flor e
fruto, além de informações referentes à fenologia e locais de ocorrência. Através dos dados, foram
selecionadas 18 espécies nativas, destacáveis por sua beleza e potencial ornamental, a serem
indicadas e apresentadas com a descrição de algumas de suas características consideradas
importantes. Estudos relacionados ao uso de espécies nativas na arborização urbana resultam em
estratégias de conservação e valoração dessas árvores no cotidiano da população.
Palavras-chave: Arborização urbana. Arbóreas nativas. Biodiversidade brasileira.
Abstract: The Brazilian flora has a great richness of ornamental species, but it appears that the
use of exotic prevails in the urban landscape. The knowledge of native and potentially ornamental
arboreal species needs to be expanded to intensify its use. This study aimed to promote the
informative survey of native species for indication of use in urban arborization of the city of Recife
(PE). A database was assembled with 58 native species and 12 descriptors were chosen, such as
height, stem diameter, leaf, flower and fruit types, as well as information related to phenology and
sites of occurrence. Through the data described, 18 native species were selected, detachable for
their beauty and ornamental potential, to be indicated and presented with the description of some
of their characteristics considered important. Studies related to use of native species in urban
arborization result in strategies for conservation and valuation of these trees in the daily life of the
population.
Keywords: Urban afforestation. Native arboreal. Brazilian biodiversity.

Introdução
A arborização urbana atua como um agente determinante da qualidade ambiental,
principalmente por estar intimamente ligada ao bem-estar dos seres humanos. São
incalculáveis os benefícios que a arborização proporciona ao ambiente, contribuindo com
a estabilidade do clima, atuando como obra de beleza por suas vastas cores, além de
fornecer sombra, alimento e abrigo para diversas espécies (DANTAS; SOUZA, 2004).
De acordo com Abbud (2010), as árvores têm um papel importante na harmonização dos
espaços urbanos, oferecendo regularidade e unidade à paisagem. Além disso, sua
presença retira da paisagem a imagem caótica que surge com o desenvolvimento
descontínuo e irregular dos imóveis.

89
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O Brasil comporta cerca de 15 a 20% da variedade biológica mundial. De acordo com
Mittermeier et al. (1997), detém o reconhecimento como país da biodiversidade, podendo
ser considerado o mais importante dos 17 países megadiversos. Em seu território há
ocorrência da maior riqueza referente à flora mundial e os remanescentes majoritários de
ecossistemas tropicais (MYERS et al., 2000; ULLOA ULLOA et al., 2017). Segundo
Siqueira Filho (2012), na Caatinga, por exemplo, há uma representatividade de cerca de
5000 espécies, com grande número de endêmicas (aproximadamente 380).
A flora brasileira conta com uma grande riqueza de espécies interessantes para o
paisagismo, no entanto, a maior parte das árvores cultivadas nas cidades não é
constituída por espécies nativas, sendo consideradas exóticas por terem origem em
outros países (LORENZI, 2009).
Novas opções de plantas ornamentais nativas têm sido apontadas e apresentadas com
algumas informações básicas que permitam iniciar um cultivo mínimo de espécies
consideradas prioritárias a partir de critérios que levem em consideração a sua beleza,
porte, coloração, resistência, floração, frutificação, relativa facilidade de reprodução,
utilidade paisagística e comercialização (BARRETO; CASTRO, 2018).
Segundo Santiago; Coradin (2018), o surgimento de novos conhecimentos atrelados à
biodiversidade nativa é muito importante para a sua devida valoração. As informações
relacionadas a cada espécie, suas propriedades e seu potencial uso em escala
comercial, podem despertar no brasileiro o interesse para a utilização sustentável dessa
diversidade nativa.
Diante do reconhecimento da importância do uso de espécies nativas na paisagem
urbana, nesse trabalho são apresentadas sugestões de árvores da flora brasileira,
especialmente nordestina, como opções na implantação de vegetação nativa na
arborização da Cidade do Recife.
Objetivos
Apresentar novas opções e, em alguns casos, intensificar o uso de espécies nativas
adequadas à arborização urbana, propondo o seu uso no paisagismo da Cidade do
Recife, em Pernambuco.
Material e Métodos
A Cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco (8º 04' 03'' S e 34º 55' 00'' W),
possui uma população de 1.537.704 habitantes e uma área de unidade territorial com
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218,843 Km², sendo 60,5% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização. Seu
clima é tropical, quente-úmido e apresenta uma média de temperatura anual em 25,2ºC
(IBGE, 2010).
O seguinte estudo considerou aspectos qualitativos e quantitativos que agem como
influenciadores para o pertencimento e a apropriação do espaço de áreas urbanas
incluindo a conservação e ocorrência de árvores nativas. Inicialmente, foi montado um
banco de dados com 58 espécies nativas, incluindo 12 descritores, tais como altura,
diâmetro do caule, tipo de folha, tipo de flor e de fruto, além de informações referentes à
fenologia e locais de ocorrência das espécies. As árvores foram selecionadas a partir de
bibliografia que trata de inúmeras espécies arbóreas nativas exclusivamente do Brasil
(LORENZIa, 1998; LORENZIb, 1998; LORENZI, 2009). Para o preenchimento dos
descritores, também foram utilizados dados ali apresentados, assim como algumas
observações feitas diretamente nos logradouros públicos, e então 18 espécies nativas
foram selecionadas para a indicação de uso, sendo estas aqui apresentadas com a
descrição de algumas de suas características consideradas mais importantes.

Resultados e Discussão
As espécies nativas selecionadas (Tabela 1) apresentam características morfológicas e
fenológicas que justificam a sua escolha, conforme as descrições abaixo apresentadas.
Possuem flores vistosas e de potencial ornamental, folhas apropriadas para áreas com
circulação de pessoas, sem a presença de estruturas que podem causar acidentes e
algumas espécies com frutos comestíveis e folhas com potencial medicinal.
1.

Annona salzmannii A. DC. – Araticum

Árvore com 6-20m de altura e 30-40cm de diâmetro no tronco, com folhas coriáceas,
ovaladas a largamente ovaladas de 9-13 cm de comprimento, flores amarelas, solitárias
ou em pares, fruto sincárpico com epicarpo espesso envolvendo uma matriz gelatinosa
com muitas sementes.
Nativa de Pernambuco, essa espécie flora entre os meses de setembro e novembro e
frutifica no período de janeiro a março.
2.

Byrsonima sericea DC. – Murici

Árvore com 3-20m de altura, folhas glabras na face adaxial e piloso-douradas na abaxial.
Flores em cachos, pentâmeras, com cinco sépalas e pétalas amarelas, unguiculadas,
flores com 14mm de comprimento e 7mm de largura. Frutos comestíveis e de polpa
oleaginosa.
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Ocorrente no Nordeste, essa espécie flora entre os meses de outubro a janeiro e frutifica
no período de dezembro a abril.
3.

Caesalpinia pyramidalis Tul. – Catingueira

Árvore com 4-10m de altura e 30-40cm de diâmetro no tronco, com folhas compostas,
bipinadas com três jugas. Flores amarelas em inflorescências racemosas terminais e
subterminais e fruto legume (vagem) achatado.
Ocorrente na Região Nordeste, essa espécie flora entre os meses de dezembro e
fevereiro e frutifica no período de julho a setembro.
4.

Cordia bahiensis DC. – Casca-fina

Árvore com 6-10m de altura e 30-40cm de diâmetro no tronco, com folhas opostas ou
ternadas, simples, curto-pecioladas, margens irregularmente crenadas ou lisas, medindo
3-10cm de comprimento e 1,5-4cm de largura. Inflorescências em panículas terminais e
frutos cápsulas globosas com ápice apiculado rígido com espinho.
Nativa de Pernambuco, essa espécie flora entre os meses de janeiro e março e frutifica
no período de março a maio.
5.

Crataeva tapia L. – Tapiá

Árvore com 5-12m de altura e 20-40cm de diâmetro no tronco, com folhas compostas
trifolioladas, com pecíolo de 4-12cm de comprimento. Inflorescências em racemos
terminais com flores esbranquiçadas e frutos do tipo baga globosa.
Ocorrente em Pernambuco, essa espécie flora entre os meses de agosto a novembro e
frutifica no período de janeiro a maio.
6.

Pouteria grandiflora Aubl. – Bapeba

Árvore com 6-14m de altura e 15-30cm de diâmetro no tronco, com folhas simples,
alternas, espiraladas, coriáceas, de 9-19cm de comprimento por 3,2-7cm de largura.
Inflorescências em fascículos axilares com 1-7 flores verde pálido e fruto baga depressoglobosa.
Ocorrente em Pernambuco, essa espécie flora entre os meses de julho a outubro e
frutifica no período de outubro a janeiro.
7.

Handroanthus cristatus (A.H. Gentry) S. O. Grose – Ipê-rajado

Árvore com 15-35m de altura e 40-50cm de diâmetro no tronco, com folhas compostas
palmadas com 5 folíolos peciolulados medindo 4-10cm de comprimento por 1,7-4cm de
altura. Inflorescências terminais em panículas com poucas flores amarelas ou
esbranquiçadas e frutos capsulares com superfície denso-tomentosa.
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Ocorrente em Pernambuco, essa espécie flora entre os meses de agosto a setembro e
frutifica no período de outubro a novembro.
8.

Hibiscus pernambucenses Arruda. – Algodão-do-brejo

Árvore com 3-6m de altura e 20-30cm de diâmetro no tronco, com folhas simples,
membranáceas e denso-torneadas e de 9-12cm de comprimento e 10-15cm de largura.
Flores amarelas com tricomas nas ramificações do estilete. Seu fruto é uma cápsula
loculicida, pilosa e multisseminada.
Distribuída no Nordeste, essa espécie flora entre os meses de agosto a janeiro e frutifica
no período fevereiro a abril.
9.

Hymenaea martiana Hayne. – Jatobá

Árvore com 8-18m de altura e 40-90cm de diâmetro no tronco, com folhas compostas
bifolioladas medindo 5-7cm de comprimento e 2,7-3,2cm de largura, inflorescências em
cimeiras terminais com flores brancas e fruto legume semicilíndrico e indeiscente.
Ocorrente no Nordeste, essa espécie flora entre os meses de novembro a dezembro e
frutifica no período de agosto a outubro.
10.

Jacaranda brasiliana (Lam.) Pers. – Jacarandá-boca-de-sapo

Árvore com 4-10m de altura e 20-30cm de diâmetro no tronco, com folhas bipinadas, 1731 pinas, cada pina com 30-50 folíolos sésseis na extremidade com 1,4cm de
comprimento e inflorescências em panículas abertas.
Ocorrente em Pernambuco, essa espécie flora entre os meses de agosto a setembro e
frutifica no período de julho a agosto.
11.

Mimosa caesalpiniaefolia Benth. – Sabiá

Árvore com 5-8m de altura e 20-30cm de diâmetro no tronco, com folhas compostas,
bipinadas de 3-8cm de comprimento. Inflorescência do tipo panícula com espigas com 510cm de comprimento, com flores brancas. Fruto craspédio, castanho e espesso.
Ocorrente no Nordeste, essa espécie flora entre os meses de novembro a março e
frutifica no período de setembro a novembro.
12.

Physocalymma scaberrimum Pohl – Pau-de-rosas

Árvore com 5-10m de altura e 20-35cm de diâmetro no tronco, com folhas simples,
opostas cruzadas, coriáceas de 5-11cm de comprimento e 2,5-6,5cm de largura,
Inflorescências em panículas terminais, flores de cor lilás e frutos do tipo cápsula.
Nativa na Região Nordeste, essa espécie flora entre os meses de agosto a setembro e
frutifica no período de setembro a outubro.
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13.

Senna spectabilis (DC.) Irwin et Barn. var. excelsa (Schrad.) Irwin et Barn. –

Cássia-do-nordeste
Árvore com 6-9m de altura e 30-40cm de diâmetro no tronco, com folhas compostas,
pinadas de 2-4cm de comprimento. Flores amarelas e frutos tipo vagem.
Ocorrente no Nordeste, essa espécie flora entre os meses de dezembro a abril e frutifica
no período de agosto a setembro.
14.

Spondias tuberosa Arruda – Umbuzeiro

Árvore com 4-7m de altura e 40-60cm de diâmetro no tronco, folhas compostas com 3 a 7
folíolos membranáceos. Inflorescências em panículas terminais com flores brancas e
fruto do tipo drupa.
Distribuída no Nordeste, essa espécie flora entre os meses de setembro a dezembro e
frutifica no período de janeiro a fevereiro.
15.

Syagrus coronata (Mart.) Becc. – Licuri

Palmeira com 8-11m de altura, com folhas longas, podendo ter até 3m de comprimento.
Flores pequenas, amarelas e reunidas em cachos, fruto do tipo drupa.
Ocorrente no Nordeste, essa espécie flora durante os meses de maio a agosto e frutifica
no período de outubro a dezembro.
16.

Syagrus oleracea (Mart.) Becc. – Coco-catolé

Palmeira com 10-20m de altura e 20-30cm de diâmetro no estipe, com folhas longas e de
bainha estreita, caducas, podendo ter de 2-3m de comprimento. Suas inflorescências são
interfoliares em cachos e seus frutos são elípticos e de cor verde-amarelada.
Ocorrente no Nordeste, essa espécie flora durante a primavera e frutifica no período de
outubro a fevereiro.
17.

Tabebuia aurea (Benth. & Hook.f.) ex S.Moore. – Craibeira

Árvore com 10-20m de altura e 30-40cm de diâmetro no tronco, com folhas compostas
com 3-7 folíolos, glabras e subcoriáceas e flores amarelas. Fruto cápsula cilíndrica,
deiscente.
Ocorrente no Nordeste, esta espécie floresce em setembro e frutifica em outubro.
18.

Tabebuia cassinoides DC. – Caxeta

Árvore com 6-12m de altura e 30-40cm de diâmetro no tronco, com folhas simples,
coriáceas, medindo 12-22cm de comprimento e 4-8cm de largura, com flores de cor
branca.
Ocorrente em Pernambuco, essa espécie flora entre os meses julho a janeiro e frutifica
no período de outubro a março.
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A ocorrência de espécies arbóreas nativas no meio urbano é uma boa estratégia de
conservação, garantindo a introdução de árvores nativas no cotidiano do brasileiro que
vive em áreas urbanas.
Ter ciência da importância da utilização de espécies arbóreas nativas em ruas, avenidas,
praças e parques públicos, abre caminho para a conservação da diversidade biológica
brasileira. Quanto mais estudos relacionados ao uso de espécies nativas na arborização
urbana forem realizados, maiores serão os resultados atrelados às estratégias de
conservação e valoração dessas árvores no cotidiano da população.
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Tabelas
Tabela 1: Espécies nativas selecionadas.
Nome Científico

Nome Popular

Família

Ocorrência

1.

Annona salzmannii A. DC.

Araticum

Annonaceae

Pernambuco

2.

Byrsonima sericea DC.

Murici

Malpiguiaceae

Nordeste

3.

Caesalpinia pyramidalis Tul.

Catingueira

Fabaceae
Caesalpinioideae

Nordeste

4.

Cordia bahiensis DC.

Casca-fina

Boraginaceae

Pernambuco

5.

Crataeva tapia L.

Tapiá, cabaceira

Brassicaceae

Pernambuco

6.

Handroanthus cristatus (A.H.
Gentry) S. O. Grose

Ipê-rajado, ipêamarelo

Bignoniaceae

Nordeste

7.

Hibiscus pernambucenses
Arruda

Algodão-do-brejo

Malvaceae

Nordeste

8.

Hymenaea martiana Hayne.

Jatobá

Fabaceae

Nordeste

Caesalpinioideae

9.

Jacaranda brasiliana (Lam.)
Pers.

Jacarandá-bocade-sapo

Bignoniaceae

Pernambuco

10.

Mimosa caesalpiniaefolia Benth.

Sabiá, sanção-docampo

Fabaceae Mimosoideae

Nordeste

11.

Physocalymma scaberrimum
Pohl

Pau-de-rosas

Lythraceae

Nordeste

12.

Pouteria grandiflora Aubl.

Bapeba, oiti-toroba

Sapotaceae

Pernambuco

13.

Senna spectabilis (DC.) Irwin et
Barn. var. excelsa (Schrad.)
Irwin et Barn.

Cássia-donordeste

Fabaceae
Caesalpinoideae

Nordeste

14.

Spondias tuberosa Arruda

Umbuzeiro

Anacardiaceae

Nordeste

15.

Syagrus coronata (Mart.) Becc.

Licuri, aricuri

Arecaceae

Pernambuco

16

Syagrus oleracea (Mart.) Becc

Coco-catolé

Arecaceae

Nordeste

17.

Tabebuia aurea (Benth. &
Hook.f.) ex S.Moore

Craibeira

Bignoniaceae

Nordeste

18.

Tabebuia cassinoides DC.

Caxeta, Tabebuia

Bignoniaceae

Pernambuco
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QUALIDADE DAS MUDAS DE CARAIBEIRA PARA PROJETOS DE
ARBORIZAÇÃO URBANA
91

SILVA, C. X.; 1ARAUJO, A. B. N.; 1QUEIROZ, É. M. S.;1SILVA, L. F.

Resumo
A exploração irracional dos recursos florestais causado pelo crescimento urbano provoca uma
série de problemas ambientas. Nesse contexto, surge a necessidade de mudas de espécies
arbóreas para arborização urbana, no entanto, são escassos os estudos em relação à qualidade
de mudas em viveiros para projetos de arborização urbana . Desta forma, o trabalho visa avaliar se
a qualidade das mudas depende dos tratamentos de superação de dormência na espécie
Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook. f.exS. Moore. O delineamento foi inteiramente
casualisado composto por 4 tratamentos, 5 repetições, com 20 sementes, com os tratamentos:
imersão em água por 48 horas (T1), imersão em água por 24 horas (T2), imersão em água por 1
hora (T3) e testemunha (T4). Os tratamentos 3, com imersão em uma hora e 4 testemunha foram
os melhores. Desta forma, o processo de germinação de sementes de Tabebuia aurea não precisa
de quebra de dormência.
Palavras-chave: Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook. f.ex S. Moore, Dickson, viveiros

Abstract
The irrational exploitation of forest resources caused by urban growth induce a number of
environmental problems. In this context, there is a need for tree species seedlings for urban
afforestation, however, studies regarding the quality of seedlings in nurseries for urban
afforestation projects are scarce. Thus, this work aims to evaluate if seedling quality depends on
dormancy overcoming treatments in Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth species. & Hook. e.g.
Moore The design was completely randomized composed of 4 treatments, 5 replications, with 20
seeds, with the treatments: immersion in water for 48 hours (T1), immersion in water for 24 hours
(T2), immersion in water for 1 hour (T3). and witness (T4). Treatments 3 with one hour immersion
and 4 control were the best. Thus, the Tabebuia aurea seed germination process does not need to
break dormancy.
Keywords: Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook. f.ex S. Moore, Dickson, nurseries

Introdução
O sucesso de um plantio depende da espécie escolhida, do potencial genético das
sementes e da qualidade das mudas produzidas (FERRAZ; ENGEL, 2011). Os autores
destacam que as espécies devem ser resistentes às situações adversas para que se
desenvolvam até o tamanho desejável com uma frequência mínima de tratos culturais.
A espécie Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook. f.ex S. Moore, conhecida
popularmente como craibeiras, é rústica com origem na Região Amazônia e Nordeste até
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São Paulo e Mato Grosso. Ela tem suas características morfológicas e ecofisiológicas
que variam de acordo com a região onde são encontradas, de tal modo que deveriam ser
consideradas espécies diferentes (LORENZI, 2008). Apesar do potencial de utilização
das craibeiras, há poucos estudos relacionados ao seu desenvolvimento inicial, desta
forma, ocorre a necessidade de mais estudos básicos e aplicados (OLIVEIRA et al.,
2008).
O uso de técnicas de quebra de dormência das sementes seria uma alternativa
recomendada para obter mudas de qualidade, pois sem tratamentos pré-germinativos
ocorre a demora na germinação e, após emergência, maior taxa de mortalidade após o
plantio.

Objetivo
Avaliar se a qualidade das mudas depende dos tratamentos de superação de
dormência na espécie Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook. f.exS. Moore.

Material e Métodos
Local de avaliação
O trabalho foi conduzido em casa de vegetação na Unidade Acadêmica de Serra
Talhada/UFRPE na cidade de Serra Talhada/PE, no período de Janeiro de 2019 (Figura
1). A casa de vegetação têm dimensões de 5 m x 10 m e altura de 2 m, cobertas e
cercadas por telas de cor preta de sombreamento 70%. A cidade está localizada entre as
coordenadas geométricas 7º59’9”S e 38º17’45”W, na porção centro-norte com
temperaturas elevadas, chuvas escassas e mal distribuídas, do tipo Bswh da
classificação de Köppen (clima semiárido e quente).
As sementes Tabebuia aurea foram provenientes de 15 matrizes localizadas na
cidade de Petrolândia-PE. Elas foram coletadas diretamente das árvores a partir do mês
de outubro e semeadas no mês de janeiro de 2019 para teste de superação de
dormência.
Delineamento estatístico
O delineamento foi inteiramente casualisado composto por 4 tratamentos, 5
repetições, com 20 sementes e cada semente como unidade experimental.
Montagem do experimento
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Os frutos foram secos naturalmente até a deiscência, posteriormente, as
sementes foram extraídas e submetidas aos tratamentos que consistiram em: imersão
em água por 48 horas (T1), imersão em água por 24 horas (T2), imersão em água por 1
hora (T3) e testemunha (T4). No dia 19 de janeiro de 2019 as sementes foram semeadas
a uma profundidade de 5 cm em copos descartáveis de 120 ml com substrato composto
por solo e casca de arroz carbonizada (1:1). Os substratos receberam diariamente 30 ml
de água.
Durante os 20 dias avaliaram-se os parâmetros de emergência como: a
porcentagem de germinação (%), índice de velocidade de emergência (IVE) e tempo
médio de emergência (TME). Para os parâmetros de crescimento foram analisados o
comprimento da parte aérea (CPA), comprimento do sistema radicular (CSR), diâmetro
do coleto (DC), massa fresca da parte aérea (MSPA), massa fresca da parte radicular
(MSPR), a massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca da parte radicular (MSPR)
e massa seca total (MST). A contagem da emergência de plântulas foi feita diariamente e
finalizadas aos 20 dias após a semeadura, sendo considerado como emergidas as
plântulas que apresentavam os cotilédones acima do substrato (Figura 1 C). Os
resultados obtidos aos 20 dias foram expressos em porcentagem e calculados de acordo
com Labouriu e Valadares, onde E = (N/A)x 100, sendo: E – porcentagem de emergência,
N – número de plântulas emergidas, A – número de sementes colocadas para germinar.
O IVE foi conduzido com teste de emergência e suas avaliações foram realizadas,
diariamente, a partir do surgimento das primeiras plantas até o vigésimo dia, sendo
calculado segundo a fórmula proposta por Maguire (1962). O comprimento da parte aérea
(CPA) foi medido do coleto até a gema apical e o comprimento do sistema radicular
(CPR) a partir do coleto até o ápice da raiz. Para avaliação da massa fresca e seca da
parte aérea e da radícula utilizou-se cinco plantas de cada tratamento.

O sistema

radicular e a parte aérea foram separados e medidos com o auxílio de uma régua
graduada em centímetros em cm.plântula

-1

(Figura 2). Posteriormente, as amostras

foram colocadas em sacos de papel kraft e submetidas a secagem em estufa 105ºC por
24 horas para posterior determinação da matéria seca da parte aérea e sistema radicular,
com pesagem em balança analítica.

Resultados e Discussão
A velocidade de emergência foi significativa no tratamento 2, com imersão em
água por 24 horas (Tabela 1), como também teve maior porcentagem de emergência,
mesmo não significativo, o que denota um tempo bom para obter a melhor muda. No
entanto, o melhor diâmetro do coleto ocorreu nos tratamentos 3 e a testemunha, Tabela
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2, que é considerado o melhor parâmetro para estimar a sobrevivência da muda, sozinho
ou com a altura, logo após o plantio (GOMES; PAIVA, 2006). Para os autores, a melhor
avaliação das características morfológicas é a relação do diâmetro do coleto com a altura
das plântulas, que neste caso, ocorreu com os tratamentos 1 e 2, imersão com água em
48 horas e 24 horas, respectivamente (Figura 3).
De acordo com Boltelho (2011), que avaliou a produção de mudas de Tabebuia
aurea produzidas em vasos em diferentes substratos, não observou diferença
significativa entre a relação de altura e diâmetro do coleto nos tratamentos.
Para Carneiro (1955), essa relação exprime um equilíbrio de crescimento entre
esses parâmetros morfológicos e quanto menor for o seu valor, maior será a
sobrevivência da muda na área definitiva de plantio. Tal observação pode ser conferida
na relação, Figura 3, pois foram os tratamentos T3 e testemunha, que apresentaram os
menores valores. Ainda, esses tratamentos obtiveram o melhor índice de qualidade de
mudas (IQD) (Figura 4). Tais fatos comprovam que deixar a muda em imersão por uma
hora ou fazer o semeio direto, sem tratamentos podem obter mudas de qualidade com
maior sobrevivência.
A sobrevivência da muda no campo também depende da matéria seca da parte
aérea como da parte radicular, pois esses dois parâmetros estão correlacionados
positivamente, o que observou comportamento significativo nos tratamentos 3 e 4 (Tabela
2). Os valores maiores desses parâmetros estimam maior sobrevivência e crescimento
inicial das mudas no campo (GOMES; PAIVA, 2006). Para os autores, quando a massa
seca final apresentar valores menores, caracteriza que as plântulas e mudas estão em
área sombreada, o que comprova os valores significativos para nenhum tratamento
utilizado no experimento, pois foram conduzidos em sombreamento 70% de malha preta.
A relação altura e diâmetro do coleto das plantas é um parâmetro importante,
porém os outros parâmetros devem ser considerados como o índice de qualidade de
Dickson e matéria seca da parte aérea e da parte radicular. Tais parâmetros foram
significativos, pois os tratamentos 3, com imersão em uma hora e 4 testemunha foram os
melhores. Desta forma, o processo de germinação de sementes de Tabebuia aurea não
precisa de quebra de dormência intensa, mas práticas rápidas de semeio.
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Anexos
C

B

A

Figura 1 – Localização da área experimental (A), sementes de Tabebuia aurea
imersas em água, antes do semeio (B) e plântulas com cotilédones acima da superfície (C).
Serra Talhada, PE, 2019.
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Figura 2 – Plântulas de Tabebuia aurea após 20 dias para as análises do CPA, CSR,
MFPA, MFPR, MSPA e MSPR. Serra Talhada, PE, 2019.
Tabela 1. Parâmetros de emergência de plântulas de Tabebuia aurea em 20 dias após
semeadura. Porcentagem de emergência (PE), índice de velocidade de emergência (IVE) e
tempo médio de emergência (TME). Serra Talhada – PE, 2019.
Tratamentos

PE
(%)
7,50 a
8,59 a
7,53 a
7,75 a
9,95

T1- Imersão em água 48 horas
T2-Imersão em água 24 horas
T3- Imersão em água 1 hora
T4- Testemunha
CV%

IVE
(dia)
1,66 ab
1,83 a
1,63 ab
1,56 b
7,08

TME
(dia)
1,58 a
1,52 a
1,55 a
1,65 a
6,81

Médias seguidas de mesma letra variam, significativamente, entre si pelo teste de Tukey a
5% de probabilidade.
Tabela 2. Parâmetros de crescimento de plântulas de Tabebuia aurea em 20 dias após
semeadura. Comprimento da parte aérea (CPA), comprimento do sistema radicular (CSR),
diâmetro do coleto (DC), massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca do sistema
radicular (MSSR) e massa seca total (MST). Serra Talhada – PE, 2019.
Tratamentos

CPA
(cm)

CSR
(cm)

DC
(cm)

MSPA
(g)

T1- Imersão em água 48 horas

1,60 a

3,46 a

1,70 b

1,64 b

1,28 b

1,42 a

T2-Imersão em água 24 horas

1,58 a

3,87 a

1,71 b

1,65 b

1,28 b

1,42 a

T3- Imersão em água 1 hora

1,59 a

4,09 a

2,03 a

1,74 a

1,32 a

1,42 a

T4- Testemunha

1,62 a

4,20 a

2,02 a

1,73 a

1,31 a

1,42 a

CV%

2,06

11,08

1,76

0,57

0,29

0,24
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Médias seguidas de mesma letra variam, significativamente, entre si pelo teste de Tukey a
5% de probabilidade.
RCPA/DC; T2;
4,42

Relação altura/DC

RCPA/DC; T1;
4,66

RCPA/DC; T3;
2,35

RCPA/DC; T4;
2,65

Tratamentos

Figura 3 – Relação da altura e DC de mudas de Tabebuia aurea nos tratamentos:
imersão em água por 48 horas (T1), imersão em água por 24 horas (T2), imersão em água
por 1 hora (T3) e controle (T4). Serra Talhada, PE, 2019.

IQD; T3; 0,033

IQD

IQD; T4; 0,032

IQD; T2; 0,029
IQD; T1; 0,028

TRATAMENTOS

Figura 4 – Índice de qualidade de mudas de Tabebuia aurea nos tratamentos:
imersão em água por 48 horas (T1), imersão em água por 24 horas (T2), imersão em água
por 1 hora (T3) e controle (T4). Serra Talhada, PE, 2019.
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QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM DO PARQUE MUNICIPAL PASSEIO
PÚBLICO, CURITIBA - PR
Tatiane Lima Ho92; Andressa Tres¹; Barbara Nogueira¹; Igor Kiyoshi Takashina93; Daniela Biondi94

Resumo
Os parques urbanos são uma alternativa de lazer e bem-estar para a população, por conta disso,
os atributos da paisagem são fundamentais para atrair visitantes. O objetivo desse trabalho foi
avaliar a qualidade visual da paisagem (QVP) do parque Passeio Público em Curitiba-PR, a partir
da visão do visitante quando utilizam os 55 bancos existentes no parque. Foi utilizado o método
indireto de valoração dos componentes da paisagem, utilizando 55 fotografias (substitutos da
paisagem) divididas em 150 quadrículas cada, podendo estas ser classificadas em componentes
naturais (céu, água, vegetação herbácea e arbórea) ou artificiais (urbanização, estrutura física,
elementos móveis, acessos e turístico). Posteriormente, os resultados foram submetidos a análise
de agrupamento e correlação. Foi encontrado que 47,3% das paisagens foram classificadas com
QVP alta, por possuir elevada quantidade do elemento arbóreo e a estrutura física foi um dos
elementos que desvalorizaram a qualidade da paisagem. Conclui-se que foi possível valorar o
parque através do método de substituição da paisagem e o elemento mais importante da
paisagem foi o arbóreo.
Palavras-chave: Análise da paisagem, componentes da paisagem, parques urbanos.

Abstract
Urban parks are a recreation and well-being alternative for the population and the visual quality of
the landscape is crucial to attract visitors. The objective of this work was to evaluate the visual
quality of the landscape (QVP) of Passeio Publico City Park in Curitiba-PR, from photographs
taken in the 55 park's benches. The indirect method of valuing landscape components was used,
using 55 photographs divided into 150 squares each. The squares were classified into natural (sky,
water, herbaceous and arboreal vegetation) or artificial (urbanization, physical structure, mobile
elements, access and touristic) components. Subsequently, the results were submitted to cluster
and correlation analysis. It was found that 47.3% of the photos were classified as having high QVP
due to the high amount of the tree element that had the most positive QVP. The sky and the
physical structure were the elements that devalued the landscape. It was concluded that the
valuation of the landscape was efficient, being the tree element the biggest attraction of the park.
Keywords: Landscape analysis, landscape components, urban parks.

Introdução
Com as inúmeras transformações ocorridas nas cidades, acompanhadas do crescimento
populacional nos centro urbanos, os espaços com a presença da natureza destinados ao lazer e às
interações sociais foram reduzidos em decorrência do uso e da ocupação desordenada do solo
(MELO; NOBREGA; DIAS, 2012), estrangulando as áreas verdes que entremeavam o ambiente
urbano (FEIBER, 2004).
Os espaços públicos abertos estimulam as vivências sociais, encontros ao ar livre e momentos de
lazer, que auxiliam no relacionamento entre as pessoas e sua relação com o meio (OLIVEIRA;
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MASCARÓ, 2007). A presença da vegetação nessas áreas proporciona diversos benefícios, sendo
muitas vezes procuradas pela população por favorecer a saúde física e mental, amenizando o
sedentarismo e o estresse do cotidiano (SZEREMETA; ZANNIN, 2013).
Desta forma, a avaliação da qualidade visual da paisagem permite valorar as paisagens presentes
nos parques urbanos e verificar a preferência visual de seus visitantes (BOBROWSKI;
VASHCHENKO; BIONDI, 2010). O estudo da paisagem representa uma tarefa urgente para projetos
de planejamento urbano e tem a finalidade de fornecer subsídios para responder os problemas de
gestão do território (OLIVEIRA, 2003). A valoração pode ser realizada através da desagregação da
paisagem e da análise de seus componentes, de acordo com diferentes juízos de valor e critérios
de pontuação, bem como as classificações estabelecidas por especialistas (PIRES, 1993; OLIVEIRA,
2003).
Em Curitiba, o Passeio Público é uma área formadora da imagem da cidade e, através da sua
história, é um marco referencial que capta a sua memória e identidade (FEIBER, 2004). Assim, o
objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade visual da paisagem do Passeio Público em Curitiba PR, valorando através de substitutos da paisagem (fotografias), a partir da visão de todos os
bancos do parque e verificar qual é o elemento paisagístico mais importante na área.
Materiais e Métodos
Caracterização da área de estudo
O estudo foi realizado no parque Passeio Público, município de Curitiba - PR, que apresenta no
marco zero a latitude 25°25’40” S e longitude 49°16’23” W, região sul do Brasil. Curitiba possui
uma extensão territorial de 435,04 km² (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA IBGE, 2018), na qual 76,4% é arborizado (IBGE, 2012).
O município abrange 52 parques, totalizando uma área de 13,27 km² (INSTITUTO DE PESQUISA E
PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC, 2019). Inaugurado em 1886, o Passeio Público
contempla uma área de 69.285 m² e é considerado o primeiro parque público da cidade e
representou a maior obra de saneamento até então realizada no município de Curitiba. Após a
obra, o Passeio Público se transformou num dos locais mais procurados pelos curitibanos para
lazer e contemplação da natureza (IPPUC, 2019 e SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE SMMA, 2008).
Procedimentos metodológicos

A caracterização da qualidade visual da paisagem do Passeio Público foi realizada utilizando o
método indireto de valoração dos componentes da paisagem a partir de substitutos da paisagem
(fotografias do parque) e atribuição de valores aos componentes existentes, com base na
metodologia proposta por Bobrowski, Vashchenko e Biondi (2010).
Para a valoração, foram utilizadas 55 fotografias registradas a partir da visão de todos os bancos
do Passeio Público, simulando a visão que uma pessoa teria se estivesse sentada nos mesmos. Os
pontos foram registrados em GPS e estão apresentados na figura 1.
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Figura 1 - Mapa esquemático da localização dos bancos presentes no parque Passeio Público, Curitiba - PR

FONTE: As autoras, 2019.

As fotos foram analisadas individualmente e valoradas de acordo com a presença dos seguintes
componentes:
I. Naturais: água, céu e vegetação (herbácea e arbórea).
II.Antrópicos: urbanização (os elementos artificiais dispostos fora do parque), estrutura física
(elementos que fazem parte da infraestrutura do parque, tais como lixeiras, postes, bancos,
bicicletários e lanchonetes), elementos móveis (os usuários que transitavam pelo parque no
momento das fotografias), acessos (todas as passagens pelas quais os visitantes transitam) e
elemento turístico (os recintos dos animais).
Todos os componentes naturais receberam valoração positiva por se tratar de uma área verde,
agregando mais valor à paisagem local. A vegetação foi subdivida em herbácea e arbórea, esta
recebeu maior pontuação por possuir maior destaque na paisagem. O componente antrópico de
urbanização recebeu uma valoração negativa, porque entra em oposição aos componentes
naturais e são elementos que estão fora do parque, como edifícios e carros. Em contrapartida, os

409

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

demais componentes antrópicos como estrutura física, elementos móveis, acessos e elemento
turístico auxiliam no destaque da paisagem e receberam uma valoração positiva (tabela 1).

Tabela 3 - Valoração dos componentes da paisagem
Componente natural

Peso

Componente antrópico

Peso

Céu

1,0

Urbanização

-3,0

Água

2,0

Estrutura Física*

1,0

Elementos móveis

1,5

Vegetação
Herbácea

2,5

Acessos

2,0

Arbórea

3,0

Turístico

3,0

FONTE: Adaptado de BOBROWSKI, VASHCHENKO e BIONDI (2010).

O cálculo da qualidade visual de cada substituto da paisagem (fotografias) foi realizado da
seguinte forma:
a) Foram valoradas fotografias com tamanho de 10 x 15 cm;
b) Cada fotografia foi coberta por quadrículas de 1 x 1 cm, totalizando 150 quadrículas
por fotografia;
c) Cada quadrícula foi valorada de acordo com o componente da paisagem
predominante (tabela 1);
d) Após a valoração das 150 quadrículas, foi realizada a somatória para obter a valoração
da fotografia. Os resultados da valoração foram processados pelo software
Statigraphics plus 5.1. e submetidos à análise de agrupamento (Cluster analysis) que
classificou as fotografias em qualidade visual da paisagem de baixo, médio e alto
conforme o valor obtido por cada fotografia. Foi aplicada também a análise de
correlação de Spearman para verificar a interação entre os componentes.

Resultados e Discussão
Dos 55 substitutos de paisagem (fotografias) valoradas (figura 2), 47,3% foram
classificadas com qualidade visual da paisagem alta, 29,1% média e 23,6% como baixa (tabela 2).
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Figura 2 - Paisagens vistas dos bancos do parque municipal passeio público
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Tabela 4 - Classificação da qualidade visual da paisagem por fotografia

Fotografias
1, 2, 4, 6, 32, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 47 e 48
3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 19, 23, 24, 25, 26, 26, 28, 29, 30 e 36
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 31, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 50,
51, 52, 53, 54 e 55

Classe
Baixo
Médio
Alto

%
23,6
29,1
47,3

Na análise de agrupamento (cluster analysis) foi possível verificar uma maior aproximação
entre as classes média e alta (figura 3), provavelmente pela quantidade de elementos arbóreos
encontrados em ambas as classes, fato que não ocorre na classe Baixa.
Figura 3 - Análise de agrupamento das paisagens do parque

Fonte: As autoras, 2019.

As paisagens classificadas na qualidade visual baixa apresentaram grande valor de
componentes antrópicos, quando comparado às de classes média e alta, principalmente pela
quantidade de elementos turísticos, estrutura física e urbanização. Bobrowski, Vashchenko e
Biondi (2010) ao avaliarem a paisagem do Parque Tanguá encontraram maior frequência do
elemento urbanização na classe baixa, além do componente natural céu, fato que também
ocorreu no presente trabalho, mas não foi interpretado como elemento determinante e de maior
frequência.
A paisagem de classe alta apresentou maior quantidade de componentes naturais,
principalmente pelo elemento arbóreo, assim como encontrado por Bobrowski, Vashchenko e
Biondi (2010) e semelhante ao encontrado por Landovsky, Biondi e Araki (2006) que verificaram a
vegetação nativa como elemento predominante em sua classificação. Já a classe média foi
caracterizada pela quantidade do elemento arbóreo, seguido pela quantidade do elemento
acesso.
Os componentes naturais geralmente são almejados por frequentadores de parques
urbanos. Silva e Biondi (2013), ao avaliar a qualidade visual de cartões postais do Jardim Botânico,
constataram a preferência pelo cartão postal com mais componentes naturais, justificando esse
componente ter recebido peso maior na valoração da paisagem.
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Em relação à correlação entre os elementos em análise e a qualidade visual da paisagem
(Tabela 5), é possível observar uma correlação positiva do componente natural arbóreo
(elemento mais importante do parque) e correlação negativa com o componente natural céu e
componente antrópico estrutura física (elementos menos relevantes).
Tabela 5 – Correlação entre os elementos naturais e antrópicos no Passeio Público, Curitiba por meio da
Matriz de correlação de Spearman
Naturais

Antrópico

Vegetação

QVP

Céu

Água
Herb.

Céu

Urb.

Ac.

Est. Fis.

T

EM

Arb.

1

Herb.

-0,05

1

Arb.

-0,46

0,34

1

Água

-0,17

0,05

0,51

1

Urb.

-0,07

0,13

0,03

-0,04

1

Ac.

-0,17

-0,27

0,04

-0,04

-0,25

1

Est. Fis.

0,38

-0,06

-0,45

-0,24

0,00

-0,14

1

T

0,09

-0,34

-0,67

-0,53

0,19

0,03

-0,06

1

EM

-0,26

0,18

0,28

-0,02

-0,36

0,23

0,19

-0,27

1

QVP

-0,70

0,20

0,77

0,31

0,38

-0,02

-0,66

-0,20

0,01

1

Nota: Herb.: Herbáceo; Arv.: Árvore; Urb.: Urbanização; Ac.: Acesso; Est. Fís.: Estrutura Física; T: Elementos Turístico;
EM: Elementos Móveis; QVP: Qualidade Visual da Paisagem.

Bobrowski, Vashchenko e Biondi (2010) também constataram uma correlação positiva
para o elemento arbóreo e negativa para o céu. Para Almeida (2012), que avaliou a paisagem mais
importante para capivara, a correlação maior foi para um elemento natural lago (água). Essa
diferenciação de resultados se deve ao fato de que cada avaliação da paisagem depende do
objetivo em análise. Santos (2007) relata que o espaço e a paisagem sofrem transformações em
frequência variada, dependendo das novas necessidades da sociedade.
Como conclusão, foi possível valorar o parque Passeio Público através do método de substituição
da paisagem e avaliar o elemento mais importante na paisagem local. A atribuição de pesos a
cada elemento da paisagem mostrou-se eficiente, tendo em vista que os parques urbanos são
caracterizados pela abundância de vegetação, obtendo os maiores pesos. Para o elemento
turístico (atrativo específico do parque), também foi atribuído um peso elevado, porém, este não
apresentou qualidade visual da paisagem positiva, mostrando que no meio da vegetação, esse
elemento não se destaca. A análise de agrupamento possibilitou a classificação da paisagem em
baixa, média e alta. A primeira foi caracterizada pela quantidade de componentes antrópicos e a
última pela quantidade de componentes naturais, principalmente pelo elemento arbóreo, que foi
comprovado pela análise de correlação dos dados como o de maior qualidade visual da paisagem
do parque analisado.
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REDES ELÉTRICAS X ARBORIZAÇÃO URBANA, UM ESTUDO DE CASO NO
MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO – RS
MELO, E.F.R.Q.95KUHN, J.A.96ROSSETTO, T. M.97MELO, R. H. R. Q.98MELO, R. H. R. Q.99

RESUMO
Devido aos problemas acarretados pela urbanização acelerada, a arborização urbana tornou-se
elemento fundamental para qualificar os espaços urbanos. Entretanto, em discordância ao sistema
arbóreo encontram-se as redes elétricas aéreas, as quais sofrem interferências diretas devido ao
conflito com a vegetação, resultando em uma relação desarmônica que acarreta diversos
problemas às cidades. Assim, buscou-se desenvolver nesse trabalho a análise do planejamento e
manejo da arborização urbana em relação aos sistemas de rede de energia de duas regiões da
cidade de Passo Fundo – RS. O trabalho comparou pontos do canteiro central da Avenida Brasil
que foi eixo precursor da cidade e pontos do bairro Cidade Nova que foi estruturado recentemente.
Pretendendo assim, visualizar como vem sendo abordado o tema de redes elétricas x arborização
por parte do poder público e responsáveis, desde a concepção da cidade até o planejamento mais
atual, bem como, propor alternativas de solução para esse conflito.

Palavras chaves: Arborização; Redes Elétricas; Planejamento;

ABSTRACT
Due to the problems caused by accelerated urbanization, urban afforestation has become a
fundamental element for qualifying urban spaces. However, in disagreement with the arboreal
system are the aerial power grids, which suffer direct interference due to the conflict with the
vegetation, resulting in a disharmonious relationship that causes various problems for cities. Thus,
we sought to develop in this work the analysis of planning and management of urban afforestation
in relation to the power grid systems of two regions of the city of Passo Fundo - RS. The work will
compare points of the central site of Avenida Brasil, which was the precursor axis of the city, and
points of the Cidade Nova neighborhood, which was recently structured. In order to visualize how
the theme of electric networks x afforestation has been approached by the public power and
responsible, from the conception of the city to the most current planning, as well as to propose
alternative solutions to this conflict.

Keywords: Afforestation; Electrical networks; Planning;

95

Engª Agrª, Engª Florªl, Dr. Profª, FEAR/UPF. evanisa9@gmail.com.br
Acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo, FEAR/UPF. jhuliakuhn@outlook.com
97
Acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo, FEAR/UPF. thaisrossetto@outlook.com
98
Eng. Civil, Mestrando em Eng. Civil, IMED. rodrigohquevedo@gmail.com
99
Me. Eng. Civil, Doutorando/UFRGS, Prof/IMED. ricardohquevedo@gmail.com
96

415

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

INTRODUÇÃO
É evidente que as árvores influenciam direta ou indiretamente na saúde físico
mental humana. Além de satisfazer as necessidades estéticas das pessoas e do espaço
urbano, elas agem no microclima urbano, reduzindo a poluição atmosférica, sonora e
visual (MILANO, 2000). A arborização urbana contribui significativamente para a melhoria
das condições microclimáticas, em virtude das ações de controle da incidência de
radiação solar direta e refletida, do aumento da umidade relativa do ar e da condução e
diminuição da velocidade dos ventos. A ação da arborização, nesse sentido, é
diretamente proporcional à sua quantidade, qualidade e disposição (GREY & DENEKE,
1978; MILANO, 1984; JIM, 1987; DETZEL, 1990).
Em contrapartida à vegetação urbana, encontram-se as redes elétricas aéreas,
cujas sofrem interferências direta devido ao contato com vegetações mais altas. Ainda
assim, este é o sistema mais adotado na distribuição de energia devido seu baixo custo
de investimento e operação (ARIAS et al., 2012).
Surge assim o conflito entre os sistemas elétricos e arbóreos, que se tornou um
problema em diversas cidades brasileiras. A falta de práticas efetivas de planejamento e
manejo dessa relação por parte de órgãos responsáveis é refletida nas podas mal
realizadas e defasagem da arborização urbana.
De acordo com Seitz (1996), a poda de árvores é uma agressão a um organismo
vivo que possui estrutura e funções bem definidas e alguns mecanismos e processos de
defesa contra seus inimigos naturais, logo é importante a presença de árvores em seu
porte natural e, para tê-las é indispensável proporcionar o espaço correspondente à sua
natureza.
Sabe-se que a convivência harmônica entre as redes de distribuição de energia
elétrica e a arborização viária é um dos grandes desafios para as prefeituras e
concessionárias de energia elétrica nos diversos estados brasileiros. Na maioria das
vezes este problema se agrava pelo fato de que a arborização e as implantações dos
sistemas elétricos de distribuição são planejadas e realizadas de forma independente
(VELASCO, 2003).
Tendo em vista a importância de um planejamento que inclua o manejo
satisfatório dessa relação, Milano e Dalcin (2000), ressaltam que conhecer e analisar as
estruturas das cidades e suas funções, através das óticas econômica, social e ambiental,
é pré-requisito básico ao planejamento e administração urbano, no sentido de aprimorálos.

416

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

OBJETIVO
Com base nos autores retratados e na significância do assunto abordado, o
presente trabalho tem como objetivo analisar o planejamento e manejo da arborização
urbana em relação aos sistemas de redes elétricas, bem como comparar uma área
consolidada com vegetação e uma área recente de um loteamento com cinco anos,
analisando o tratamento pelo poder público e responsáveis ao longo da concepção da
cidade.

MATERIAIS E MÉTODOS
O levantamento foi realizado para analisar qualitativamente, através de
levantamentos fotográficos, o manejo de podas e a relação da rede elétrica com a
arborização em determinados pontos dos canteiros centrais da Av. Brasil localizada na
cidade de Passo Fundo – RS. Além de comparar os resultados obtidos desses canteiros
com os sistemas de um bairro recente da cidade, o bairro Cidade Nova (Figura 1). Com
isso, é possível visualizar como está sendo feito o planejamento e manejo dos antigos e
novos locais da cidade e por meio dessa análise buscar soluções alternativas para a
relação harmônica de ambos os sistemas.
Figura 1. Espacialização da Avenida Brasil e Loteamento Cidade Nova – Passo fundo – RS.

Fonte: Google Earth, 2019.

Para Ribeiro (2004), a fotografia transmite informações de comprovação visual, da
existência de um acontecimento real, em um tempo determinado, constitui prova de
existência para o conjunto de informações que contém.
A pesquisa visual é um contrapeso necessário para melhorar os recursos
linguísticos de um trabalho. Considerar as imagens como instrumentos legítimos de
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pesquisa e não apenas como uma ilustração ou complemento das atividades de
construção, dão significados linguísticos e efetividade ao trabalho. (BELL E DAVISON,
2013; ROSE, 2007).
A Avenida Brasil foi o eixo precursor do desenvolvimento da cidade de Passo
Fundo, ela foi constituída nos primórdios do planejamento da cidade, e veio sendo
modificada ao longo dos anos. Já o loteamento Cidade Nova é um local recente (2014)
do município, integrado ao planejamento mais atualizado da cidade.
Com isso, o trabalho priorizou comparar dois locais totalmente distintos e de
épocas diferentes, para avaliar como o planejamento e manejo dos sistemas de redes
elétricas e arborização são tratados pelo poder público e responsáveis ao longo da
concepção da cidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os principais danos causados em cidades pelas redes elétricas e no sistema de
arborização podem ser reduzidos com programas apropriados de manejo de vegetação,
planejamento adequado das mesmas ou novas alternativas de sistema dos condutores.
Em ambos os locais estudados pode-se observar a relação desarmônica entre os
sistemas de redes elétricas e arbóreos (Figura 2). Além da escolha de árvores com porte
incompatível com a altura das redes de condutores, a rede elétrica utilizada é a
convencional, sistema mais antigo onde a fiação não é isolada, é uma rede que fica
totalmente desprotegida e com alta taxa de ocorrer problemas, além e exigir podas
extremas na arborização, já que são frágeis e o simples contato pode provocar
desligamento da energia (VELASCO, 2003; SARDETO,1999).
Figura 2. Redes elétricas x arborização. A: Avenida Brasil. B: Cidade Nova
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a

418 p
a
i
s

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

Pode-se observar que a vegetação sofre mutilação para evitar o contato direto
com a fiação elétrica, esta por sua vez, apresenta uma altura baixa para comportar
grande parte das vegetações arbóreas recomendadas (Figura 3). A falta de planejamento
e práticas efetivas para a harmonização dos sistemas visualizados na Avenida Brasil,
continuaram no novo loteamento, revelando a continuidade do problema desde a
concepção do município, até a atualidade dos novos bairros da cidade.
Na verdade, na maioria das concessionárias de energia, a manutenção e o recorte
de vegetação em espaços urbanos são baseados em uma inspeção visual para
diagnosticar as características da vegetação e determinar se a poda de vegetação é
necessária ou não (AHMAD et al, 2013). Demonstrando, assim a falta de planejamento,
que pode acarretar problemas como morte da vegetação ou acidentes com a rede
elétrica.
Figura 3. Redes elétricas x arborização. A: Avenida Brasil B: Cidade nova.

Fonte: Autores, 2019

Percebe-se no loteamento do bairro Cidade Nova a predominância de Ipê roxo
(Handroanthus impetiginosus e Handroanthus avellenadae) e Ipê branco (Handroanthus
roseoalba) que em um curto espaço de tempo, menos de cinco anos, já apresentam
conflitos com a rede elétrica estão ocorrendo. Dessa maneira, as podas das copas das
árvores foram realizadas neste ano, demonstrando a falta de planejamento no processo
de arborização urbana.
Em relação a Avenida Brasil as principais espécies que ocorrem são ipê roxo
(Handroanthus impetiginosus e Handroanthus avellenadae), jacarandá (Jacaranda
mimosifolia), ipê amarelo (Handroanthus chrysotrichus), tipuana (Tipuana tipu) e
canafistula (Peltophorum dubium) apresentando conflito com a rede aérea e com poda
drástica deformando totalmente a copa, em alguns casos com danos fitossanitários e
comprometimento da vida útil da espécie.
Em relação a arborização a melhor maneira de maximizar os benefícios das
árvores é plantá-las em espaços adequados e planejados, selecionando cuidadosamente
a espécie mais apropriada, considerando seu porte adulto, clima e espaço necessário de
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substrato. Grande parte das publicações que tratam do assunto recomendam o uso de
porte pequeno/médio para evitar interferências com redes elétricas, porém essas
características não trazem os benefícios de sombreamento e grandes mudanças de
temperatura como as arvores de médio à grande porte (VELASCO, 2003; CASTRO,
2002)
Buscando maneiras de conciliar as redes elétricas com a arborização, existem
estratégias que podem ser aplicadas na construção de redes de distribuição de energia
como os sistemas compactos que possuem menor divisão de cabos e são protegidos,
reduzindo a área de contato além de também possíveis problemas de desligamento da
energia. Outra opção é o sistema de rede aérea isolada, que reduz ainda mais a área de
cabos, porém necessita de fios mais espessos.
Além disso, há o sistema subterrâneo que é uma solução eficaz para solucionar o
problema com a arborização. De acordo com Almeida et al. (2000) é um sistema que
reduz falhas, custos de manutenção, aumento de segurança ao ponto que reduz
acidentes com a fiação elétrica (fogo, choques, etc.) e também melhora a questão
estética das cidades. É um sistema com longa duração projetado para 50 anos, ao passo
que o sistema aéreo é projetado para 30 anos. O maior impasse encontrado nesse
sistema é a infraestrutura necessária e o alto custo, que no Brasil representa em torno de
2 a 3 vezes mais que o sistema aéreo. Entretanto é necessário planejamento e avaliação
do melhor custo-benefício do sistema a ser adotado (VELASCO, 2003).
Com base no estudo apresentado, pode-se perceber a continuidade da falta de
planejamento e práticas efetivas por parte do poder público e concessionárias de energia
elétrica presentes tanto nos canteiros centrais da Avenida Brasil quanto no loteamento,
portanto desde a concepção da cidade. Logo, constata-se a relevância do assunto, pois
os problemas de arborização com as redes elétricas afetam grande parte das cidades
brasileiras, demonstrando que é de extrema importância que haja o planejamento do
manejo e práticas efetivas para a resolução do problema.
Além disso, o trabalho buscou enfatizar a priorização do sistema arbóreo, tendo
em vista que grande parte da arborização existente no espaço analisado já sofre com as
podas e interferência com a rede elétrica. O manejo da vegetação requer maior atenção
devido as constantes mutilações que vem ocorrendo ao longo dos anos. Portanto,
recomenda-se a utilização não apenas de árvores de pequeno porte, além da realização
de um manejo correto de condução da copa das arvores, de forma a evitar as constantes
podas drásticas que reduzem a qualidade da vegetação. Bem como introduzir novas
práticas de sistemas de energia, como os sistemas subterrâneos de cabeamento,
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podendo assim, usufruir dos benefícios que a arborização de grande e médio porte
podem trazer aos espaços urbanos qualificando a paisagem urbana.
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REFLEXÕES INICIAIS ACERCA DO PLANO DA PAISAGEM DOS CAMPI DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – UNIFAP, AP.
Pedro Tarcio Pereira Mergulhão: MERGULHÃO, P.100
Resumo
O artigo reflete sobre Plano da Paisagem de Campi de Instituições de Ensino Superior (IES) na
Amazônia. Na Introdução, faz-se breve relato da implantação de Campi e ressalta-se o modelo
desenvolvimentista adotado, do tipo “tábula rasa”, no qual predominam a supressão de mata
nativa, igarapés, alagados, em razão da implantação de elementos construtivos. Nesse bojo,
considera-se, entretanto, proposta de conservação da paisagem, de floresta nativa e de
particularidades culturais regionais. Posteriormente, sugere-se diretrizes de Planejamento da
Paisagem, sustentadas conceitualmente e metodologicamente em MacHarg (2000[1967]), em
vista de elaboração do Plano Diretor da Paisagem para os Campi da UNIFAP e seus respectivos
Planos de Arborização e Projetos de Paisagismo. Nas considerações finais aponta-se possíveis
desdobramentos para a conservação de áreas verdes urbanas.
Palavras-chave: Plano da Paisagem; Arborização e Paisagismo; Conservação.

Abstract
The article reflects on the Campus Landscape Plan of Higher Education Institutions (HEIs) in the
Amazon. In the Introduction, a brief account is made of the implementation of Campi and the
developmental model adopted, of the “tabula rasa” type, emphasizing the suppression of native
forest, streams, flooded, due to the implantation of constructive elements. In this context, however,
it is considered a proposal for landscape conservation, native forest and regional cultural
particularities. Subsequently, Landscape Planning guidelines are suggested, conceptually and
methodologically supported by MacHarg (2000 [1967]), in view of the preparation of the UNIFAP
Campus Landscape Master Plan and its respective Afforestation Plans and Landscaping Projects.
The final considerations point to possible consequences for the conservation of urban green areas.
Keywords: Landscape Plan; Afforestation and landscaping; Conservation.

Introdução
As Instituições de Ensino Superior na Amazônia (IES): Universidade Federal do
Pará (UFPA); Universidade Federal do Amazonas (UFAM); Universidade Federal de
Roraima (UFRR); Universidade Federal do Amapá (UNIFAP); são constituídas, cada qual
de particularidades paisagísticas, assim como de similitudes e diferenças no processo de
implantação dos Campi.
A paisagem de cada sítio dos Campi dessas instituições expressa formas e
significações ecológicas, culturais, simbólicas, que vêm sendo construídas ao longo do
tempo ou melhor dizendo, nos tempos decorrentes de processos políticos, econômicos,
sociais desde a pré-história até o tempo presente.
Desses tempos, realidades diversas regionais/locais moldaram a paisagem dos
Campi; em geral, implantados seguindo o paradigma desenvolvimentista da modernidade
adotado na Amazônia. Assim, ao longo dos anos, à revelia de particularidades culturais,
100

Universidade Federal do Amapá.
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são imputados à Região planos e ações, do ponto de vista racionalista, de sobreposição
antrópica sobre a natureza. Isso vem implicando em transformações destrutivas sobre a
floresta e sobre a paisagem.
Contudo, avanços consideráveis de conhecimento sobre temáticas amazônicas
vêm sendo desenvolvidos por disciplinas tradicionais, e por outras que surgem em
contribuições a esse universo, como às relacionadas ao estudo da paisagem e do
paisagismo em escolas de arquitetura e urbanismo na Amazônia.
Desse modo, isso vem gradativamente resultando em revisões paradigmáticas em
favorecendo políticas, planejamentos, planos, ações em consideração a particularidades
físicas e imateriais culturais de povos amazônicos (indígenas, ribeirinhos, seringueiros,
quilombolas etc.) e ao imaginário simbólico da paisagem, ou seja, para o Amazônida, a
Região é reconhecida, não mais somente como região de fronteira a ser inventada, e sim
afirma-se, de mais a mais, em perspectivas de possíveis soluções e alternativas à
construção na contemporaneidade de outros caminhos, estes endógenos, em direção ao
reconhecimento de autonomias regionais/locais, condizentes à conservação de suas
paisagens. Conforme se ilustra na Figura 01, na qual se vê no detalhe de arborização
urbana em Afuá e de jardim residencial, solução autóctone de proteção em madeira para
contenção das águas do rio.

Universidade Federal do Pará (UFPA)

O Campus Universitário Professor José da Silveira Neto da UFPA, em Belém,
projetado pelo arquiteto Alcyr Meira, foi edificado a partir de 1964, em sítio característico
de terras baixas, as denominadas Várzeas amazônicas. No caso, estas margeiam o rio
Guamá e são entrecortadas pelo igarapé do Tucunduba (Figura 02).
“O terreno era constituído, sobretudo, por áreas verdes remanescentes e
solo alagadiço. Para a implantação do núcleo pioneiro foram realizados o
desmatamento e aterramento do solo, o qual resultou na retirada de boa
parte da vegetação do terreno [...]” (XIMENES ET AL, 2011, p.5-6).

No que se refere à conservação e à preservação da paisagem e do patrimônio
arquitetônico, urbanístico e paisagístico, estes vêm sofrendo transformações descuidadas
com a adoção de projetos que se distanciam qualitativamente do conceito original de
traçado moderno regionalista de Meira, ainda que algumas iniciativas contemporâneas
buscando configurar ao campus uma “cara” de paisagem amazônica estejam em curso.
Estas isoladas, o que reforça a necessária e urgente elaboração e/ou seguimento do
Plano da Paisagem e Plano Diretor.
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“A partir da década de 1990 observou-se a construção de edifícios de
certa carga simbólica, empregando com mais intensidade as referências
visuais regionais, utilizando a orla do Rio Guamá como principal local
para instalação, a exemplo do Restaurante Universitário e da Capela
Ecumênica, com a finalidade de reforçar a identidade Amazônica da
instituição [...]” (XIMENES ET AL, 2011, p.5-6).

Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

O Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho da UFAM (1976), projetado
pelo arquiteto Severiano Mario Porto, está implantado em área de fragmento de floresta
de Manaus, transformada em Área de Proteção Ambiental - APA UFAM (Decreto nº 1503
de 27/03/2012), compreendida por 6,7 milhões de metros quadrados, e perímetro 16,9km
de terreno acidentado composto por pequenas variações topográficas.
A área vem sendo impactada pela expansão urbana de Manaus sobre a floresta
conservada e seus elementos da paisagem, sobretudo em decorrência do efeito de borda
e sua influência das condições externas sobre o interior de mancha florestal
remanescente. Além do próprio crescimento intramuros da instituição no desenvolvimento
de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, incorrendo em problemas ambientais
e culturais (aterros, introdução de elementos exóticos de fauna e flora, lixo, poluição
sonora e visual, implantação de novas edificações com qualidade técnica e estética
questionáveis, ausência e/ou não cumprimento de Plano Diretor etc.).
“A floresta da UFAM é um local previsto e destinado como uma área de
estudos e preservação, com função de aumentar a qualidade ambiental
urbana em Manaus, mas está sofrendo com as perturbações que alteram
o seu equilíbrio. A presença humana é a principal fonte de impacto
ambiental, sendo a poluição e a compactação do solo e das nascentes
de igarapés, os impactos mais evidentes.” (CALDAS, 2016, P. 21).

Todavia, a UFAM ainda conserva grande parte de sua proposta original de
conservação da floresta e na preservação do traçado moderno de viés regionalista de
Severiano Porto, inspirado na habitação tradicional amazônica, particularmente no que se
refere ao uso de materiais e adequação construtiva ao conforto ambiental frente aos
rigores do clima equatorial quente e úmido (Figura 03).

Universidade Federal de Roraima (UFRR)

O Campus Universitário Pacaraima da Universidade Federal de Roraima (UFRR),
construído nos anos 1989 (Figura 04) e edificado em sítio denominado localmente de
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Lavrado Roraimense, apresenta, ainda hoje, a configuração original, composta por terras
planas, campos, alguma vegetação nativa e áreas alagáveis, ainda que tenha sofrido
aterros parciais.
Das particularidades construtivas, diferentemente dos casos precedentes,
destacam-se edificações que seguem os mesmos princípios da arquitetura moderna,
neste caso, distanciadas do viés regionalista, seja no uso de materiais regionais, seja na
adequação climática, seja na estética. Em geral, as edificações foram projetadas por
profissionais-professores engenheiros, e seguem as linhas básicas construtivas de uma
edificação moderna estandardizada, ou seja, sem maiores elaborações de conceitos e
partidos, primando, sobretudo, pelo arranjo de elementos estruturais, vedações de
paredes, lajes, telhados não aparentes camuflados em platibandas, marquises, vãos de
portas e janelas em alumínio e vidro.
Todavia, vale ressaltar que as generosas aberturas em vidro, ainda que
desprotegidas da incidência solar, propiciam visadas para o sítio do campus que se
espraia no horizonte do Lavrado, pontuado com vegetações nativas e outras introduzidas
no sítio, como se vê na composição à entrada do Instituto de Ensino e Pesquisa Indígena
(INSIKIRAN), (Figura 04).

Objetivos

Desse breve percurso ilustrativo dos Campi citados, constata-se a necessidade de
estudos e análises em maior aprofundamento, em vista da identificação de
particularidades paisagísticas que venham a sustentar o reconhecimento de paisagens
regionais/locais e sua conservação em Campi de IES na Amazônia, possibilitado por
meio da elaboração de Plano da Paisagem e seus desdobramentos, entre outros: Plano
Diretor Urbano, Plano de Arborização, Projetos de Paisagismo, Projetos de Educação e
Valoração Ambiental e Patrimonial.

Frente ao exposto, o estudo tem como objetivo geral:


Introduzir aspectos relevantes para o reconhecimento e o planejamento da
paisagem em Campi na Amazônia em aporte à construção de Plano da
Paisagem, Plano de Arborização e Projetos Paisagísticos nos Campi da
Universidade Federal do Amapá, UNIFAP: Campus Marco Zero; Campus
Santana; Campus Laranjal do Jari; Campus Oiapoque e Campus Mazagão.

A partir desse objetivo geral, definiram-se os seguintes objetivos específicos:
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Oferecer embasamento

conceitual-metodológico

para o

planejamento

da

paisagem, à luz de Ian MacHarg (2000[1967]);


Apontar diretrizes gerais para o Plano da Paisagem dos Campi elencados;



Definir Plano de Trabalho de Equipe Multidisciplinar para o desenvolvimento do
Plano da Paisagem e seus respectivos desdobramentos: Projeto de Arborização;
Projeto de Paisagismo; Projeto de Valoração e Educação Paisagística e
Patrimonial, a ser implementado nos Campi da UNIFAP.

Material e Métodos

Inicialmente, o estudo volta-se como recorte experimental para o Campus
Universitário Marco Zero da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), iniciado em
1990. As instalações estiveram inicialmente a cargo do arquiteto Alcyr Meira, e,
posteriormente, do escritório de arquitetura DPJ, Arquitetos Associados. O projeto
edificado em sítio de Cerrado conserva, ainda no presente, configuração original,
composta por terras planas, matas e campos de Cerrado e vegetação nativa.
Das particularidades construtivas, destacam-se edificações que seguem os
princípios da arquitetura moderna de viés regionalista, sobretudo referente à adequação
climática (elevação do solo, materiais aparentes, grandes beirais de telhado, aberturas
em venezianas etc.). Particularmente, identifica-se na fachada do edifício da Prefeitura do
Campus, revestimento aparente em manganês, solução estética adotada em referência
ao principal elemento de exportação do Ex-Território e Estado e propulsor de
desenvolvimento econômico e social.
Entretanto, ações, no presente, tendem a transformações, descaracterizações e
perdas de referenciais simbólicos na paisagem, como se vê na pintura sobre o
revestimento em manganês na edificação citada. Além de construções de estruturas de
madeira, do “tipo pilotis”, para criação de áreas de convívio e passarelas, estas,
características de áreas de várzea, e não de cerrado, como é o caso do sítio do Campus
Marco Zero. Isso configura a negação da paisagem do sítio, o que é reforçado pela
introdução indiscriminada de espécies vegetais exógenas.
Discussão e Resultados
A discussão do problema conduz à adoção de conceitos e metodologias. Desse
modo, adotar-se-á, como referência para o desenvolvimento do Plano da Paisagem dos
Campi da UNIFAP, o estudo clássico de Ian MacHarg (2000[1967}.
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Em resumo, o Plano seguirá as mesmas condutas traçadas pelo autor. Assim,
proceder-se-á na adoção das seguintes etapas de elaboração do Plano:
1. Inventário da paisagem existente;
2. Análise;
3. Diagnóstico;
4. Diretrizes; e
5. Propostas de Projetos.
Considerações Finais
Os resultados tenderão a promover a conservação da paisagem nos Campi, seja
em razão do Plano, assim como de seus desdobramentos que serão propostos. Desses,
a título preliminar, apresentar-se-á) como exemplos as ações e os resultados
implementados na UFPA, nos anos 1990: o Trote Ecológico, criado com o objetivo de
arborizar o Campus com espécies nativas, como medida de requalificação da paisagem
transformada pelo modelo construtivo adotado. Dessa iniciativa, pretendeu-se criar uma
cultura educativa ambiental, ecológica, paisagística entre a comunidade acadêmica e, por
conseguinte, extensiva à cidade, para a conservação de áreas verdes.
Em decorrência, o Trote deu margem a outros projetos, como a Caminhada
Geoecológica no Campus da UFPA, como proposta de conscientização à adoção de
posturas e ações responsáveis para a conservação do patrimônio ambiental na
Universidade.
Desse modo, espera-se que este breve estudo inicial de norteamento contribua
para a reflexão e maiores aprofundamentos, no decorrer do processo de elaboração dos
Planos e Projetos na UNIFAP, e que estes, finalizados no futuro, sejam efetivados e
conservados pela comunidade acadêmica.

Figura 01 – Detalhe de arborização urbana em Afuá com proteção em madeira para
contenção das águas do rio.

Fonte: acervo fotográfico particular do autor, 2015.
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Figura 02 – Campus da UFPA: Visada da ponte sobre o Igarapé do Tucunduba.

Fonte: acervo fotográfico particular do autor, 2014.
Figura 03 – Campus da UFAM: Interior de sala de aula com visada para a floresta.

Fonte: acervo fotográfico particular do autor, 2014.
Figura 04 – Campus da UFRR: Arborização do “tipo pórtico” à entrada do Instituto
de Ensino e Pesquisa Indígena (INSIKIRAN).

Fonte: acervo fotográfico particular do autor, 2012.
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Figura 05 – Ipê do Cerrado (Tabebuia aurea) em floração no Campus Marco Zero
da UNIFAP.

Fonte: acervo fotográfico particular do autor, 2019.
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RENDIMENTO OPERACIONAL EM PLANTIOS NA ÁREA URBANA DO
MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, PARANÁ

SANTOS, A.C.S.¹; MINOZZO, M.2; FUKUDA, P. M. B.2, PINTO, T.A.3; OLIVEIRA, D.C.4; COSTA,
C.D.P.5; BRUN, F.G.K.6; BRUN, E.J.7

RESUMO
O objetivo do presente estudo foi aferir o tempo médio operacional para a
abertura de covas para plantios de árvores no meio urbano no município de Dois
Vizinhos, Paraná. O estudo foi realizado na Avenida Dedi Barrichello Montagner,
sendo demarcado previamente os locais de plantios obedecendo as distâncias
mínimas necessárias e com auxílio de um perfurador de solo acoplado ao sistema
hidráulico de uma escavadeira compacta, anotou-se o tempo gasto para abertura
de cada cova desde o posicionamento da escavadeira até serem atingidas as
dimensões desejadas. Realizou-se a abertura de 67 covas, com tempo médio
operacional de 2,63 minutos. Esta informação permite que o responsável pelo
planejamento de plantio dimensione corretamente a equipe de execução e atenda
as demandas de plantio dentro dos prazos estipulados.

Palavras-chave: Planejamento, mudas, covas.

ABSTRACT
The objective of the present study was to assess the average operational time for
digging holes for urban tree planting in Dois Vizinhos, Paraná. The study was
carried out on Avenida Dedi Barrichello Montagner, and previously demarcated
the planting sites obeying the minimum distances required and with the aid of a
soil drill coupled to the hydraulic system of a compact excavator, the time taken to
open each pit was noted. from positioning the excavator to the desired
dimensions. 67 pits were opened with an average operating time of 2.63 minutes.
This information allows the planting planner to properly size the execution team
and meet the planting demands within the stipulated deadlines.

Key words: Planning, seedlings, pits.
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Engenheira Florestal, mestre em Agroecossistemas pela Universidade Tecnológica Federal do
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Dois Vizinhos.
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Campus Dois Vizinhos.

INTRODUÇÃO
A arborização urbana possui importância por exercer grandes benefícios
ambientais e sociais, proporcionando melhor qualidade de vida, como melhoria na
saúde física e mental da população. A implantação da arborização urbana,
quando realizada de forma inadequada para com a estrutura urbana, gera
conflitos com calçadas, fiações e construções, estes conflitos estão associados ao
crescimento desordenado e assim a falta de planejamento das cidades, o qual
vem chamando a atenção de planejadores como forma de integrar a vegetação
como componente necessário ao meio urbano (RIBEIRO, 2009).
A maioria da população mundial encontra-se residindo nas cidades, e essa
concentração de pessoas na área urbana tende cada vez mais a aumentar, dessa
forma, acarretando em modificações no meio natural, como a impermeabilização
do solo dependendo da pavimentação, construções, materiais como concreto,
vidro, asfalto, ferro, cerâmica, geram a diminuição da cobertura vegetal e aumento
da poluição (GONÇALVES et al., 2004).
Para a implantação da arborização urbana é necessário um planejamento
e para que seja realizada de modo adequado é importante que as etapas sejam
executadas corretamente. O preparo do solo e abertura de covas são etapas
importantes, e durante estes processos pode se encontrar algumas adversidades,
como compactação do solo, presença de resíduos e solos com baixa fertilidade.
No momento da abertura das covas, deve-se tomar cuidado para que não ocorra
o chamado espelhamento de cova, processo esse, que assim como nos plantios
comerciais, dificultam o crescimento de raízes laterais devido a compactação das
paredes da cova que impedem ainda a absorção de água.
Conhecer o rendimento operacional do equipamento que realiza a abertura
das covas de plantio permite que o responsável pelo planejamento dos plantios
urbanos tenha pleno conhecimento da capacidade de plantio diário de sua equipe
e assim possa gerenciar as demandas de plantio existentes.
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O presente trabalho teve como objetivo aferir o tempo médio operacional
para a abertura de covas para plantios de árvores no meio urbano do município
de Dois Vizinhos, Paraná.
METERIAL E MÉTODOS

O Município de Dois Vizinhos, localizado no sudoeste do estado do Paraná,
com população urbana de 28.115 pessoas, possui área de 418,65 Km² (IBGE,
2010), a região onde se encontra é uma área de ecótono, região de transição da
Floresta Ombrófila Mista para a Floresta Estacional Semidecidual, sendo
encontradas na região espécies de ambas formações (LUDVICHAK, et al., 2012).
O clima da região é classificado como subtropical úmido mesotérmico
(Cfa), de verões quentes, geadas pouco frequentes e chuvas com tendência de
concentração nos meses do verão (ALVARES et al., 2013). E a umidade relativa
do ar situa-se em média entre 64 a 74%, com precipitação pluviométrica variando
de 1.800 a 2.200 mm bem distribuída ao longo do ano (MAACK, 1981). Com
altitude média de 520 m, e solo predominantemente do tipo Latossolo Vermelho
Distroférrico típico, de textura argilosa (SANTOS et al., 2013).
O trabalho ocorreu na Avenida Dedi Barrichello Montagner, sendo
realizadas medições e marcações prévias nos canteiros centrais da Avenida, de
acordo com as seguintes orientações de distâncias mínimas: 1,30 metros da via
asfáltica, 10 metros entre mudas e 5 metros de distante dos postes. Os locais de
plantio foram demarcados com tinta spray no dia anterior a abertura das covas.
Foram abertas 67 covas com auxílio de perfurador de solo com brocas de
80 cm de diâmetro, acoplado no sistema hidráulico de uma escavadeira compacta
Bobcat®. Registrou-se o tempo gasto para abertura completa de cada cova,
desde o posicionamento da escavadeira frente a marcação até que fossem
atingidas as dimensões desejadas.
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Figura 1. a) Abertura da cova com auxílio de escavadeira compacta Bobcat®. B) Profundidade da cova. C)
Largura da cova. Avenida Dedi Barrichello Montagner, Dois Vizinhos-PR. Fonte: Autores, 2019.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram abertas 67 covas na Avenida Dedi Barrichello Montagner, Dois
Vizinhos-PR, sendo que destas, 12 apresentaram maior tempo no momento da
abertura da cova, por apresentarem material rochoso em sua composição,
dificultando a penetração da broca de perfuração. Devido a ocorrência de
neossolos na região do estudo, de acordo com Pigosso et al. (2009).
O tempo médio de abertura das covas foi de dois minutos e trinta e sete
segundos (2,63 minutos). Tempo considerado baixo, pois onde havia apenas solo,
sem dificuldade a penetração da broca, a abertura ocorreu rapidamente, como
aconteceu em quatro das 67 covas avaliadas, que foram abertas em menos de
um minuto.
Entretanto algumas covas, apresentaram maior resistência a penetração da
broca, devido a formação rochosa, sendo que nestas covas houve necessidade
de se retirar as rochas com auxílio de ferramentas, como a enxada e a pá, e isso
resultou em maior consumo de tempo, como ocorreu em duas covas avaliadas,
levando 9:45 e 9:35 minutos para serem abertas.
Em trabalho realizado por Santos et al. (2019), considerando o tempo
médio para abertura de covas para a arborização urbana em Dois Vizinhos,
verificaram um tempo médio de 5:38 minutos, considerado alto se comparado ao
resultado deste trabalho (2:37 minutos). Justificado pelos autores, pois foram
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encontradas áreas com alta compactação de solo, restos de cascalhos e asfaltos,
dificultando a abertura das covas e aumentando o tempo de abertura destas.
Os solos da área urbana são geralmente solos bastante modificados pela
ação antrópica, assim o perfil do solo alteram-se pela inserção de materiais,
cortes e aterros, manifestando transição de camadas abruptas e elevada
compactação do solo, essas condições limitam o bom desenvolvimento e
absorção de nutrientes e água das plantas (CADORIN et al., 2014).
Portanto, conhecer o rendimento operacional para o plantio de mudas na
arborização urbana se faz importante para que ocorra um bom planejamento e o
correto dimensionamento da equipe de campo e equipamentos necessários. O
tempo de abertura de cova pode variar de acordo com o solo do local e os
obstáculos encontrados durante o processo de perfuração.
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Resumo

Além de criar paisagens cênicas e embelezar áreas urbanas, a arborização
urbana pode beneficiar os ecossistemas e melhorar a sustentabilidade. O uso de
espécies nativas deve ser priorizado, porque essas espécies são melhor
adaptadas às condições locais e ajudam a preservar a biodiversidade da flora
regional. A identificação adequada de espécies nativas para o florestamento
urbano requer conhecimento técnico-científico do desempenho dessas espécies
em ambientes urbanos. O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho de
Jacaranda cuspidifolia, uma espécie nativa no reflorestamento urbano,
considerando sua seleção e desenvolvimento. As plantas foram selecionadas e
avaliadas na fase inicial de crescimento com relação ao estabelecimento e,
quando necessário, foram substituídos. Na fase adulta, sete anos após o plantio,
foram avaliadas a altura, a copa, o diâmetro à altura do peito (DAP) e a ocorrência
de danos e doenças. A Jacaranda cuspidifolia apresentou rápido crescimento e
boa adaptação sendo uma espécie com grande potencial para uso na arborização
urbana.
Palavras-chaves: reflorestamento urbana, árvores nativas, áreas verdes urbanas
Abstract

In addition to creating scenic landscapes and beautifying urban areas,
urban afforestation can benefit ecosystems and improve sustainability. The use of
native species should be prioritized because these species are better adapted to
local conditions and help preserve the biodiversity of regional flora. Proper
identification of native species for urban afforestation requires technical and
scientific knowledge of the performance of these species in urban environments.
The objective of this study was to evaluate the performance of Jacaranda
cuspidifolia,, a native species in urban reforestation, considering its selection and
development. The plants were selected and evaluated in the initial phase of
growth in relation to establishment and, when necessary, were replaced. In
adulthood, seven years after planting, height, crown, diameter at breast height
(DBH) and the occurrence of damage and disease were evaluated. Jacaranda
cuspidifolia showed fast growth and good adaptation being a species with great
potential for use in urban afforestation.
Keywords: urban afforestation, native trees, urban green areas

436

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

Introdução
A presença de árvores em um ambiente urbano não apenas fornece uma
qualidade estética e sombra, mas também aprimora os serviços do ecossistema,
como sequestro de carbono, melhoria da qualidade do ar, aumento da infiltração
de água no solo, conforto térmico e outros benefícios (RAHMAN et al., 2017;
REVELLI e PORPORATO, 2018; SICARD et al., 2018). Em áreas urbanas com
temperaturas mais altas, a sombra fornecida pelas árvores é o principal fator para
o conforto térmico dos pedestres (Li et al., 2018). A presença de elementos da
vegetação, especialmente árvores, é considerada o componente principal na
mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e das ilhas de calor nos centros
urbanos (KLEEREKOPER et al., 2011; GAGO et al., 2013; MOHAJERANI et al.,
2017; SOLTANI e SHARIFI, 2017). Isso se torna cada vez mais importante à
medida que as mudanças climáticas geram temperaturas mais altas na cidade,
intensificadas por ilhas de calor, onde as temperaturas podem ser até 8 °C mais
altas (SOLTANI e SHARIFI, 2017).
Assim, a incorporação de mais árvores nos ambientes urbanos é um grande
desafio para as administrações públicas que buscam o planejamento urbano
sustentável, com o objetivo de melhorar as condições ambientais e humanas. A
inclusão e manutenção das árvores nem sempre são adequadamente planejadas
durante a formação e crescimento dos centros urbanos. Como consequência, as
árvores interferem e/ou competem pelo espaço físico com outros componentes
urbanos (MARTINS, 2014). Portanto, é importante escolher corretamente as
espécies para minimizar conflitos e aprimorar suas funções como parte da
infraestrutura urbana.
No Brasil, a identificação de árvores para plantio em vias públicas é baseada
nos manuais de empresas estatais de energia, como a Companhia de Energia do
Estado de Minas Gerais, conhecida como CEMIG (Companhia Energética de
Minas Gerais SA), e nos manuais preparados por outras agências e prefeituras.
As características das espécies arbóreas podem incluir a preexistência no local,
copas expansivas, diferentes tempos de floração e frutificação, aromas
agradáveis, sejam da flora regional brasileira nativa, resistência a pragas e
doenças e outras características específicas de cada local. No entanto, muitas
dessas espécies são arbustos e não árvores, como Murta de cheiro (Murraya
paniculata (L.) Jack), flor de pavão (Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw), resedá
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(Lagerstroemia indica L.) e hibisco (Hibiscus rosa-sinensis L.). Essas espécies
não produzem sombra intensa e são exóticas, mas são recomendadas por serem
de tamanho satisfatório para plantio sob fiação elétrica.
Devido ao uso tradicional dessas espécies e ao conhecimento limitado sobre
espécies nativas, espécies exóticas são mais comumente usadas na arborização
urbana (ALMAS e CONWAY, 2016). A floresta urbana de árvores em muitas
cidades brasileiras é composta por mais de 50% de espécies exóticas
(GUILHERME et al., 2018; LOCASTRO e ANGELIS, 2015; SCHWAB, 2011). Os
campi universitários no Brasil também usam espécies exóticas em vez de nativas
(CARVALHO et al., 2007; CASTRO et al., 2011; CUPERTINO e EISENLOHR,
2013; KURIHARA et al., 2005; LOMBARDI e MORAIS, 2003; SAITER et al., 2015;
BOLDRIN, 2019).
As principais vantagens do uso de espécies nativas incluem melhor
adaptação, maior resistência a pragas e doenças e manutenção do ecossistema
local por meio da preservação da fauna e flora nativas em cada região (CASTRO
et al., 2011). O uso de espécies nativas no reflorestamento urbano também é um
fator importante na conservação biológica (CASTRO et al., 2011). No entanto, são
observadas algumas dificuldades no uso de árvores nativas na arborização
urbana, como disponibilidade reduzida ou inexistente de mudas e falta de
conhecimento para identificar espécies que devem ser utilizadas para esse fim
(ALMAS e CONWAY, 2016).
O reflorestamento urbano utilizando espécies nativas é, em muitas
situações, conduzido empiricamente, sem fundamento ou conhecimento técnicocientífico. Isso ocorre porque estudos que avaliam a taxa de crescimento e o
desenvolvimento de espécies nativas para florestação urbana, da seleção ao
desenvolvimento durante todo o período de cultivo, são raros. Estudos anteriores
são tipicamente restritos a análises qualitativas e quantitativas da vegetação
existente (ROMANI, 2012; MARTINS, 2014; FERNANDES et al., 2018; FREIRE,
2019).
Objetivo
Considerando a falta de informação e identificação de espécies nativas para
o reflorestamento de vias públicas e a necessidade de capturar dados de
avaliações práticas do desenvolvimento dessas espécies, o objetivo deste estudo
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foi avaliar o desempenho do Jacaranda cuspidifolia, uma espécie nativa brasileira,
para no cultivo em vias públicas.

Materiais e Métodos
As mudas foram plantadas na Universidade Federal de Lavras (UFLA),
localizada na cidade de Lavras, Minas Gerais, Brasil. Foram selecionadas a
Avenida Norte e a Avenida de acesso 2 (900, Mamante Vitórino, Lavras - Ijací
MG-335) da UFLA. O local está localizado nas coordenadas 21 ° 13'32,8 "S, 44 °
58'41,0" W, 918 m de altitude, com um clima Cwa chuvoso (mesotérmico)
temperado, de acordo com a classificação de Köppen. A formação florestal
predominante em Lavras é uma floresta montanhosa sazonal semidecidual,
caracterizada por áreas de vegetação de campo (pastagem), campo rupestre
(pastagem rochosa) e cerrado (savana).
O local do plantio estava localizado ao longo de uma avenida com duas
faixas de 7,0 m de largura, separadas por um leito central de 0,60 m de largura,
onde estão localizados os postes elétricos. A beira da estrada tem uma largura
total de 6,15 m e é dividida em uma ciclovia de 2,0 m, uma faixa de 1,5 m para o
plantio de árvores, uma calçada para pedestres de 2,0 m e uma estreita faixa de
0,65 m ao longo de uma calçada (1).

Fig. 1 Representação da avenida onde o plantio foi realizado.

Seleção de espécies
A espécies pertencente a família botânica Bignoniaceae foi selecionada
(Tabela 1).
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Tabela 1. Espécie nativa selecionada
Família

Nome científico

Nome
comum

Ocorrência

Bignoniaceae

Jacaranda cuspidifolia
Mart.

Caroba

SE (MG, SP); CO
(MS, MT, GO)

Abreviações
regionais:
Legenda
SE = Sudeste
:
CO = CentroOeste

Abreviação dos estados:
GO = Goiás
MT = Mato Grosso
MS = Mato Grosso do Sul
MG = Minas Gerais
SP = São Paulo

A espécie foi selecionada considerando várias características como
ocorrência, tamanho, taxa de crescimento e floração. Foi selecionada uma
espécie nativa da região sudeste do Brasil (Tabela 1). A espécie apresenta de
tamanho médio e apresenta taxa de crescimento moderada a rápida (Tabela 2).
Tabela 2. Espécie nativas selecionada e característica sfenológicas
Tamanho
Nome
Taxa de
Cor da
Época de
N° de
científico
Crescimento inflorescência floração indivíduos
(m)
Jacaranda
5 – 10
Rápida
Violeta
Set–Out
31
cuspidifolia
A espécie também foi selecionada por suas qualidades ornamentais, com
base na cor e na época da floração (Tabela 2).
A espécie foi plantada em ambos os lados da avenida, utilizando um
espaçamento médio de 7,0 m entre as mudas, evitando água, esgoto, linhas
elétricas e telefônicas.
As árvores foram plantadas em janeiro de 2011. As mudas tinham altura
média de 1,60 m e foram cultivadas em vasos de plástico de 5 litros. Para o
plantio, foram cavadas covas de 40 x 40 cm e o solo foi adubado com 150 g de
superfosfato simples e 20 L de esterco. Após o plantio, todas as mudas foram
estacadas e irrigadas diariamente usando um trator-tanque.

Avaliações
As avaliações do desenvolvimento e comportamento das espécies foram
realizadas sete anos após o primeiro plantio. Os seguintes parâmetros foram
avaliados: altura da planta (m), determinada com fita métrica retrátil de 17 m, e
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diâmetro

da

coroa

(m),

com

medições

realizadas

em

duas

posições

perpendiculares da coroa, com o auxílio de fita métrica. O diâmetro na altura do
peito (DAP) (m) foi calculado a partir da circunferência na altura do peito (DAC)
usando uma fita métrica e de acordo com a equação:
𝐷𝐴𝑃 =

𝐷𝐴𝐶
𝜋

Resultados e Discussão
Considerando as avaliações sete anos após o plantio, J. cuspidifolia
apresentou ótimo desempenho. Essa espécie apresentou rápido desenvolvimento
e, durante o período de avaliação, apresentou alturas médias de 8,01 m (Tabela
3).
Tabela 3. Desempenho de Jacaranda cuspidifolia.
Diâmetro
Altura
CAP DAP Sobrevivência
Espécies
da coroa
(m)
(m) (m)
(%)
(m)
Jacaranda
cuspidifolia

8.01

6.47

0.57 0.18

81.6

O diâmetro da coroa de J. cuspidifolia também foi excepcional, com
tamanho médio de 6,4 m (Tabela 3 e Fig. 2). O rápido crescimento em altura e o
bom desenvolvimento da copa de J. cuspidifolia implicam que essa espécie é uma
excelente opção para o reflorestamento urbano.

Fig. 2 Árvores Jacaranda cuspidifolia sete anos após o plantio
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J. cuspidifolia é descrita como uma espécie decídua, heliófila e xerófila típica
das encostas rochosas das florestas de folhas largas e do cerrado de transição
(LORENZI, 2016). Perde as folhas nos meses mais secos do ano; a partir de
setembro, produz agressivamente flores roxas, que normalmente aparecem
enquanto a árvore ainda não tem folhas. Outras espécies do gênero Jacaranda,
como J. mimosifolia e J. chelonia, são atualmente utilizadas para o
reflorestamento urbano e são conhecidas por melhorar os microclimas das
cidades (ABREU-HARBICH, LABAKI e MATZARAKIS, 2015; SOARES et al.,
2011). No entanto, este é o primeiro relato do uso de J. cuspidifolia na
arborização urbana.
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À SOMBRA DAS ÁRVORES: LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES DAS ÁREAS
VERDES DO CAMPUS DO CDSA/UFCG, SUMÉ-PB
VITAL, A. de F. M101.; ARAÚJO, J. M. M. de 102; BARBOSA, I. de S103.; ALVES, J. I. P104.; SILVA,
M. P. da105.

RESUMO
Arborizar os espaços universitários é importante para o bem-estar das pessoas, estética
e conforto ambiental e fatores relacionados à estabilidade climática, auxiliando ainda na
conservação do ambiente. O objetivo da pesquisa foi realizar o levantamento e
identificação das espécies arbóreas ocorrentes nas áreas de maior fluxo de pessoas do
campus universitario da UFCG, em Sumé. Foram cadastradas todas as árvores
plantadas nesses ambientes e após o levantamento os dados foram tabulados. Verificouse que 54,2% dos indivíduos são nativos. As espécies predominantes foram a Tabebuia
impetiginosa (21,0%), Azadirachta indica (18,0%), Tabebuia aurea (14,0%) e
Myracrodruon urundeuva (11,7%). A família mais representativa foi a Fabaceae, seguida
da Palmae. No geral o campus tem procurado privilegiar iniciativas de arborização nos
corredores de maior trânsito de pessoas, procurando tornar a paisagem mais atrativa,
mas ressalta-se a necessidade da elaboração de um plano para a arborização
priorizando o plantio de espécies nativas, para potencializar a diversidade das espécies
do bioma Caatinga.
Palavras-chave: espaço acadêmico, arborização, paisagismo
ABSTRACT
Foresting the university spaces is important for people's well-being, aesthetics and
environmental comfort and factors related to climate stability, while also helping to
conserve the environment. The objective of the research was to survey and identify the
tree species that occur in the most crowded areas of the UFCG university campus in
Sumé. All trees planted in these environments were registered and after the survey data
were tabulated. It was found that 54.2% of individuals are native. The predominant
species were Tabebuia impetiginosa (21.0%), Azadirachta indica (18.0%), Tabebuia
aurea (14.0%) and Myracrodruon urundeuva (11.7%). The most representative family was
Fabaceae, followed by Palmae. In general, the campus has sought to prioritize
afforestation initiatives in the busiest corridors, seeking to make the landscape more
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attractive, but the need to develop a plan for afforestation prioritizing the planting of native
species to enhance diversity. of the Caatinga biome species.
Keyword: academic space, afforestation, landscaping

INTRODUÇÃO
As árvores são um importante elemento dos espaços rurais e urbanos, sendo
assim, a arborização das ruas, praças, jardins e áreas verdes, é uma atividade essencial
para melhorar a condição ambiental nas cidades.
Os benefícios ambientais das árvores no ambiente urbano são numerosos e bem
estabelecidos na literatura: as árvores melhoram a qualidade do ar, reduzem a
temperatura ambiente, filtram e retêm as águas pluviais, sequestram o carbono e
contribuem para a saúde e o bem-estar da população e promovem cidades mais bonitas,
além de serem fontes de alimento para os animais em uma paisagem cada vez mais
fragmentada pelo desenvolvimento urbano. (McPHERSON et al. 2003; NOWAK et al.
2008). Mesmo nos espaços menores, como nos jardins e bosques de um campus
universitário as árvores fornecem habitat significativo para aves locais e migrantes.
Árvores nos espaços acadêmicos de faculdades e universidades têm um valor
estético e ambiental considerável. Nos ambientes universitários as árvores fornecem
espaço para exploração em sala de aula, oportunidades de pesquisa, visitação e
recreação, além de outros serviços ecossistêmicos que tornam os campi mais habitáveis,
incluindo controle da poluição sonora, controle da erosão do vento e da água,
sombreamento, melhoria do clima e fornecimento de habitat para pássaros e outros
animais.
Os locais arborizados geralmente se apresentam mais amenos e prazerosos. Para
Silva (2009), a presença de arbustos e árvores no ambiente urbano tende a melhorar o
microclima pela diminuição da amplitude térmica, além de fornecer sombreamento,
embelezamento, diminuição das poluições atmosférica, sonora e visual, contribuindo para
a melhoria das condições orgânicas, mental e emocional do ser humano.
Tais pontos são relevantes quando se considera a presença de árvores no
ambiente universitário, espaço de grande movimentação de pessoas, geralmente
envolvidas em afazeres intelectuais que necessitam de ambientes convidativos à
reflexão, esteticamente organizados e harmônicos que favoreçam a convivência, pela
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presença de espaços comuns que fujam a salas e laboratórios refrigerados, saguões
sujeitos a grande variação térmica ou estacionamentos onde predominem a dureza do
asfalto e do concreto.
Guzzo et al (2006) entendem um campus universitário como um “espaço livre
urbano”, que, no geral, têm grandes áreas livres e podem apresentar mais áreas
arborizadas em comparação a centros urbanos. Nesses ambientes o contato com a
natureza e a infraestrutura verde trazem benefícios psicológicos para os usuários e
frequentadores, podendo restaurar a atenção, baixar a pressão arterial e reduzir os
sintomas do distúrbio do déficit de atenção em crianças. Até a contemplação de árvores
pode reduzir a fadiga mental e o estresse, situações comuns nesses ambientes (ULRICH
et al. 1991; HARTIG, 2007). Alguns autores atentam para a importância dos serviços
ecossistêmicos dos campi universitários devido a arborização, podendo servir ainda de
corredores ecológicos (BANERJEE et al., 2011; BUENO; XIMENES, 2011).
Ao valor estético e ambiental da arborização, some-se que as árvores servem ainda
para caracterizar e sinalizar os espaços, constituindo-se em um elemento de interação
entre as atividades humanas e o meio ambiente. Ressalte-se também a acolhida às
pessoas que frequentam esses espaços, que se tornam ponto de encontro, de
meditação, de relaxamento, de harmonização ou de espaço para prática de algum
exercício físico, ou somente para um contato com a natureza. Nesse cenário, o plantio de
árvores em espaços de convivência e outros ambientes e passeios de acesso,
embelezando os espaços, quebram a monotonia cinzenta das construções e caminhos,
interferindo positiva e perceptivelmente no microclima local, uma vez que diminui a
amplitude térmica, aumenta a umidade relativa do ar e interceptam a radiação solar,
interferindo na velocidade e direção dos ventos (BRANDÃO et al., 1997; COSTA;
HIGUCHI, 1999).
Compreendendo a relevância da arborização dos centros universitários como
estratégia para melhorar os espaços de convivência, vinculando os efeitos benéficos das
árvores às metas de sustentabilidade, a pesquisa objetivou realizar o levantamento e a
identificação das espécies arbóreas ocorrentes nas passarelas e áreas de convivência do
CDSA, campus da UFCG no Cariri paraibano.
MATERIAL E MÉDOTOS
A pesquisa foi realizada no campus do Centro de Desenvolvimento Sustentável do
Semiárido (CDSA) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) em Sumé-PB,
município localizado na parte sul do estado da Paraíba, situado na mesorregião da
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Borborema, microrregião do Cariri Ocidental. A área de estudo localiza-se nas
coordenadas geográficas de 07° 40’ 18’’ de latitude sul e 36° 52’ 48’’ de longitude oeste, a
uma altitude de 532 m com área territorial de 842,2km². O tipo climático predominante é
Bsh de Köppen (semiárido quente), com temperatura média de 26ºC e pluviosidade
média anual de 600mm. A vegetação é característica da região de caatinga,
apresentando espécies da caatinga arbustiva aberta (FERREIRA, 2001). Os solos da
área são predominantemente jovens, pouco profundos e suscetíveis a salinização e
erodibilidade, com maior expressão para a ordem dos Luvissolos (EMBRAPA, 2013).
O campus universitário está localizado no bairro Frei Damião e foi criado em 2009.
São 56 hectares de área, que corresponde a aproximadamente 4,7% da área urbana e
0,067% da área total do município de Sumé e subdivide-se em duas grandes áreas: a
área urbanizada, com de 16.000m 2 de área construída, que representa 2,86% da área
total do campus, que é destinada a atividade de ensino, pesquisa e extensão. Há também
a área não urbanizada, com uma grande área vegetada de 26,7ha, com representação
de indivíduos do bioma Caatinga. Neste ambiente está inserida a Área de Produção
Agroecológica no setor denominado Fazendinha, com 1,18ha e a área de Estudos de
Dinâmica dos Ecossistemas da Caatinga, com 2,32ha.
O campus possui um setor de Arborização e Paisagismo e um Viveiro de Mudas,
que atuam nos programas de preservação das áreas verdes do campus, manejo de
resíduos, educação ambiental e educação e conservação do solo.
Foram cadastradas todas as árvores plantadas nos jardins, alamedas, passarelas e
estacionamentos das áreas de maior fluxo de pessoas: central de aulas e de laboratórios,
biblioteca, restaurante e residência universitária e as duas passarelas de acesso às salas
de aula e laboratórios. Para facilitar a pesquisa de campo tomou-se a planta baixa
emitida pela prefeitura universitária (PUC).
Realizou-se o levantamento das espécies por conteio a 100%, no mês de junho de
2019, considerando-se as árvores com diâmetro a altura do peito (DAP = 1,30m) acima
de 5,0 cm. Para a determinação do DAP utilizaram-se uma suta para diâmetros de até 80
cm e trena diamétrica para diâmetros superiores a 80 cm. Ao final os dados foram
tabulados, registrando-se as informações de identificação, posição geográfica setorial,
diâmetro e observações fenológicas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram encontradas e medidas 514 árvores distribuídas em 24 espécies
pertencentes a 13 famílias botânicas. Em relação ao habitat natural das espécies,
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conforme é mostrado na Tabela 1, 54,2% dos indivíduos são nativos, todavia, as
espécies predominantes nas áreas inventariadas do campus foram a Tabebuia
impetiginosa (21,0%), Azadirachta indica (18,0%), Tabebuia aurea (14,0%) e
Myracrodruon urundeuva (11,7%). A família mais representativa foi a Fabaceae com 07
gêneros, seguida da Palmae, com 4 gêneros de palmeiras.
Tabebuia impetiginosa e Azadirachta indica apresentaram valores de quantidade
total dos

indivíduos acima de 18%, quantidade que ultrapassa a recomendação de

Paiva e Gonçalves (2002), que propõem como ideal o valor de até 15% de indivíduos
de uma mesma espécie para um adequado planejamento da arborização urbana.
A grande expressão de Azadirachta indica deve-se ao apelo popular para utilização
na

arborização urbana da região semiárida, principalmente devido às suas

características de rápido crescimento e adaptação às condições edafoclimáticas locais
(BEZERRA; CASTRO; BOTREL, 2017). As espécies menos expressivas, entre as dez,
foram a Triplaris gardneriana e Combretum leprosum (Tabela 1).
Tabela 1. Distribuição das plantas das áreas amostradas na pesquisa, no campus da
UFCG, Sumé-PB.
Nome vulgar

Nome científico

Família

Quantidade

Ipê roxo

Tabebuia impetiginosa
Azadirachta indica
Tabebuia aurea
Myracrodruon
urundeuva
Ficus benjamina
Felicium decipiens
Cocothrinax barbadenis
Crataeva tapia
Piptadenia macrocarpa
Prosopis Juliflora
Diypsis lutescens

Bignoniaceae

108

Ocorrência
natural
Nativa

Meliaceae
Bignoniaceae
Anacardiaceae

93
73
60

Exótica
Nativa
Nativa

Moraceae
Sapindaceae
Palmae
Cappacaraceae
Fabaceae
Fabaceae
Palmae

36
21
19
13
11
10
10

Exótica
Exótica
Exótica
Nativa
Exótica
Exótica
Exótica

Fabaceae
Palmae
Fabaceae

08
08
06

Nativa
Exótica
Nativa

Apocynaceae

06

Nativa

Fabaceae
Fabaceae

05
05

Nativa
Nativa

Nim indiano
Craibeira
Aroeira
Ficus
Felícia
Palmeira leque
Trapiá
Angico
Algaroba
Palmeira de
jardim
Pata de Vaca
Palmeira imperial
Sabiá
Pereiro
Canafístula
Pau ferro

Bauhinia forficata
Roystonea oleraceae
Mimosa
caesalpiniaefolia
Aspidosperma
pyrifolium
Senna spectabilis
Caesalpinia férrea
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Mulungu
Moringa
Juazeiro
Saboneteira
Palmeira
mulambo
Mofumbo
Cauaçu

Erythrina velutina
Moringa oleifera
Ziziphus joazeiro
Sapindus saponaria
Caryota urens

Fabaceae
Moringaceae
Rhamnaceae
Sapindaceae
Palmae

05
05
04
03
02

Nativa
Exótica
Nativa
Nativa
Exótica

Combretum leprosum
Triplaris gardneriana

Combrataceae
Polygonaceae

02
01

Nativa
Nativa

Em relação aos conflitos com a fiação (rede elétrica e telefônica), 99,00% da
população arbórea não apresentaram nenhum tipo de conflito. Pode-se atribuir a isso, o
fato da maioria das espécies estarem localizadas em áreas gramadas, o mesmo
verificado por Vervloet Filho et al (2011) que estudaram a arborização do campus de
Goiabieiras (UFES) e argumentam que para ajustar espécies que se encontram em
conflito com a fiação é recomendada poda de adequação, pois o conflito com a fiação
pode gerar danos como o rompimento da mesma em dias de vendavais e chuvas,
causando prejuízos à população.
Foi possível ainda observar uma predominância de espécies de origem exótica,
nesse sentido, é importante considerar que, para promover a proteção e conservação do
bioma das Caatingas, é sempre relevante realizar um planejamento de rearborização do
Campus, dando preferência à implantação de árvores de espécies nativas, minimizando
os possíveis impactos negativos causados pela alteração da vegetação local. Paiva; Vital
(2003) elencam, dentre outras espécies para serem utilizadas

em

projetos

paisagísticos, aroeira-do-sertão (Myracrodruon urundeuva Allemão), angico-branco
(Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan), juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.), jurema
(Mimosa spp.), marmeleiro (Croton hemiargyreus Müll. Arg.), amburana (Amburana
cearenses A.C. Smith).
CONCLUSÃO
As áreas de convivência do campus universitário da UFCG Sumé, possuem uma
distribuição importante de espécies do bioma Caatinga, embora ainda seja expressivo o
número de árvores exóticas ou aclimatadas.
Verifica-se que a forma de ocupação do centro universitario tem procurado
privilegiar

iniciativas de arborização nos corredores

de

passagem, áreas de

estacionamento, espaços de convivência, procurando tornar a paisagem mais atrativa e
menos “árida”.
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O estudo permite perceber ainda a necessidade de proporcionar no campus um
ambiente que esteja em harmonia com a natureza e a elaboração de um plano para a
arborização das áreas urbanizadas do campus priorizando o plantio de espécies nativas.
Desta forma, a formulação e manutenção de um plano de arborização se torna uma
maneira muito eficaz de se chegar ao objetivo desejado.
A manutenção dos recursos de árvores do campus requer um esforço significativo
dos planejadores da universidade para organizar os cronogramas de manutenção em
torno de uma política sólida de árvores do campus e garantir fundos para novos serviços
de plantio e arboricultura. As decisões de planejamento da universidade que maximizam
o efeito dos recursos das árvores da universidade resultarão em um ambiente mais
fresco, saudável e agradável.
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TAXA DE COBERTURA VERDE E FERTILIDADE DO SOLO DE UMA FLORESTA
URBANA EM BOTUCATU-SP
FERRAZ, M. V.1, SANTOS, P. L. F.2, ZABOTTO, A. R.2,, GODOY, L. J. G1

Resumo: A presença de florestas urbanas é de fundamental importância para melhorar a
qualidade de vida, e levantar dados como a cobertura verde e fertilidade do solo desses
locais podem ajudar no monitoramento e políticas ambientais. Assim objetivou-se com o
trabalho, avaliar a taxa de cobertura verde e a fertilidade do solo de uma floresta urbana na
cidade de Botucatu-SP. Para o levantamento de dados, foi utilizado uma floresta urbana,
localizada na região do bairro Jardim Paraiso. Para a quantificação da taxa de cobertura
verde, utilizou-se imagens de satélites através do Google Earth Pro® e para fertilidade do
solo, retirou-se amostras nas camadas de 0-10 e 10-20 cm. Conclui-se que o nível nutricional
do solo está mais presente na camada de 0-10, e quanto a taxa de cobertura verde, é
mostrado uma ocupação significativa em Botucatu-SP, sendo os dados fundamentais para
aplicar políticas de preservação e reflorestamento em centros urbanos.
Palavras-chave: Análise Química do Solo; Mata Nativa; Áreas Verdes

Abstract: The presence of urban forests is of fundamental importance for improving the
quality of life, and collecting data such as green cover and soil fertility from these locations
can help in monitoring and environmental policies. Thus, the objective of this study was to
evaluate the green cover rate and soil fertility of an urban forest in Botucatu-SP. For data
collection, an urban forest was used, located in the region of Jardim Paraiso neighborhood.
To quantify the green cover rate, satellite images were used through Google Earth Pro® and
for soil fertility, samples were taken in the 0-10 and 10-20 cm layers. It is concluded that the
nutritional level of the soil is more present in the 0-10 layer, and regarding the green cover
rate, it is shown a significant occupation in Botucatu-SP, and these data are fundamental to
apply preservation and reforestation policies in urban centers.
Keywords: Soil chemical analysis; Native forest; green areas

Introdução
A presença de vegetação nas cidades proporciona melhorias de ordem social e
microclimática, minimiza a poluição hídrica, visual e sonora, além de propiciar condições
para a manutenção da flora e fauna (MASCARÓ; MASCARÓ, 2002). Sendo que as
chamadas “floretas urbanas” representam um referencial urbanístico com importante caráter
social, político, econômico, arquitetônico, histórico, artísticos e paisagístico. Contudo, como
se encontra inserida na malha urbanizada, enfrenta difíceis condições de sobrevivência,
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embora haja reconhecimento de que a massa vegetal serve diariamente às pessoas que
buscam um contato com a natureza, ao realizarem suas atividades (NISI; PRADELLA, 2011).
O município de Botucatu, localizado no centro oeste de São Paulo, possui área de
vegetação nativa de 14.673 hectares, o que representa cerca de 10% da área total do
município. Dentre as quais ocorrem quatro tipos de formações florestais: floresta estacional
semidecidual, cerrado, floresta ombrófila mista e um pequeno fragmento de mata atlântica
(BOTUCATU, 2013). Entretanto faltam informações mais detalhadas, referente as condições
das florestas urbanas presentes na cidade, destacando a área que representam e a
fertilidade do local.
A fertilidade da vegetação urbana é de fundamental importância, para conhecimento
da estrutura e funcionamento de ecossistemas florestais, já que parte do processo de retorno
de matéria orgânica e de nutrientes para o solo se dá através da produção de serapilheira,
sendo esta considerada o meio mais importante de transferência de elementos essenciais da
vegetação para o solo (VITAL et al., 2004). Entretanto, alguns fatores afetam a forma e a
ciclagem de nutrientes dessas áreas urbanas, sendo eles: às condições climáticas e
fenológicas, aspectos ambientais e poluentes (POGGIANI; SCHUMACHER, 2000).
Trabalhos como os de Vital et al. (2004) e Ferreira et al. (2014) tem demonstrado a
importância da análise da fertilidade do solo de matas nativas, uma vez que não existem
informações detalhadas sobre a ciclagem de nutrientes em florestas tropicais.
Outro ponto chave para conhecimento mais detalhado das florestas urbanas, se diz
respeito a cobertura que representam, uma vez que o crescimento populacional, o
adensamento de construções e a mudança radical da paisagem, têm caracterizado o
processo de urbanização em escala mundial nas últimas décadas (BESIR; CUCE, 2018) e as
áreas verdes vem ocupando menos espaços nos últimos anos. De acordo com Ferreira et al.
(2014) as florestas urbanas, são locais que ainda recebem pouca atenção de ecólogos
florestais, merecendo maior destaque, principalmente no cenário atual, onde políticas
públicas vem ganhando destaque nas cidades, como é o caso do município verde-azul de
SP, onde Botucatu em 2018 conquistou o 2º lugar (BOTUC@TU ONLINE, 2019).
Assim, torna-se necessário saber o nível nutricional do solo da floresta, e a taxa de
cobertura verde que ela representa, para que seja possível aplicar eficientemente políticas
de preservação e reflorestamento em centros urbanos.

Objetivos
Objetivou-se com o trabalho, avaliar a taxa de cobertura verde e a fertilidade do solo
de uma floresta urbana na cidade de Botucatu-SP.
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Material e métodos
O experimento foi realizado na cidade de Botucatu-SP (Figura 1), localizado nas
coordenadas 22º51’03’’ de latitude Sul e 48º25’37’’ longitude Oeste. De acordo com a
classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Cfa - clima temperado quente
(mesotérmico) úmido e a temperatura média do mês mais quente é superior a 22°C e altitude
média de 780 m. A precipitação pluviométrica anual média é de 945,15 mm (CUNHA;
MARTINS, 2009).
Para o levantamento de dados, foi utilizado uma floresta urbana, localizada na região
do bairro Jardim Paraiso, próxima a Fazenda Lageado da Faculdade de Ciências
Agronômicas (FCA), Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP).

Figura 1. Mapa da localização de Botucatu-SP. Fonte: (REDE CIDADE DIGITAL, 2018
modificado)

Para a quantificação da taxa de cobertura verde, foram utilizadas imagens de
satélites da floresta urbana obtidas através do software Google Earth Pro ® (versão
7.3.2.549), no dia 16 de maio de 2019. As imagens primeiramente foram georreferenciadas
para que após esta etapa pudesse ser feito a classificação do espaço verde da floresta.
Dentro do próprio programa do Google Earth Pro® foi feito a delimitação da área da
floresta, com demarcação da taxa de cobertura verde e das pequenas construções
localizadas dentro do parque. Assim, com base nos dados da literatura foi montada uma
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tabela, com a quantificação da porcentagem que a floresta representa, em comparação a
área total do munícipio e em comparação a área total de mata nativa.
Para a análise da fertilidade do solo, foram coletados 3 diferentes pontos da floresta,
onde inicialmente foi retirada toda a serapilheira do local, até deixar o solo exposto e através
de um trado, foram coletadas amostras nas camadas de 0-10 e 10-20 cm, sendo elas
posteriormente secas e levadas para laboratório para análise química, através da
metodologia descrita por Raij et al. (2001).

Resultados e discussão

A Figura 2 apresenta a área delimitada da floresta urbana na cidade de Botucatu-SP
e a Tabela 1, contém os dados da taxa de cobertura verde que ela representa na cidade.
Observa-se que a floresta tem uma área de 87.241,12 m2, o que representa 0,006% da área
total da cidade, e 0,06% de área verde nativa (Tabela 1). Contudo os resultados podem ser
bem satisfatórios, já que Botucatu tem um total estimado de 144.820 habitantes (IBGE,
2019), e o recomendado pela SBAU (1996) é de 15 m 2 de área verde por habitante. Assim,
considerando a área total de mata nativa, tem-se aproximadamente pouco mais de 1.013
m2/habitante, sendo que a floresta alvo de estudo, representa 0,6 m 2/habitante.
Fato esse corrobora com os resultados que o município vem alcançando com relação
ao programa Paulista “Município verde-azul”, cujo principal objetivo é estimular e auxiliar as
prefeituras na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o
desenvolvimento sustentável do estado de São Paulo desde 2007 (SÃO PAULO, 2019).
Sendo a arborização urbana uma das diretrizes para pontuação, e Botucatu tem alcançado
notas muito altas nesse requisito, onde, a cidade ficou em 3º lugar em 2017, 2º em 2018 e foi
pré-classificada em 1º lugar em 2019 (BOTUC@TU ONLINE, 2019).
Assim, o município acaba sendo estimulado a preservar suas áreas verdes, onde o
levantamento de dados das florestas urbanas na cidade são cada vez mais necessários para
ajudar a melhorar a qualidade de vida da população (COSTA; FERREIRA, 2009). Segundo
Mendonça e Monteiro (2003) quanto maior os espaços verdes, melhor será o microclima
local e diminuição das ilhas de calor e a floresta urbana constitui em um complemento
necessário ao lazer, especialmente para as classes que não dispõem de recursos para
buscar entretenimento fora da circunscrição urbana. Entretanto, mais detalhado ainda, deve
ser a questão da fertilidade do local, e os dados levantados são observados na Tabela 2.
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Figura 2. Área da floresta urbana em Botucatu-SP. Fonte: Google Earth Pro®

Tabela 1. Dados referente a área da floresta urbana em Botucatu-SP e taxa de cobertura
verde que a mesma representa.
Área (m2)

Dados
Área total da floresta urbana (Jardim Paraíso)
Área Total de Botucatu-SP*

87.241,12
1.486.000.000

Área nativa verde total de Botucatu-SP*

146.730.000
Porcentagem
(%)

Taxa de cobertura verde que a floresta
representa dentro da cidade

0,006

Taxa de cobertura verde que a floresta
representa dentro da área verde nativa total de
Botucatu-SP

0,06

*Fonte: Botucatu (2013)
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Tabela 2. Analise química da fertilidade do solo da floresta urbana de Botucatu-SP.

A análise da fertilidade do solo (Tabela 2) mostrou de forma geral que houve maior
disponibilidade de nutrientes na camada de 0-10 cm. Isso indica que há uma influência direta
da serapilheira presente no solo desta floresta ofertando maior quantidade destes elementos
para o compartimento edáfico, para posterior decomposição e absorção pela vegetação
(ROSCOE; MACHADO, 2002). Araújo et al. (2006) e Ferreira et al. (2014), também
constataram, que na região mais superficial do solo, onde a serapilheira está depositada há
uma quantidade muito maior de nutrientes disponíveis para absorção pelas plantas. O pH do
solo foi muito baixo, sendo característica de solos altamente intemperizados e Faquin (2005)
afirma que a disponibilidade do alumínio está estritamente relacionada com o pH do solo,
onde valores abaixo de 5,8 o Al encontra-se na forma solúvel, sendo tóxico para as plantas.
O autor também garante que o Al está implicado na redução da disponibilidade e absorção
de P do solo, o que pode ter ocorrido nos dados levantados no presente trabalho.
Segundo Santos e Castilho (2015) tem-se maior capacidade de absorção dos
nutrientes quando o pH se aproxima a sete, todavia, à medida que o pH diminui, ocorre
queda nessa capacidade. O mesmo confirma Faquin (2005), onde ressalta que o pH possui
um efeito indireto na disponibilidade de nutrientes, sendo a faixa de pH entre 6,0-6,5 a mais
favorável para o crescimento das plantas, visto que nesse intervalo a disponibilidade de
alguns nutrientes é máxima (macronutrientes) e não limitantes para outros (micronutrientes).
Entretanto, muitas espécies vegetais são adaptadas para essas condições de acidez, e
quando a ciclagem de nutrientes continuar com a serapilheira, nutrientes serão sempre
repostos. Outro ponto chave é que as plantas presentes no local avaliado devem ser
mantidas e preservadas, sem a implantação de espécies não adaptadas para essas
condições.
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Assim, conclui-se que o nível nutricional do solo da floresta é mais presente na
camada de 0-10, inferindo que a serapilheira deve ser mantida para proporcionar a floresta
condições ótimas de desenvolvimento. Quanto a taxa de cobertura verde que ela representa,
é mostrado que ela ocupa uma taxa significativa na cidade de Botucatu-SP, e esses dados
são fundamentais para aplicar eficientemente políticas de preservação e reflorestamento em
centros urbanos.
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INDICAÇÃO DE ESPÉCIES NATIVAS DA FAMÍLIA BIGNONIACEAE PARA A
ARBORIZAÇÃO URBANA NA CIDADE DO RECIFE - PE
SILVA106, T. M. R.; BARRETO107, R. C.

Resumo: Inventários da vegetação urbana indicam predominante uso de espécies exóticas e grande
carência no cultivo de nativas com potencial ornamental. Esse trabalho tem como objetivo a indicação
de espécies arbóreas nativas do Brasil, incluídas na família Bignoniaceae. Pesquisa bibliográfica foi
realizada para a seleção de espécies dessa família, preferencialmente da região nordeste, e
construída uma tabela com indicadores para características morfológicas diversas. Com base em
estudos comparativos, foram selecionadas cinco espécies: Handroanthus chrysotrichus (Ipê-domorro), Handroanthus impetiginosus (Ipê-roxo), Handroanthus serratifolius (Ipê-do-campo), Jacaranda
caroba (Camboatá) e Tabebuia aurea (Caraibeira). Todas consideradas viáveis para utilização na
arborização da Cidade do Recife. Observaram-se representantes exóticos dessa família, como
Tecoma stans (Pau-d’arquinho), cultivados frequentemente na cidade em detrimento de nativas.
Recomenda-se o plantio e comercialização de mudas de espécies nativas àqueles que trabalham
nessa produção. A realização dessa prática propicia grande contribuição à natureza na conservação
da flora e fauna locais.
Palavras-chaves: Bignoniaceae, Espécies Nativas, Arborização.

Abstract: Inventories of urban vegetation indicate the predominant use of exotic species and a great
shortage in native cultivation with ornamental potential. This work aims to indicate native tree species
from Brazil, included in the Bignoniaceae family. A bibliographic research was conducted to select the
species of this family, preferably found in the Northeast region, and a table with indicators for different
morphological characteristics was constructed. Based on comparative studies, five species were
selected: Handroanthus chrysotrichus (Ipê-do-Morro), Handroanthus impetiginosus (Ipê-roxo),
Handroanthus serratifolius (Ipê-do-campo), Jacarandacaroba (Camboatá) and Tabebuia aurea
(Caraibeira). All considered viable for use in the arborization of the city of Recife. Exotic
representatives of this family were observed, such as Tecoma stans (Pau-d'Arquinho), often cultivated
in the city to the detriment of native and recommended planting and commercialization of seedlings of
native species to those who work in this production. The realization of this practice provides a great
contribution to nature in the conservation of local flora and fauna.
Keywords: Bignoniaceae, Native species, Arborization.

Introdução
Inventários da vegetação urbana indicam predominante uso de espécies exóticas e
grande carência no cultivo de espécies nativas com potencial ornamental. De modo geral, o
Brasil conhece pouco sobre sua diversidade e aproveita muito menos, ficando muito abaixo
do seu potencial produtivo, o que culmina no fato do povo brasileiro não se beneficiar da
riqueza nativa, em consequência da não valorização dessas plantas, ocorrendo uma perda

106 Graduanda do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco. Autora
correspondente: thaismairar.silva@gmail.com
107 Professora do Departamento de Botânica, Centro de Biociências, Universidade Federal de Pernambuco.

461

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

significativa de diversidade. Decorrente dessa baixa frequência na utilização da grande
variedade

de

espécies

nativas,

o

comércio

das

ornamentais,

que

conta

com

aproximadamente 350 espécies comercializadas e produzidas no Brasil, está quase que
limitado a espécies exóticas, tendo poucos representantes nativos (VIEIRA; CAMILLO;
CORADIN, 2016).
Roberto Burle Marx, nascido em São Paulo no ano de 1909, foi precursor da utilização
de espécies nativas no paisagismo, mas o seu encontro com a beleza da diversidade vegetal
brasileira ocorreu no período que passou na Alemanha, onde ficou fascinado por esta, ao
visitar o Jardim Botânico em Berlim. No ano de 1934 teve em mãos seu primeiro projeto
sendo este a Praça de Casa Forte, na Cidade do Recife. No projeto citado foram utilizadas
plantas da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica, tendo como consequência, nesse ano, a
sua contratação para a Diretoria de Parques e Jardins, do Departamento de Arquitetura e
Urbanismo de Pernambuco, durante os quatro anos seguintes. Suas composições, que
tinham por característica a apropriação cultural da flora brasileira e o respeito pelo relevo
natural da paisagem, trouxeram uma nova visão para a utilização da vegetação, sendo ele
um pioneiro na utilização de espécies nativas (LEISTER, 2016). Apesar da grande
exploração em busca de plantas nativas por Burle Marx, ainda hoje poucas espécies, mesmo
com o reconhecido valor paisagístico, são cultivadas. A utilização dessas plantas ainda é
restrita e, muitas vezes extrativista, levando algumas das espécies ao risco de erosão
genética, e nos casos mais graves, à extinção (BARRETO; CASTRO, 2018). Além disso,
essas variadas ornamentais subutilizadas poderiam ser incluídas como potencial fonte de
conservação para espécies que estão ameaçadas de extinção na natureza em decorrência
do avanço urbano e das atividades agropecuárias.
A família Bignoniaceae tem representação no Brasil de 37% do total de sua diversidade,
sendo distribuída em 32 gêneros nativos e cerca de 350 espécies. Seus representantes
podem ser encontrados na forma de árvores, arbustos ou lianas geralmente com gavinhas.
(SOUZA; LORENZI, 2008). A família tem grande importância econômica, que gira em torno
da utilização de sua madeira, da produção de artesanato, do caráter paisagístico e da
medicina popular.
Objetivos
Indicar árvores pertencentes à família Bignoniaceae, ocorrentes naturalmente no
nordeste brasileiro, que tenham potencial uso paisagístico, levando em consideração a
relativa facilidade de propagação e manutenção, equivalentes às qualidades destacadas em
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espécies exóticas cultivadas, para compor a paisagem da Cidade do Recife, auxiliando na
conservação dessas espécies e valorizando a vegetação nativa.
Material e Métodos
Uma pesquisa bibliográfica foi realizada para a seleção de espécies da família
Bignoniaceae nativas do Brasil e preferencialmente encontradas na Região Nordeste a
serem utilizadas na arborização e paisagismo da Cidade do Recife. Inicialmente buscaramse informações gerais sobre essa família, tais como suas características de floração, altura e
dimensões da copa, indicações de preferências quanto aos tipos de solo e adequação ao
paisagismo.
Após essas considerações iniciais realizaram-se observações em diferentes pontos na
Cidade do Recife com o intuito de identificar espécies da família abordada utilizadas na
arborização urbana e se essas eram nativas ou exóticas. A partir desse resultado foi
realizado um novo levantamento de dados tendo em vista o reconhecimento e a preparação
de uma breve descrição de árvores nativas da família Bignoniaceae que possuem potencial
uso no paisagismo urbano. Concluído esse levantamento, uma tabela foi construída com
cinco espécies selecionadas por seu potencial paisagístico, levando-se em consideração o
porte, tamanho da copa, características da folhagem, flores e frutos.
Resultados e Discussão
Durante observações realizadas na Cidade do Recife foi possível constatar a
ocorrência majoritária de plantas exóticas em detrimento de nativas como Tabebuia
pentaphylla (Ipê-bálsamo), com origem na América Central, Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth
(Pau-d’arquinho), espécie considerada invasora nativa do México e do sul dos Estados
Unidos, além de vários indivíduos de Spathodea campanulata P. Beauv. (Bisnagueira),
originária da África. No campus da Universidade Federal de Pernambuco foi observada
Crescentia cujete L. (Coité), também nativa da América central. Diante de tais constatações,
mostrou-se necessária uma maior valorização da biodiversidade brasileira tanto na
arborização da cidade quanto no paisagismo local.
No levantamento bibliográfico realizado houve um cuidado na seleção de plantas que
ocorrem espontaneamente no Nordeste brasileiro por serem de mais fácil manutenção e por
estarem adaptadas ao solo, exercendo uma interação de forma natural com a fauna local,
visando remediar os impactos causados pelo urbanismo. Além disso, buscaram-se plantas
adequadas ao paisagismo levando-se em consideração as características previamente
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analisadas (Tabela 1). Assim sendo, cinco espécies atenderam aos requisitos considerados,
sendo elas Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos (Ipê-do-morro), Handroanthus
impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos (Ipê-roxo), Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose
(Ipê-do-campo), Jacaranda caroba (Vell.) DC. (Camboatá) e Tabebuia aurea (Silva Manso)
Benth. & Hook.f. ex S.Moore (Caraibeira).
Quanto a sua morfologia, apresentam flores bissexuadas, zigomorfas, bilabiadas, com
cálice e corola pentâmeros, gamossépalo e gamopétalo, prefloração imbricada, sendo
sempre o cálice significativamente menor que a corola. Caracteristicamente têm quatro
estames férteis, didínamos, com um estaminódio, epipétalos e com tecas divergentes de
deiscência rimosa. Discos nectaríferos estão geralmente presentes nas flores, com ovário
súpero e bicarpelar. Os frutos podem se apresentar como cápsulas septicidas ou loculicidas
e raramente bagas, sendo encontradas geralmente sementes aladas (SOUZA; LORENZI,
2008).
Handroanthus chrysotrichus é considerada a flor do Brasil por suas cores que remetem
à bandeira e sua floração coincidir com as proximidades do dia da independência do Brasil, 7
de setembro. É detentor de nomes populares como ipê, ipê-amarelo, ipê-tabaco, pau-d’arcoamarelo, entre outros. São árvores com variação de altura entre 2 a 10 m, tendo folhas
palmadas que variam de 3 a 5 folíolos, com pecíolo, os folíolos alternando entre 1,5 a 11 cm
de comprimento, sendo elípticos a ovais e sua textura variando entre membranácea a
cartácea, com ápice arredondado e base relativamente truncada, com as bordas inteiras ou
ligeiramente denteadas próximo ao ápice. As estruturas reprodutivas estão organizadas em
forma de inflorescência paniculada terminal que comporta poucas flores. As flores são
sésseis podendo variar a subsésseis tendo cálice esverdeado, podendo ocupar 1/4 do
comprimento da corola que pode ter o tamanho variando entre 4 a 7,5 cm de comprimento,
tubular-infundibuliforme, amarela, com guia de néctar avermelhado a amarronzado. Os frutos
são cápsulas lineares, variando entre 11 e 38 cm. (GENTRY, 1992; ZUNTINI; LOHMANN a,
2018).
Handroanthus impetiginosus, conhecido popularmente como ipê-roxo, tem altura que
varia entre 8 a 12 m e o diâmetro de seu tronco pode chegar a ser inferior a 30 cm, como
ocorre naturalmente na caatinga, variando entre 60 a 90 cm em outros biomas. A casca
externa (ritidoma) é espessa e rígida (até 12mm), pardo-escura até negra por fora,
internamente parda, apresentando fissuras longitudinais e transversais não desprendendo
em placas; suas folhas são compostas, com cinco folíolos de textura coriácea, oblongos,
podendo ser ligeiramente ovalados, medindo 9 a 18 cm de comprimento e 4 a 10 cm de
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largura, cobertos por finos pelos em ambas as faces (abaxial e adaxial). As flores estão
dispostas em grupos de três, compondo uma inflorescência corimbiforme, que se ramifica
dicotomicamente. O fruto se apresenta de forma linear, também com textura coriácea, com
medidas que variam de 25 a 30 mm de comprimento por 15 a 20 mm de largura, portando
em seu interior sementes aladas. (GENTRY, 1992; ZUNTINI; LOHMANN b, 2018).
Handroanthus serratifolius, conhecido na cultura popular como ipê-do-campo ou ipêamarelo, pode alcançar até 30 m de altura. Possui folhas do tipo palmada, chegando a ter 18
cm de comprimento, com variação entre 5 e 7 folíolos peciolados, de formato elíptico a
estreito-elíptico, de textura cartácea, com ápice mais estreito e base arredondada, podendo
ter as laterais lisas ou serreadas. Apresentam inflorescências paniculadas com um corimbo
terminal portando muitas flores com pedicelo, cálice esverdeado e corola amarela, tubularinfundibuliforme, com variação de 8 a 12 cm de comprimento. O tipo de fruto é cápsula,
alongada longitudinalmente com 8 a 60 cm de comprimento e comportando sementes aladas
(GENTRY, 1992; ZUNTINI; LOHMANN c, 2018).

Jacaranda caroba é conhecido como caroba, camboatá ou camboté e constitui um
subarbusto ou arbusto que pode chegar a 3 m de altura e por esse motivo, apesar de não ser
uma árvore, foi enquadrado na proposta do trabalho, podendo ser usado em espaços
menores. Suas folhas são pinadas, com variação entre 8 a 14 pinas, sendo cada pina
composta por 3 a 19 folíolos, sésseis, com comprimento variando entre 0,4 a 7 cm de
comprimento, podendo ser elípticos, obovais, lanceolados ou estreito-rombóides, com ápice
agudo, acuminado ou obtuso, base cuneada e bordas inteiras, com textura coriácea ou
subcoriácea. Inflorescências em panículas terminais, laxas ou congestas, portadoras de
muitas flores, com 3 a 6 cm de comprimento, sendo estas tubular-infundibuliformes,
pedunculadas, com cálice arroxeado e corola roxa, apresentando guias de néctar brancos ou
amarelos. Os frutos são do tipo cápsula, podendo esta ser elíptica ou oboval, com 2,5 a 7 cm
de comprimento, glabra, com sementes aladas (GENTRY, 1992; LOHMANN; PIRANI, 1996;
ZUNTINI, LOHMANN d, 2018).

Tabebuia aurea, chamada popularmente de ipê-amarelo, constitui uma árvore que pode
chegar a 16 m de altura e possui a casca espessa, sendo acinzentada tanto em ramos
maduros quanto nos jovens; as folhas palmadas, que podem chegar a 15 cm de
comprimento, com variação entre 5-7 folíolos elípticos ou obtuso-elípticos, com
arredondamento no ápice e base sub-cordada ou também arredondada, bordas inteiras e
textura coriácea. As inflorescências constituem panículas terminais, internós alongados e
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eixo densamente lepidoto, culminando em muitas flores. As flores são pediceladas com
cálice castanho-esverdeado e corola amarela, com 5 a 9 cm de comprimento, com ou sem
guias de néctar amarelo-escuro. Os frutos são do tipo cápsula, alongada longitudinalmente,
com variação de comprimento entre 8,5 a 15 cm, lisa com sementes aladas (GENTRY, 1992;
ZUNTINI, LOHMANN e, 2018).
Todas as espécies que tiveram a sua breve descrição no presente trabalho ocorrem de
forma natural no nordeste e são de fácil propagação, que se dá através das sementes aladas
viáveis. Portanto, recomenda-se o plantio e comercialização de mudas de espécies nativas
dessa família tão popular na arborização urbana àqueles que trabalham nessa produção. A
realização dessa prática propiciará grande contribuição à natureza na conservação da flora e
fauna locais.
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Anexo
Tabela1. Características levadas em consideração para a seleção de plantas nativas da região
nordeste.
Nome
científico

Atura e
Tamanho
da copa

Folhagem

Fruto

Características da
floração

Hábito

Handroanth
us
chrysotrichu
s

Aproximadament
e2-10 m/8 m

Folhas
palmadas /
3a5
folíolos 1,5
a 11cm.

Frutos tipo
cápsula,
11- 38cm
comprimen
to.

Flores
sésseis/corola
amarela, com guias
de néctar
avermelhado a
amarronzado, 47,5cm de
comprimento,
tubularinfundibuliforme/
floração inverno.

Pleno Sol.
/Árido, Semiárido.
Equatorial,
Subtropical,
Tropical,
Tropical de
altitude.

Handroanth
us
impetiginos
us

Máximo de 30m /
13 m

Folha
palmada/5
a 7 folíolos
18cm.

Frutos tipo
cápsula
com 860cm de
comprimen
to.

Inflorescência em
panícula corimbosa
terminal, corola
amarela 4- 7,5cm de
comprimento/
floração outonoinverno.

Meiasombra,
Pleno
Sol/Subtropic
al, Tropical,
Tropical de
altitude,
Tropical
úmido.

Handroanth
us
serratifolius

5-25m / 3-8m

Folha
palmada/
com 5 a 7
folíolos até
18cm.

Frutos tipo
cápsula, 860cm de
comprimen
to.

Inflorescência em
panícula corimbosa
terminal, muitas
flores corola amarela
tubularinfundibuliforme com
variação de 812cm/floração Final
de inverno começo
de primavera.

Pleno sol/
Prefere solos
bem
drenados
(encostas),
áreas
ciliares.

Jacaranda
caroba

0,7-3,0m de
altura/10 m.

Folha
bipinada/
8 a 14
pinas, cada
pina com 3
a 19
folíolos;
folíolos
sésseis,
com 0,4 a
7cm .

Frutos tipo
cápsula,
loculicida,
elíptica ou
oboval,
2,5-7cm de
comprimen
to.

Inflorescência em
panícula terminal,
laxa ou congesta,
muitas flores. corola
roxa, com guias de
néctar brancas ou
amarelas, 3-6,1cm
de comprimento,
tubularinfundibuliforme/
floração verão.

Pleno
Sol/Subtropic
al,
Temperado,
Mediterrânico
, Tropical de
altitude.

Tabebuia
aurea

16m / 8 m.

Folha
palmada/c
om 5-7
folíolos;
folíolos
entre 10 e
15cm.

Frutos tipo
cápsula,
loculicida,
linear, 8,515cm de
comprimen
to.

Inflorescência em
panícula terminal,
corola amarela, com
ou sem guias de
néctar amareloescuro, 5- 9cm,
infundibuliforme/flora
ção outono-inverno.

Pleno
Sol/Subtropic
al, Tropical,
Tropical de
altitude,
Tropical
úmido.
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ESTUDO DE GEOTECNOLOGIAS COMO INSTRUMENTO PARA PROTEÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE APPs EM CÓRREGOS URBANOS
FRANCO, F. M.1; CHAVES, A. G. S.108

Resumo
No Brasil o uso das geotecnologias é comum em diversas áreas do conhecimento e vem ganhando
grande importância no monitoramento ambiental. A vegetação urbana geralmente suprimida por
interesses diversos, vem se tornando uma temática obrigatória no cotidiano citadino. O objetivo do
trabalho foi fazer o levantamento e classificação da área de APP do Córrego do Renato na cidade de
Cáceres-MT utilizando ARPs (Aeronave Remotamente Pilotada). O córrego foi mapeado e
caracterizado, mediante planejamento e execução de voo, processamento e classificação das
imagens. A área de vegetação rasteira cobre 32% do território estudado, ao longo do córrego a
vegetação arbórea e arbustiva, juntas somam 13%. As ocupações irregulares por construções somam
um total de 13%. A maior porcentagem ficou para solo exposto e área calçada com 45%. O
levantamento e classificação de imagens com o uso de ARPs é importante pois possibilita a análise
precisa da vegetação dos córregos urbanos.
Palavras Chaves: Áreas Verdes, Aeronaves Remotamente Pilotadas, Rios Urbanos.

Abstract
In Brazil, the use of geotechnologies is common in several areas of knowledge and has gained great
importance in environmental monitoring. Urban vegetation, usually suppressed by various interests,
has become a mandatory theme in daily city life. The objective of this work was to survey and classify
the APP area of Renato Stream in the city of Cáceres-MT using ARPs (Remotely Piloted Aircraft). The
river was mapped and characterized by flight planning and execution, image processing and
classification. The area of undergrowth covers 32% of the studied territory, along the stream there is
little tree and shrubbery, both accounting for 13%. The highest percentage was for exposed soil and
paved area with 45%. The survey and classification of images with the use of ARPs is important
because it enables the accurate analysis of urban stream vegetation.
Keywords: Green Areas, Remotely Piloted Aircraft, Urban Rivers

Introdução
No Brasil o uso das geotecnologias é comum em diversas áreas do conhecimento,
tornando-se indispensáveis em diversas pesquisas, além disso, é de grande importância no
monitoramento ambiental. Ligadas as geotecnologias está à espacialização de informações e
dados da superfície terrestre, atividade conhecida como geoprocessamento, que envolve o
agrupamento de tecnologias associadas à coleta de dados, processamento e tratamento da
informação espacial, análise e oferta de informações com referência geográfica (ROSA,
2005; SOUZA, 2017).
O sensoriamento remoto está sendo investido no monitoramento de coberturas
vegetais, direcionado especialmente para o comportamento espectral e ou fisiológico da
cobertura vegetal. Diversas áreas do conhecimento como exemplo, agricultura, geociências,
biologia, silvicultura, entre outras, que possuem seu foco e objeto de estudo na observação e
108
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469

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

análise da vegetação, estão utilizando e aperfeiçoando os moldes de aplicação desses
recursos (WENG, 2010; ABREU, 2014).
A vegetação urbana geralmente suprimida por interesses diversos também é
interesse de estudo, de forma mais intensa, sobretudo nas últimas décadas, a discussão dos
problemas ambientais vem se tornando uma temática obrigatória no cotidiano citadino. Assim
sendo, as áreas verdes tornaram-se os principais ícones de defesa do meio ambiente pela
sua degradação, e pelo exíguo espaço que lhes é destinado nos centros urbanos. (SILVA et.
al, 2009)
A ocupação do solo no entorno de cursos d’água (rios, córregos, lagos, oceanos) e
a pressão exercida pelas atividades antrópicas, tem alterado significativamente o meio físico,
comprometendo os serviços ecossistêmicos e sua função original, agravado principalmente
com a retirada da cobertura vegetal. (VIEIRA et al., 2007).
Em meio urbano as áreas de preservação permanente exercem diversas funções e
serviços ambientais, proporcionando maior qualidade de vida às populações urbanas. A
ocupação desgovernada dessas áreas tende a degradá-las cada vez mais, exigindo um
maior empenho das autoridades vigentes perante as políticas ambientais urbanas (BRASIL,
2012).
O município de Cáceres integra a região sudoeste de planejamento do estado de
Mato Grosso, fazendo parte da microrregião do Alto Pantanal sendo localizada as margens
do Rio Paraguai, além desse existem vários córregos que permeiam a cidade. Podemos
considerar que, à medida que o processo de expansão da malha urbana se efetivou, os
córregos urbanos tornaram-se o marco de referência de agrupamento no processo de
ocupações em seus contornos, no entanto é notado crescente processo de degradação ao
longo das margens desses córregos.

Objetivo
Fazer o levantamento e caracterização da área de APP (Área de Preservação
Permanente) do Córrego do Renato por meio de ARP (Aeronave Remotamente Pilotada) na
cidade de Cáceres Mato Grosso.

Material e Métodos
Área de Estudo
O córrego do Renato, figura 1, nasce no bairro Vila Mariana, área urbana da cidade.
Sua nascente é cercada por casas, sem nenhuma proteção. Parte do córrego não é
canalizada, seguindo seu curso; a outra parte é canalizada a céu aberto e concreto nas
margens. No local da nascente (S16°04’44.9” W057°41’05.7”). O médio curso (S16°04’58.3”
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W057°41’19.3”) do córrego permeia os bairros Vila Mariana, Residencial Ana Paula e São
Lourenço.
Figura 01 – Localização do Córrego do Renato

Sua desembocadura (S16°05’26.2” W057°42’07.3”) no Rio Paraguai, que recebe as
águas do Canal do Renato sob um aspecto verde escuro, com presença de espuma e
gorduras.
Coleta e processamento dos dados
O córrego foi mapeado e caracterizado a campo através de pontos de GPS
demarcados no programa Google Earth, para que assim fosse realizado os planos de voos,
planejamento de pontos de apoio, entre outros.
Para o planejamento dos voos foi utilizado o software DroneDeploy (disponível para
os sistemas IOS e Android), para definição das rotas que o VANT deveria seguir em cada
trecho para aquisição das fotografias aéreas verticais.
Através de estudos preliminares, foi definida a altura média de voo e sobreposição
de cada imagem. Sendo o voo realizado a 120 metros do nível do solo e sobreposições com
60% lateral e 80% frontal, dessa forma obtendo o nível de detalhamento esperado.
Para que o produto dos voos tenha maior precisão geográfica, foram instalados
pontos de apoio artificiais, onde se coletou as coordenadas com ajuda do GPS RTK,
proporcionando assim um melhor georreferenciamento das imagens.
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As imagens obtidas com o levantamento foram processadas com auxílio de
softwares de fotogrametria digital específico (Agisoft Photoscan), para que se obtenha o
MDS (Modelo Digital de Superfície), MDT (Modelo Digital de Terreno), nuvens de pontos e o
ortomosaico.
As áreas de APP´s foram delimitadas, analisadas e especializadas com a geração
de buffers, figura 02. Estes foram gerados separadamente na seguinte ordem: curso hídrico,
que de acordo com o Código Florestal devem ter 30 metros de área protegida, para cursos
d’água com menos de 10 metros de largura; 50 metros de área protegida para as nascentes.
Depois da geração das dimensões das APP, foram utilizadas as ferramentas Union e Merge
do Sistema de Informações Geográficas (SIG) ArcGis 9.3.1 para que os buffers fossem
unificados em um único arquivo. Posteriormente iniciou-se a identificação visual e o
mapeamento. Os usos da terra foram delimitados e espacializados de acordo com o Manual
Técnico do Uso da Terra do IBGE (2006), onde foram acrescentadas seis categorias:
Vegetação rasteira, Arbustiva, Arbóreas, Solo sem construção/vegetação, Construções até
5m e Construções acima de 5m.
Figura 02 – Córrego do Renato com a classificação

Resultados e Discussões
O debate sobre a necessidade de conservação de áreas de vegetação nativa é
constante em nosso país. A vocação agropecuária do território brasileiro pressiona áreas
onde esse processo produtivo ainda não foi inserido. A redefinição do Código Florestal
brasileiro no ano de 2012 provocou intensos debates nesse sentido e entre os pontos
polêmicos estava a delimitação das Áreas de Preservação Permanente, as APPs. O conceito
vigente de APP é definido nos seguintes termos:
II – Área de Preservação Permanente – APP: área protegida,
coberta ou não por vegetação nativa, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bemestar das populações humanas (Lei nº 12.651/12, artigo 3º,
inciso II).
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Os dados obtidos por meio do levantamento aéreo comprovam que ao longo do
córrego do Renato pouco se tem de vegetação arbórea e arbustiva, ambas somando apenas
13% da área total, sendo que essa deveria ser a vegetação dominante da área estudada,
pois o recorte para a classificação foi feito respeitando os 30 metros para cada lado da
margem do rio.
A área de vegetação rasteira cobre 32% do território estudado, sendo assim local de
possível recuperação pois não possui nenhuma construção nem via de trânsito, com
possibilidade de intervenção por parte do poder público.
Na proximidade da foz do córrego do Renato, figura 03, onde desemboca no rio
Paraguai. Grande parte da vegetação é rasteira, sendo parte dela vegetação aquática,
localizadas em área inundável. O frágil equilíbrio dos ecossistemas pantaneiros, definidos
por dinâmicas de inundações periódicas, está sendo ameaçado pelo crescimento urbano e
ocupação de áreas vulneráveis, acompanhado de desmatamentos e alteração de áreas
naturais.
Figura 03 – Foz do Córrego do Renato

No Brasil, as Áreas de Preservação Permanente (APP) são voltadas à proteção de
corpos d'água, e visam, sobretudo, a proteção das matas ciliares. As APPs implementam um
limite físico para possibilitar a proteção de corpos d’água, isolando essas áreas da ocupação
antrópica e estimulando os processos naturais, como o crescimento de vegetação e a
biodiversidade. Sua importância física é inegável, para a conservação das matas ciliares,
cujo importante papel é destacado por CRESTANA (2006).
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Tabela 01 – Índices e áreas da classificação da área de APP

As ocupações irregulares por construções somam um total de 13%, sendo dividida
em 8% com edificações abaixo de 5 metros e 2% acima de 5 metros, estando essas
construções localizadas em área Non Aedificandi segundo legislação, muitas dessas
construções estando a poucos metros do córrego. Além de supressão da vegetação nativa
essa ocupação traz riscos de inundação para os que ali habitam, sendo assim consideradas
áreas vulneráveis.
Construções em proximidades com essas áreas podem vir a sofrer com enchentes e
aparecimento de animais pois a cidade se encontra no Pantanal Mato-Grossense, sujeito a
épocas de cheia. As enchentes provocadas pela urbanização, segundo Pompêo (2000),
ocorrem devido ao excessivo parcelamento do solo e consequente impermeabilização de
grandes superfícies, pela ocupação de áreas ribeirinhas tais como várzeas, áreas de
inundação frequente e zonas alagadiças, pela obstrução de canalizações por detritos e
sedimentos lançados nos corpos d’água e às obras de drenagem inadequadas.
Não se pode negar que um bom sistema de drenagem, com águas e nascentes
íntegras e a existência de vegetação de porte não sejam necessidades urbanas de uma
cidade tropical, mas as prescrições legais não estão associadas diretamente a demandas
estruturais humanas e urbanas, como circulação e atividades de recreação, do cotidiano de
cada família e cidadão (Macedo; Queiroga; Degreas, 2012).
A maior porcentagem ficou para solo exposto e área calçada com 45%, nessa área
estão as vias urbanas (pavimentadas e não pavimentadas), quintais e lotes não ocupados. A
situação mais problemática seriam as vias que na maioria dos casos passam a uma pequena
distância do curso d’água, impedindo a recuperação com vegetação nessa área.
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Apesar da pouca notoriedade dada às APPs em meio urbano, e da necessidade de
estudos mais específicos sobre o assunto, essas podem ser classificadas como um dos
mecanismos de combate ao cenário de degradação nas cidades brasileiras. A conservação
da vegetação nativa nessas áreas, além de contribuir para o equilíbrio ecossistêmico,
também tem relevância para a regulação das cheias, sendo uma contribuição de grande
valor para as cidades, estando vinculada à redução de alagamentos e manutenção do
abastecimento hídrico.
No entanto, os limites das APPs são constantemente infringidos, seja por ocupações
irregulares ou canalização das suas margens. A criação da legislação referente às APPs
poderia ter concebido milhões de metros quadrados de áreas verdes nas cidades brasileiras,
mas, como alerta Macedo (2012)
É necessário procurar um modo diferente de se idealizar as cidades, procurando uma
nova estética, em que a urbe não seria a negação da natureza. A vegetação das APPs,
nessa nova estética, seria natural, bonita e agradável, e a população poderia criar uma nova
afetividade com as áreas livres das cidades, principalmente com os cursos d’água.
O levantamento e classificação de imagens com o uso de ARPs (Aeronaves
Remotamente Pilotadas) é de grande relevância pois através das imagens tem se a
possibilidade de criar estratégias de controle e observação que antes não seriam possíveis
com um equipamento e mão de obra reduzida. O produto como o ortomosaico gera imagens
precisas de vegetação, construções, presença de água e outros elementos, o que garantiu a
precisão da classificação e análise da área de APP do córrego estudado. Esses são
instrumentos que facilitam ações de perícia e controle ambiental por parte dos órgãos
fiscalizadores.
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VEGETAÇÃO EXÓTICA INVASORA NO PAISAGISMO DO SUL DO BRASIL
SANTOS, R.; ELIAS, G.; ANTUNES, A. R. 109

Resumo
Espécie Exótica Invasora é definida como aquela que prolifera sem controle e passa a representar
ameaça para espécies nativas e para o equilíbrio dos ecossistemas, tronando-se a segunda causa de
extinção de espécies nativas. A presença de espécies exóticas invasoras no ambiente urbano
funciona como centros de dispersão dessas espécies para os ambientes naturais urbanos e rurais.
Salienta-se que espécies exóticas invasoras são implantadas no ambiente urbano principalmente pelo
desconhecimento da legislação existente. Neste contexto, o objetivo do estudo foi avaliar a vegetação
exótica invasora citada nas Listas Oficiais dos Estados da Região Sul do Brasil. Essas Listas Oficiais
são um importante instrumento para orientar ações de paisagismo, licenciamento e fiscalização. São
importantes também para instruir a sociedade no seu cotidiano, de forma a evitar impactos à
biodiversidade nativa. Desta forma, o espaço urbano merece ficar incluso de forma a garantir a
conservação do maior número possível de espécies nativas e, ao mesmo tempo, sensibilizar as
pessoas sobre o valor da biodiversidade, incentivando a substituição de espécies exóticas invasoras
usadas no ambiente urbano.
Palavras-chave: Arborização urbana. Floresta urbana. Invasão biológica.
Abstract
Invasive alien species is defined as those that proliferate without control and threaten native species
and the balance of ecosystems, becoming the second cause of extinction of native species. The
presence of invasive alien species in the urban environment functions as centers of dispersal of these
species for urban and rural natural environments. It is noteworthy that invasive alien species are
implanted in the urban environment mainly due to unfamiliarity of existing legislation. In this context,
this study aimed to evaluate the invasive exotic vegetation mentioned in the official lists of the states of
southern Brazil (Paraná, Rio Grande do Sul and Santa Catarina). These Official Lists are an important
tool for guiding landscaping, licensing and enforcement actions. They are also important to educate
society in their daily lives, in order to avoid impacts on native biodiversity. Thus, urban space deserves
to be included to ensure the conservation of as many native species as possible while at the same time
sensitizing people about the value of biodiversity by encouraging the replacement of invasive alien
species used in the urban environment.
Keywords: Urban arborization. Urban forest. Biological invasion.

Introdução
O uso de espécies vegetais exóticas nas praças e ruas das cidades brasileiras vem
de longa data, sendo esta tradição passada através de décadas, para a prática do
paisagismo de plantas ornamentais, no entanto, tornou-se agente promotor de extinção de
espécies nativas (BECHARA; TOPANOTTI; SILVA, 2016). Em termos conceituais, são
espécies exóticas quando inseridas fora de seu limite de ocorrência natural e, sendo capaz
de ultrapassar barreiras à colonização, reprodução e dispersão impostas pelo ambiente
podem se tornar invasoras. Uma vez invasoras, são capazes de se estabelecer, invadir
nichos, dominar novos ambientes, podendo causar alterações nas populações, comunidades
e ecossistemas nativos (BLUM; BORGO; SAMPAIO, 2008).

109

Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA), Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC).

477

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

Evidências em ambientes naturais indicam que a dispersão de sementes de espécies
exóticas por animais é influenciada por desordens antropogênicas, como fragmentação de
habitat, perda de habitat e caça (GELMI-CANDUSSO; HÄMÄLÄINEN, 2019).
Nas cidades, fauna terrestre e voadora consomem frutos e desempenham o papel de
dispersoras permitindo que espécies vegetais colonizem áreas mais distantes (EVANS et al.,
2017; LI et al., 2017), potencializando o risco de invasão, quando se tratam de espécies
exóticas invasoras. As comunidades naturais remanescentes em áreas verdes urbanas se
tornaram alvo fácil das plantas exóticas invasoras, as quais costumam dominá-las. O
sucesso competitivo dessas plantas é dado, principalmente, pela ausência de predadores
naturais para controlar as suas superpopulações e pela degradação dos ambientes naturais,
que são áreas restritivas não ocupadas previamente pelas plantas nativas (ISERNHAGEN;
LE BOURLEGAT; CARBONI, 2009). Desta forma, o critério de a espécie ser nativa é
extremamente importante para a conservação da biodiversidade, no entanto, ainda não está
incorporado à escolha adequada de espécies para a arborização urbana no país (BECHARA;
TOPANOTTI; SILVA, 2016).
Reis et al. (2003) destacam que a arborização do meio urbano, se planejada com
princípios ecológicos, incluirá a maior riqueza possível, evitando multiplicar exatamente
aquelas que já se caracterizam como exóticas invasoras, ou que apresentam potencial para
tal. Considera-se então, que uma proposta de paisagismo urbano prime pelo bem-estar da
comunidade, buscando ser um modelo de integração e, também o início de um processo de
conservação ecológica e de manifestação cultural (REIS et al., 2003). Atualmente, há maior
valorização das nossas essências nativas, reconhecendo-lhes os benefícios e as qualidades.

Objetivo
Visando a contribuir para o melhor entendimento da paisagem urbana especialmente quanto
à arborização dos espaços públicos, o presente estudo buscou avaliar a vegetação exótica
invasora citada nas Listas Oficiais dos Estados da Região Sul do Brasil.
Material e Métodos
Foram consultadas as listas oficiais de plantas exóticas invasoras dos três estados do
sul do Brasil: Paraná (IAP, 2015); Rio Grande do Sul (SEMA, 2013) e Santa Catarina
(CONSEMA, 2012). Com base nessas listas, foram compiladas as informações do nome
científico das espécies vegetais, nome popular, família e categoria de invasão. Os nomes
científicos foram atualizados pela Lista das espécies da Flora do Brasil (FLORA DO BRASIL
2020 EM CONTRUÇÃO, 2019) e The Plant List (THE PLANT LIST, 2019).
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Foram observadas as legislações dos estados do sul do Brasil que descrevem duas
Categorias: 1 - espécie que apresenta proibição em relação ao seu transporte, translocação,
cultivo, propagação por qualquer forma de reprodução, comércio, doação ou aquisição
intencional sob qualquer forma; 2 - espécie que pode ser utilizada em condições controladas,
com restrições, sujeita à regulamentação específica.
Resultados e Discussão
Foram citadas para a região sul do Brasil 100 espécies exóticas invasoras (Tabela 1).
Para o Paraná são citadas 71 espécies, 39 na categoria 1 e 32 na categoria 2; para o Rio
Grande do Sul são citadas 44 espécies, 25 na categoria 1 e 19 na categoria 2 e para Santa
Catarina foram citadas 47 espécies, 28 na categoria 1 e 19 na categoria 2.
Tabela 1 - Lista de espécies exóticas invasoras registras nos estados do Paraná (PR), Rio
Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC), sul do Brasil. Categoria 1: proibido o uso;
Categoria 2: permite o uso, porém com restrições que têm por finalidade evitar escapes dos
sistemas produtivos e danos ambientais e socioeconômicos.
Nome científico
Acacia longifolia (Andrews) Willd.

Família
Fabaceae

Nome popular
acácia-trinervis

Acacia mearnsii De Wild.

Fabaceae

acácia negra

Acacia podalyriifolia G.Don

Fabaceae

acácia mimosa

Adenanthera pavonina L.
Aleurites moluccana (L.) Willd.
Ammi majus L.
Archontophoenix cunninghamiana
(H.Wendl.) H.Wendl. & Drude
Artocarpus heterophyllus Lam.
Asparagus setaceus (Kunth)
Jessop
Bambusa vulgaris Schrad.
Bryophyllum pinnatum (Lam.)
Oken
Bryophyllum pinnatum (Lam.)
Oken
Cakile maritima Scop.
Casuarina equisetifolia L.

Fabaceae
Euphorbiaceae
Apiaceae
Arecaceae

olho-de-pavão
saboneteira
amio-maior
palmeira-real

Moraceae
Asparagaceae

jaqueira
aspargosamambaia
bambu
folha-dafortuna
folha-dafortuna
aruca-marítima
casuarina

Centella asiatica (L.) Urb.

Apiaceae

Christella dentata (Forssk.)
Brownsey & Jermy
Cinnamomum burmanni (Nees &
T.Nees) Blume
Cinnamomum verum J.Presl
Cirsium vulgare (Savi) Ten.

Thelypteridace
ae
Lauraceae

Citrus limon (L.) Osbeck

Poaceae
crassulaceae
Crassulaceae
Brassicaceae
Casuarinaceae

cairuçuasiático
samambaia

Categoria
1 (RS,
SC)
1 (SC), 2
(PR, RS)
1 (SC), 2
(PR)
1 (PR)
1 (SC)
1 (RS)
2 (SC,
RS)
2 (SC)
1 (RS)
2 (PR)
1 (RS)
1 (PR)
1 (RS)
1 (RS, SC), 2
(PR)
2 (PR)
1 (PR)

canela

1 (RS)

Lauraceae
Asteraceae

canela
cardo-negro

Rutaceae

Limão-

1 (RS)
1 (PR,
RS)
2 (PR,
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Nome científico

Família

Rosaceae
Iridaceae

Nome popular
vermelho
limão
taro
margaridinhaescura
capim-dospampas
cotoneaster
estrela-de-fogo

Poaceae

capim-estrela

Deparia petersenii (Kunze) M.Kato
Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl.
Eragrostis plana Nees

Athyriaceae
Asparagaceae
Poaceae

samambaia
dracena
capim-annoni

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

Rosaceae

Eucalyptus spp.
Ficus microcarpa L.f.
Furcraea foetida (L.) Haw.

Myrtaceae
Moraceae
Agavaceae

ameixaamarela
eucalipto
figueira
piteira

Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br.
Hedychium coccineum Buch.Ham. ex Sm.
Hedychium coronarium J. Koenig

Proteacae
Zingiberaceae

grevilha
lírio-do-brejo

Zingiberaceae

lírio-do-brejo

Hedychium gardnerianum
Sheppard ex Ker Gawl.
Hippobroma longiflora (L.) G.Don

Zingiberaceae

jasmimvermelho
arrebenta-boi

Citrus sinensis (L.) Osbeck
Colocasia esculenta (L.) Schott
Coreopsis tinctoria Nutt.

Rutaceae
Araceae
Asteraceae

Cortaderia selloana (Schult. &
Schult.f.) Asch. & Graebn.
Cotoneaster franchettii Bois
Crocosmia × crocosmiiflora
(Lemoine) N.E.Br.
Cynodon dactylon (L.) Pers.

Poaceae

Hovenia dulcis Thunb.

Campanulacea
e
Rhamnaceae

Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf
Impatiens walleriana Hook.f.

Poaceae
Balsaminaceae

capim-jaraguá
maria-semvergonha

Iris domestica (L.) Goldblatt &
Mabb.
Leucaena leucocephala (Lam.) de
Wit
Ligustrum japonicum Thunb.
Ligustrum spp.

Iridaceae

flor-leopardo

Fabaceae

leucena

Oleaceae
Oleaceae

ligustro
ligustro

Livistona chinensis (Jacq.) R.Br.
ex Mart.
Lonicera japonica Thunb.

Arecaceae

palmeira-deleque-da-china
madressilva

Macrothelypteris torresiana
(Gaudich.) Ching
Magnolia champaca (L.) Baill. ex
Pierre

Thelypteridace
ae
Magnoliaceae

Caprifoliaceae
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uva-do-japão

samambaiada-pedra
magnóliaamarela

Categoria
SC)
2 (SC)
2 (PR)
1 (SC)
1 (PR)
1 (PR)
1 (PR,
RS)
1 (SC), 2
(PR, RS)
1 (PR)
2 (PR)
1 (PR,
RS)
2 (PR, RS,
SC)
2 (SC)
1 (RS)
1 (RS,
SC)
2 (PR)
1 (PR)
1 (PR, RS,
SC)
1 (PR)
1 (PR)
1 (PR,
RS), 2
(SC)
2 (PR)
1 (PR,
RS), 2
(SC)
2 (PR)
1 (PR), 2
(RS)
1 (SC)
1 (PR, RS,
SC)
2 (RS)
1 (PR, RS,
SC)
1 (PR)
1 (SC), 2
(PR)
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Nome científico
Mangifera indica L.
Melia azedarach L.

Família
Anacardiaceae
Meliaceae

Nome popular
mangueira
cinamomo

Melinis minutiflora P.Beauv.

Poaceae

capim-gordura

Melinis repens (Willd.) Zizka

Poaceae

Mimosa caesalpiniifolia Benth.

Fabaceae

Mimosa pigra L.
Morus nigra L.

Fabaceae
Moraceae

capimgafanhoto
sansão
do
campo
mimosa
amora-preta

Murraya paniculata (L.) Jack
Musa balbisiana Colla

Rutaceae
Musaceae

murta
banana-flor

Musa ornata Roxb.
Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl

Musaceae
Davalliaceae

banana-flor
samambaia

Nephrolepis exaltata (L.) Schott
Oeceoclades maculata (Lindl.)
Lindl.
Ophiopogon japonicus (Thunb.)
Ker Gawl.
Panicum maximum Jacq.

Davalliaceae
Orchidaceae

samambaia
orquídea

Asparagaceae
Poaceae

gramajaponesa
braquiária

Pennisetum purpureum
Schumach.
Phyllostachys aurea Rivière &
C.Rivière
Pilea cadierei Gagnep. &
Guillaumin
Pinus elliottii Engelm.
Pinus spp.

Poaceae

capim-elefante

Poaceae

bambudourado
pilea

Pinus taeda L.
Pittosporum undulatum Vent.

Pinaceae
Pittosporaceae

pínus
pinheiroamericano
pinus
pau-incenso

Psidium guajava L.

Myrtaceae

goiabeira

Pteris ensiformis Burm. f.
Pteris vittata L.
Ricinus communis L.
Robinia pseudoacacia L.
Rubus fruticosus L.
Rubus rosifolius Sm.

Pteridaceae
Pteridaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Rosaceae
Rosaceae

Rubus ulmifolius Schott

Rosaceae

Rubus niveus Thunb.
Sansevieria trifasciata Prain

Rosaceae
Asparagaceae

samambaia
samambaia
mamona
falsa-acácia
amora-preta
morangosilvestre
morangosilvestre
amora-roxa
espada-desão-jorge

Urticaceae
Pinaceae
Pinaceae
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Categoria
2 (PR)
1 (PR,
SC), 2
(RS)
1 (RS,
SC), 2
(PR)
1 (PR, RS,
SC)
1 (SC)
1 (PR
2 (PR, RS,
SC)
1 (PR)
1 (SC), 2
(PR)
1 (PR)
2 (PR,
RS)
2 (PR)
1 (PR)
2 (RS)
2 (PR,
SC)
2 (PR,
SC)
1 (PR), 2
(RS)
1 (PR)
2 (SC)
2 (PR, RS,
SC)
2 (SC)
1 (PR, RS,
SC)
2 (PR, RS,
SC)
2 (PR)
1 (PR)
2 (PR)
1 (PR)
2 (RS)
1 (SC), 2
(RS)
1 (SC)
1 (PR)
2 (RS)
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Nome científico
Schefflera actinophylla (Endl.)
Harms
Schefflera arboricola (Hayata)
Merr.
Sechium edule (Jacq.) Sw.

Família
Araliaceae

Nome popular
cheflera

Categoria
1 (SC)

Araliaceae

cheflera

Cucurbitaceae

chuchu

Senecio madagascariensis Poir.
Senna macranthera (Collad.)
H.S.Irwin & Barneby
Spathodea campanulata P.Beauv.
Syzygium jambos (L.) Alston
Syzygium cumini (L.) Skeels

Asteraceae
Fabaceae

senécio
aleluia

1 (SC), 2
(PR)
2 (PR,
SC)
1 (PR)
2 (PR)

Bignoniaceae
Myrtaceae
Myrtaceae

tulipa-africana
jambo
jambolão

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth

Bignoniaceae

ipê-de-jardim

Terminalia catappa L.

Combretaceae

Amendoeira

Tetrapanax papyrifer (Hook.)
K.Koch
Thunbergia alata Bojer ex Sims

Araliaceae

papel-de-arroz

1 (PR)
1 (PR)
2 (PR, RS,
SC)
1 (PR, RS,
SC)
2 (PR,
SC)
1 (PR)

Acanthaceae

Thunbergia grandiflora (Roxb. ex
Rottl.) Roxb.
Tipuana tipu (Benth.) Kuntze
Tithonia diversifolia (Hemsl.)
A.Gray
Tradescantia zebrina Bosse

Acanthaceae

bunda-demulata
tumbérgia azul

1 (PR,
RS)
1 (SC)

Fabaceae
Asteraceae

tipuana
margaridão

2 (RS)
1 (SC)

Ulex europaeus L.

Commelinacea
e
Fabaceae

trapoerabaroxa
tojo

Urochloa spp.

Poaceae

braquiária

1 (PR, RS,
SC)
1 (PR, RS,
SC)
2 (PR, RS,
SC)

A introdução de espécies exóticas pode ser prontamente observada nas cidades da
região sul do Brasil, funcionando como centros de dispersão dessas espécies para os
ambientes naturais urbanos e rurais, desta forma, deve-se atentar para o uso inadequado de
espécies exóticas invasoras, citadas para a categoria 2, nos estados do sul do Brasil. Neste
contexto, é preciso também ficar atento as espécies estabelecidas em sistemas de produção
com valor econômico relevante e por consequência elencadas na categoria 2. Essas
espécies quando ocorrem em áreas não destinadas a produção, podem causar danos a
biodiversidade, a produção econômica e a saúde humana. Como exemplo, citam-se
Eriobotrya japonica, Morus nigra, Psidium guajava e espécies de Pinus e de Urochloa. Neste
mesmo contexto enquadram-se Eucalyptus spp. citadas para Santa Catarina por se tratarem
de espécies agressivas que invadem áreas degradadas pela mineração de carvão no sul do
Estado e não citadas para o Paraná e o Rio Grande do Sul.
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Via de regra, as cidades brasileiras utilizam um conjunto similar de espécies exóticas
nas arborizações públicas. No sul do Brasil, embora estejam banidas pela legislação,
Tecoma stans, Tradescantia zebrina, Lonicera japonica, Pittosporum undulatum, Hedychium
coronarium e espécies de Ligustrum e de Thunbergia (T. alata e T. grandiflora) ainda são
utilizadas nos centros urbanos como plantas ornamentais. Por sua vez, Hedychium
coronarium apresenta tanto a reprodução sexuada, por formação de sementes, quanto a
assexuada, pela produção de hastes aéreas a partir do rizoma. Fragmentos dos rizomas
podem se dispersar pela água, através das bacias hidrográficas, e apresentar crescimento
vegetativo em novas áreas (STONE; SMITH; TUNISON, 1992).
Ainda na Região Sul do Brasil, T. stans e H. dulcis, vem desenvolvendo um crescente
processo de invasão. Hovenia dulcis, continua com um considerável comércio na Região Sul
do Brasil, traduzido em inúmeros registros da espécie em florestas na Região. A invasão de
H. dulcis é ampliada pela adaptabilidade da espécie, o potencial de dispersão pela fauna e o
grau

de

degradação

das

florestas,

havendo

necessidade

de

fiscalização

dos

estabelecimentos que comercializam a espécie, bem como projetos de educação ambiental
junto às comunidades.
Em Santa Catarina, embora não conste na lista de espécies exóticas invasoras,
Spathodea campanulata P. Beauv. teve proibidos produção de mudas e o plantio (SANTA
CATARINA, 2019), por oferecer um néctar venenoso a abelhas e demais insetos.
De acordo com Reis et al. (2003), no contexto atual de valorização da
biodiversidade, o espaço urbano merece ficar incluso de forma a garantir a conservação do
maior número possível de espécies e, ao mesmo tempo, conscientizar as pessoas sobre o
valor da biodiversidade.
As Listas Oficiais de Espécies Exóticas Invasoras são um importante instrumento
para orientar ações de arborização urbana, licenciamento e fiscalização, mas também para
instruir a sociedade no seu cotidiano, de forma a evitar impactos à biodiversidade nativa.
Neste sentido, os estados do sul do Brasil têm instituído por instrumentos legais (listas
oficiais de espécies exóticas invasoras), com o estabelecimento de categorias de proibição
ou ordenamento e restrições de uso de espécies exóticas invasoras. No entanto, é
necessário a sensibilização pública em relação às espécies exóticas invasoras, informando
as causas da invasão e dos riscos associados à introdução dessas espécies.
O incentivo ao uso de espécies de vegetação nativa em paisagismo se deve ao fato
de sua importância e benefícios, decorrentes de terem na região seus polinizadores,
dispersores e predadores naturais, atraem a fauna local, principalmente pássaros, tornando
o ambiente mais agradável para usuários das praças. Desta forma, é necessário e urgente
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ampliar pesquisas voltadas às espécies nativas, com o objetivo de criar opções de uso para
substituição das espécies exóticas invasoras nos ambientes urbanos.
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LEVANTAMENTO DO POTENCIAL DE ARBORIZAÇÃO E PROPOSTA PARA
TRÊS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP, BRASIL.
Demóstenes Ferreira Silva Filho1, Ana Maria Meira2, Carlos Roberto Sette Jr.2, Eduardo Roberto
Alexandrino2, Cláudia de Lima Nogueira2, Eliane Guaraldo3, Francielle Olivatto2 , Francisco Martins de
Almeida Rollo2 , Julieth Parra2, Matheus Peres Chagas2, Milene Bianchi2, Murilo Vieira Gabriel 2, Rose
M. G. S. Celidonio2, Sandra Monteiro Borges Florsheim2, Talita Jeanne da Costa2

RESUMO
A maioria dos municípios do Brasil apresenta grande déficit de indivíduos arbóreos
urbanos, o que acarreta problemas ambientais diversos. O objetivo do presente
trabalho foi avaliar o potencial e propor desenhos alternativos de arborização urbana
para três bairros com situação de cobertura arbórea crítica na cidade de
Piracicaba/SP. Cada bairro foi avaliado pelo processamento, com uso do software
TNT Mips 7.2, de imagens aéreas obtidas por videografia multiespectral e pelo
reconhecimento em campo. Com base nas informações geradas e considerando a
baixa ocorrência de indivíduos arbóreos, foram selecionadas, de forma sistemática,
10 quadras de cada bairro, para a realização das propostas de intervenção. As
alternativas de desenho propostas, para os três bairros, foram arborização de: (i)
calçadas, sempre que as condições de fiação, rede de esgoto e entrada de garagem
permitissem, (ii) canteiros centrais em ruas com leito carroçável largo, situação
comumente encontrada nos bairros, (iii) rotatórias e (iv) praças e áreas verdes. Os
bairros

estudados

apresentaram

condições

de

intervenção

paisagística

e

implementação de arborização (novas árvores), o que proporcionaria uma melhoria
das condições ambientais futuras, com a previsão de um efetivo aumento da
cobertura arbórea destes bairros e, conseqüentemente, do bem estar de sua
comunidade.

Palavras-chave: silvicultura urbana, potencial de arborização, propostas de
arborização, Piracicaba (SP).
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URBAN FOREST POTENTIAL SURVEY AND PROPOSAL FOR THREE
NEIGHBORHOODS IN THE CITY OF PIRACICABA/SP, BRAZIL.

ABSTRACT
The majority of the Brazilian cities present a great deficit of urban trees causing a lot
of environmental problems. The objective of the present work was to evaluate the
potential and propose alternative urban design of new urban forestry for three
neighborhoods with critical arboreal covering situation in Piracicaba, São Paulo State,
Brazil. Each neighborhood was evaluated by the processing, using the software TNT
Mips 7.2, of aerial images obtained by multispectral videography and for the
recognition in field. Based in the generated information, and considering the low
occurrence of arboreal individuals, 10 blocks of each neighborhood were select in a
systematic way, for the accomplishment of the intervention proposals. The drawing
alternatives proposed, for the three neighborhoods, were the urban forestry of: (i)
sidewalks, whenever the spinning conditions, sewerage system and garage entrance
allow,
(ii) central stonemasons in large streets, situation commonly found in the
neighborhoods, (iii) rotating, and (iv) squares and green areas. The studied
neighborhoods present conditions of landscaping intervention and implementation of
new trees, what would provide an improvement of the future environmental conditions
with the increase of an effective canopy covering of these neighborhoods and,
consequently, of the welfare of its community
Key-words: urban forestry, urban forest increment potential, urban forest proposals,
Piracicaba (SP).
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INTRODUÇÃO

A ocupação humana dos ambientes terrestres é algo incessante; com isso, a
urbanização vem crescendo em ritmos constantes (Vitousek et al., 1997) e de forma
irreversível. Novos lotes e bairros são criados em várias cidades em expansão,
causando drásticas mudanças nos ambientes originais circundantes.
A urbanização é uma das maiores causadoras de alterações permanentes nos
ambientes naturais. Os municípios mantêm uma baixa taxa de similaridade com a
paisagem original, tornando o ambiente dificilmente recuperável ao que era antes
(Marzluff e Ewing, 2001).
As crescentes atividades humanas geraram intensas transformações na
superfície terrestre (Smith et. al 1996) e, em conseqüência, as cidades também
ajudam a acelerar tais mudanças. Ichinose et al. (1999) e Monteiro e Mendonça
(2003) explanaram sobre as modificações micro e macro climáticas causadas pelos
centros urbanos. Do mesmo modo, problemas como concentrações de poluentes são
observados (Vasconcelos et al., 2007), acarretando problemas de saúde entre os
humanos (Peng et al., 2002, Jacquemin et al., 2007).
Como forma de enfrentar este constante crescimento, o complexo ecossistema
urbano vem sendo intensamente monitorado, em virtude de seu impacto potencial na
biodiversidade (Wackernagel e Rees 1996), em parte pelo interesse de criar e manter
cidades e regiões que possam ser ecologicamente sustentáveis (Rees, 1997, Nilon et
al., 1999). Entretanto, dentro deste cenário de expansão, ainda é comum a falta de
um planejamento adequado para conduzir o processo de urbanização de uma forma
menos impactante, problema observado em vários paises em desenvolvimento
(Timár, 1992).
Alguns aspectos, como a criação de parques públicos, florestas urbanas e uma
eficiente arborização pública podem minimizar os efeitos destas transformações
drásticas no ambiente (Grey e Deneke, 1978, Jim e Chen, 2003).
O conjunto de árvores urbanas, também denominado floresta urbana (Moll,
1988), promove diversos benefícios sociais e ambientais às cidades. A arborização
pode atuar na redução dos efeitos de ilhas de calor (Shashua-bar e Hoffman, 2003),
pode diminuir a velocidade dos ventos (Grey e Deneke, 1978), permitir maior
permeabilidade do solo e reduzir o escorrimento superficial, minimizando assim o
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risco de enxurradas (Paiva e Gonçalves, 2002). São favorecidas características
climáticas e ambientais ótimas, evitando as áreas escassas de flora e fauna e o
desconforto ambiental (Silva e Magalhães, 1993), além de poderem fornecer locais
mais atrativos para o lazer, para as atividades físicas e promover melhor qualidade
de vida (More et al., 1988, Paiva e Gonçalves, 2002). A presença de maciços verdes
garante a ligação entre as áreas verdes dentro das cidades, bem como destas com
as suas paisagens naturais circunvizinhas, comportando-se como greenways (Ahern,
2002; Bryant, 2006; Frischenbruder e Pellegrino, 2006).
No entanto, a preocupação em realizar um planejamento urbano que vise a
destinar um efetivo espaço verde, ora objetivando a qualidade de vida e o papel
ecológico, ora proporcionando a valorização monetária do local, ainda é pouco
explorada, sendo uma causa relativamente recente (Ahern, 2002). Além disso, um
dos grandes desafios de se implantarem novas árvores no meio urbano é conciliar
sua presença com as diversas instalações urbanas, como redes hidráulicas,
elétricas, telefônicas e sanitárias (Soares, 1998), que, muitas vezes, são alocadas
primeiramente, sem prever reserva de espaço para a arborização.
Logo, a falta de planejamento público, ao permitir a ocupação do espaço urbano
sem a reserva adequada de espaços de amenização perfaz um cenário inadequado
e difícil de reverter quanto ao destino de locais para serem plantadas novas árvores
em um bairro.
Dentre diversos municípios que enfrentam tal problema, é apresentado o
município de Piracicaba, Estado de São Paulo. De acordo com Rollo et al. (2007),
nesta cidade, são encontrados bairros insuficientemente arborizados, em proporção
à sua importância econômica e ao seu espaço geográfico.
O presente estudo analisou três zonas diferentes de Piracicaba/SP, que
apresentam um cenário de escassez de cobertura arbórea, com o objetivo de avaliar
possíveis locais propícios ao plantio de espécies arbóreas em vias públicas, além de
sugerir alternativas que visem à facilitação do plantio, atentou-se também para as
características microclimáticas de cada bairro e a influência do aumento de cobertura
vegetal em tais características.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Área de estudo
O estudo foi realizado no município de Piracicaba, localizado no interior do
Estado de São Paulo, a 170 km da capital (coordenadas 22º 42’ 19” S 47º 40’ 48” W /
22º 45’ 30” S 47º 37’ 38” W). Seu perímetro urbano ocupa, aproximadamente, 7.851
ha (Barreto et al. 2006), sendo este atravessado pelo rio Piracicaba. De acordo com
o senso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2007), a cidade possui
população estimada de 357.108 habitantes.
Três bairros, predominantemente residenciais, foram amostrados neste estudo:
Piracicamirim, Nova América e Jardim Monumento. Respectivamente, possuem
aproximadamente 97,6, 91 e 55,1 ha de área. Os dois primeiros estão localizados na
região sudeste da cidade, enquanto o último localiza-se na região noroeste (Figura
1). Todos possuem uma densidade populacional de 50 a 100 hab/ha, o que os
enquadram na mesma faixa de densidade da área central (Instituto de Pesquisa e
Planejamento de Piracicaba, 2007). Tais bairros foram escolhidos por apresentarem
baixa porcentagem de cobertura vegetal em relação a outros bairros do município,
como apresentado em Rollo et. al. (2007) para os bairros Piracicamirim e Jardim
Monumento, e como constatado pelos autores para o bairro Nova América
(informação pessoal).
Os bairros em estudo englobam cenários bastante distintos, mesclando
loteamentos novos com mais antigos, terrenos vazios, muitas casas de meio lote e
com garagem ocupando toda a frente do mesmo. O histórico de urbanização destes
bairros demonstra que o mais velho é o Nova América, com início da ocupação ainda
na década de 1940, seguido do Piracicamirim (inicio na partir da década de 1950) e
do Jardim Monumento (início na década de 1970) (Instituto de Pesquisa e
Planejamento de Piracicaba, 2007).
No Piracicamirim, um ribeirão que possui o mesmo nome do bairro atravessa
seu limite, estando toda a ocupação do bairro localizada em sua margem direita.
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Figura 1. Fotografia aérea de Piracicaba/SP. Em detalhe, os três bairros amostrados. Fotografia de:
BASE Aerofotogrametria e Projetos S.A, 2000.

Métodos de amostragem e propostas sugeridas
Para o reconhecimento dos bairros amostrados e a avaliação dos locais
públicos propícios a novos planos de arborização, foram formadas três equipes de
pesquisadores, e cada uma ficou responsável por um bairro. Cada bairro foi avaliado
com auxílio de imagens aéreas dos locais, obtidas por videografia aérea
multiespectral no ano de 2005 (foram obtidas imagens aéreas de toda a área urbana
do município), processadas no software TNT Mips 7.2, e o procedimento seguido é
descrito em Rollo et al. (2007). Além disso, tais dados foram combinados com as
informações obtidas no reconhecimento de trechos das ruas amostradas e de
registros fotográficos simples dos locais, na escala do pedestre. Estas imagens foram
justapostas com o auxílio do software Adobe Photoshop CS 8, para facilitar a
visualização de toda extensão das ruas. Tal procedimento permitiu estudar a
dinâmica existente entre arborização, garagens e mobiliários urbanos nas ruas
amostradas (Figura 2).

Figura 2. (A) Aspecto geral da face 1 da rua Machado de Assis, Bairro Nova América, (B)
Aspecto geral da face 1 da rua Jaccob Wagner, Bairro Piracicamirim. Piracicaba, SP, 2007.
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Como existem singularidades nos bairros analisados, optou-se por não
padronizar a aplicação de procedimentos e ferramentas de avaliação, pois tal
padronização não permitiria aprofundar a análise nos pontos críticos observados. Os
procedimentos e ferramentas de avaliação escolhidos foram os que melhor
auxiliavam na compreensão da problemática e das características locais do bairro.
Para a apresentação da proposta de arborização, foram utilizados os recursos
do software Autocad 2007.
Abaixo, seguem as particularidades de cada bairro.

Piracicamirim
Somando aos dados de videografia, as ruas do bairro foram reconhecidas
percorrendo toda sua extensão, atentando-se para localização dos postes e fios
elétricos, medidas de largura de calçadas e do leito carroçável. Também foi
consultada a planta cartográfica digitalizada ano base 2002, cedida pelo Instituto de
Pesquisa e Planejamento de Piracicaba (IPPLAP) sobre a localização da rede de
abastecimento de água e de captação de esgoto.
Logo após a etapa de reconhecimento, foram escolhidas 10 faces de
quarteirões consideradas como representativas do bairro por apresentarem locais
propícios a receber novas árvores, onde foram analisados os fatores condicionantes
à arborização.

Jardim Monumento
Para reconhecimento e identificação dos possíveis locais para arborização,
foram realizadas 10 amostragens aleatórias de ruas a partir de imagens aéreas
multiespectrais de alta resolução, confirmadas por visita ao local. As variáveis
observadas e medidas foram: largura do calçamento, largura do leito carroçável,
altura da guia, fiação, rede de esgoto presente junto à calçada, ocorrência de
arborização, bem como as condições de desenho e padrões urbanísticos e de
ocupação dos lotes.
Para a localização da rede de abastecimento de água e de captação de esgoto
deste bairro também foi utilizada a mesma base cartográfica cedida pelo IPPLAP.
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Nova América
Com os dados obtidos de cobertura arbórea do bairro, foi realizada,
posteriormente, uma estratificação em (i) áreas críticas (baixa a nula densidade de
cobertura vegetal) e (ii) áreas não críticas (média a alta densidade de cobertura
vegetal). Nas áreas consideradas críticas, foram selecionadas, em amostragem
sistemática, 10 quadras, com o intuito de diagnosticar “in loco” a situação dessas
quadras, e, assim, propor alternativas para a melhoria da arborização do bairro.
As principais variáveis levantadas durante o reconhecimento das quadras foram:
largura do leito carroçável e da calçada (2 faces), presença de fiação elétrica
(simples ou compacta), tamanho dos lotes, e quantidade, espécie e porte dos
indivíduos arbóreos presentes no bairro.
Diagnóstico do micro clima dos bairros

Para todos os bairros amostrados, foram feitos os cálculos de estimativa de grauhora calor (GHC). De acordo com Roriz (2001), consideram-se graus-hora a
quantidade de graus que ultrapassa a temperatura de neutralidade térmica
ANSI/ASHRAE (2004), também conhecida com a temperatura de conforto. Quanto
menor a GHC encontrada num bairro, menor será a necessidade de graus que
devem ser perdidos para atingir esta temperatura de neutralidade. Sendo assim,
menor será a necessidade de haver resfriamento artificial no bairro. Para um
diagnóstico do micro clima dos bairros estudados, partiu-se do pressuposto de que a
quantidade de grau-hora calor correlaciona-se negativamente com a quantidade de
cobertura arbórea de um determinado local, assim como salientado em Velasco
(2007). Nesta literatura é apresentada um modelo matemático da qual pode ser
utilizada para o cálculo de GHC de um local, durante o mês de março, a partir da
quantidade de cobertura arbórea encontrada. Logo, para cada um dos três bairros
estudados, foram calculados o GHC encontrado atualmente, e para um cenário
futuro, caso as propostas de arborização sejam efetivadas. Para isso, utilizaram-se
os dados de porcentagem de cobertura arbórea extraídos de videografia aérea. Foi
Seguido o seguinte modelo:
GHC = 3.86519 + 8.74161*Exp (-V/8.57406), Onde V é a porcentagem de
cobertura arbórea encontrada em cada bairro.
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Fonte: Velasco (2007)
Para estimar o ganho de cobertura arbórea nos bairros, foi adotado o valor de 15
metros de diâmetro de copa, ou seja, 176.63 m2 de área, para cada nova árvore
plantada nos locais identificados como propícios a recebê-las.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As análises das imagens de videografia aérea por meio da classificação
automática supervisionada revelaram uma baixa porcentagem de cobertura arbórea
nos bairros amostrados (Tabela 1), quando comparados com dados de demais
bairros. Segundo Rollo et. al. (2007b) alguns bairros da cidade ultrapassam 15% de
presença arbórea dentro de seus limites territoriais, como é o caso do bairro Clube
de Campo (26,09%), e Nova Piracicaba (18,15%).
Tabela 1. Porcentagem de cobertura arbórea encontrada em cada bairro
atualmente
Bairro

Área (ha) ( valor aproximado)

Cobert
ura

a
r
b
ó
r
e
a

Piracicamirim

97,6

6,95

Jd. Monumento

55,1

7,14

Nova América

91

7,92

a
t
u
a
l

(
%
)

O reconhecimento das ruas dos bairros retornou diferentes resultados de
comprimentos de ruas e calçadas, como é apresentado nas tabelas subseqüentes.
Piracicamirim
As variáveis coletadas no reconhecimento do bairro são apresentadas na Tabela 2.
Tabela 2. Parâmetros levantados nas quadras amostradas no bairro Piracicamirim
Quadra

Rua
1
2
3

4

Leito carroçável (m) Sentido

Face

Calçada (m)

Fiação

Cinco

8,9

simples

1.00

2,6

presente

Território do Acre

9,0

simples

1.00

2,6

ausente

8

duplo

1.00

1,6

ausente

duplo

1.00

2,5

ausente

Jacob Wagner
Av. Dois Córregos

2 pistas com canteiro central
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5

Frei Tomé de Jesus

10

1.00

sem calçada

ausente

7,5

simples

1.00

1,5

ausente

Fernando de Noronha

7,2

duplo

1.00

1,9

ausente

7,5

duplo

1.00

2,2

ausente

8

duplo

1.00

2,6

ausente

duplo

1.00

2,2

ausente

8
9

duplo

Uruguai

6
7

rua de terra

Nelson Camponês do Brasil

Nelson Camponês do Brasi
(trecho 2)

l

Rio Grande do Norte

MÉDIA

9
8,33

2,18

De acordo com os dados obtidos na Tabela 2, foram elaboradas estratégias de
arborização para todas as faces amostradas neste trabalho. Entretanto, no presente
estudo são apresentadas duas situações consideradas de maior importância, pelo
seu impacto positivo na paisagem local. Buscou-se considerar os aspectos macros
da paisagem, com a criação de dois eixos estruturadores que possibilitarão a
concepção de corredores verdes; a preocupação em elaborar propostas factíveis e
de baixo custo; a preocupação com a mobilidade, segurança do pedestre e
qualidade de vida à população.
As propostas elaboradas (Figura 3) estão descritas, detalhadamente, a seguir.
Proposta 1

Rua Nelson Camponês do Brasil: esta proposta considera as ruas com leito
carroçável de 8,00m, passeio público com 2,60m e lotes com testada de 5,00m a
10,00m. Pela considerável largura do passeio público, o plantio de árvores poderá
ser efetuado na calçada, criando, sempre que possível, uma faixa verde para
favorecer a permeabilização do solo. A largura do leito carroçável não será alterada.
Para esta proposta, espécies como Tipuana (Tipuana tipu (Benth.) O. Kuntze),
Chapéu de Sol (Terminalia catappa L.), Magnólia-amarela (Michelia champaca L.), e
Ipê-roxo (Tabebuia heptaphylla (Vell.) Tol.) seriam algumas das mais indicadas,
devido a sua boa capacidade de obtenção de copa.
Proposta 2
Rua Uruguai: esta proposta considera as ruas com leito carroçável de 7,60m,
passeio público com 1,60m e lotes com testada de 5,00m a 6,00m. Buscou-se
melhorar a arborização do bairro sem entrar em conflito com o passeio do pedestre;
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para isto, o plantio de árvores ocorrerão a 10 cm da guia da calçada (possibilitando o
escoamento da água pluvial), com canteiros de 1,00 x 1,00m, alternados conforme a
existência das garagens. O leito carroçável ficará com 6,60m de largura (adequado
para vias locais). Nesta proposta específica, dentro da discussão da criação dos
eixos estruturadores, proposta contempla a implantação de uma ciclovia, conferindo
segurança aos ciclistas e fortalecendo um transporte de baixo impacto ambiental.

Figura 3. Propostas de desenhos para modificação do espaço físico de duas ruas
amostradas do bairro Piracicamirim. Para cada proposta, são apresentadas a
situação atual (A) e a situação proposta (B).

Jardim Monumento
Um resumo das variáveis obtidas durante o reconhecimento das quadras
previamente selecionadas encontra-se na Tabela 3.
Tabela 3. Parâmetros levantados nas quadras amostradas do bairro Jardim Monumento.
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Diante dos dados mensurados e do reconhecimento visual das condições das
quadras, foram elaboradas 3 propostas que visam ao aumento da área coberta por
indivíduos arbóreos, melhorando assim as condições climáticas e o bem estar dos
moradores do bairro.
Proposta 1: Situações pontuais - arborização nas calçadas.
Para formulação desta proposta, realizou-se uma análise pontual das calçadas
ausentes de interferências como tubulações subterrâneas, equipamentos urbanos,
fachadas residenciais, entrada de garagens, etc. Para as calçadas junto à testada
lateral dos lotes, recomenda-se a arborização local e a colocação de canteiros
lineares (Figura 4A). Para as calçadas frontais dos lotes, recomenda-se a
arborização, quando possível, e também a instalação de canteiros lineares (Figura
4B).

Figura 4. (A) Arborização em canteiros lineares na testada lateral das casas, (B) canteiros lineares
na testada frontal das casas.
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Também se pretende, com esta proposta, a substituição de fiação
convencional pela compacta (Tabela 4), favorecendo, assim, o plantio de
indivíduos arbóreos de grande porte.
Tabela 4. Custo estimado para substituição da fiação elétrica tradicional
para rede compacta.
ITEM
Metragem de fio necessária (km)
Custo ( R$ / km)
Custo total estimado (R$)

QUANTIFICAÇÃO
11,384
35.000,00
398.440,00

Esta proposta pode ser indicada para todo o bairro, especialmente para a
rua Atahualpa Vaz de Melo, por possuir a menor largura de leito carroçável
(Figura 5).

Figura 5. Dimensões das calçadas e leito carroçável da Rua Atahualpa Vaz de Melo.

A área atual arborizada do bairro corresponde a aproximadamente
39.372,00 m2, equivalente a 7,14% da área total do bairro. Com a aplicação
desta proposta, a área adicional disponível para arborização convencional (nas
calçadas) passaria para, aproximadamente, 68.709,07 m2, aumentando a
cobertura arbórea do bairro para 12,46 % de sua área total (em torno de 389
árvores).
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Proposta 2: Arborização de canteiros centrais e rotatórias.
Esta proposta baseia-se na possibilidade de implantação de canteiros
centrais em ruas mais largas (Figuras 6A e 6B), maiores que 9 m de largura, de
sentido único ou duplo, também havendo a possibilidade de criação e
arborização de rotatórias em seus cruzamentos (Figura 7).
Neste caso, as espécies plantadas poderão ser de grande porte,
resultando em uma maior área sombreada, sendo o espaçamento de plantio
adotado, de 15 metros entre os indivíduos arbóreos. Nos intervalos, pode-se
adotar, como alternativa, o plantio de espécies forrageiras.

Figura 6. (A) Vista superior do canteiro central, (B) vista frontal do canteiro central.

Figura 7. Cruzamento com possibilidade de criação de rotatória arborizada.

Com a proposta 2, a área adicional disponível para arborização é de,
aproximadamente, 13.698,62 m2, equivalente a 78 árvores, correspondendo a
2,48% da área total do bairro.
Proposta 3: Arborização e planejamento de praças e áreas verdes.
Esta proposta visa a arborizar espaços não pavimentados do bairro e sem
cobertura arbórea, como praças e áreas verdes (Figura 8). Em função da
declividade do local, o espaço poderá ser melhor aproveitado pelos moradores
do bairro, desde que receba um projeto paisagístico.
498

XXIII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana
ANAIS

Figura 8. Área verde não arborizada no bairro.

Com esta proposta, é possível arborizar 7.500 m2, o que representa a
implantação de 42 árvores, que equivalem a 1,36% da área total do bairro.
Nova América
As principais variáveis levantadas durante o reconhecimento das quadras
selecionadas estão apresentadas na Tabela 5.
Tabela 5. Parâmetros levantados nas quadras amostradas no bairro Nova
América.

De acordo com os dados apresentados na Tabela 5, foram elaboradas 4
propostas de modificação do espaço físico das quadras amostradas, visando à
melhoria da arborização do bairro. Nesta etapa, levou-se em consideração a (i)
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limitação da largura do leito carroçável, (ii) localização da fiação e da rede de
esgoto, (iii) presença de recuo frontal do lote e (iv) necessidade da
manutenção de, no mínimo, 1,5 m de largura de calçada, garantindo, desta
forma, o trânsito de pedestres (Prefeitura Municipal de São Paulo, 2005). As
propostas elaboradas (Figura 9) estão descritas, detalhadamente, a seguir.

Proposta 1
Esta proposta pode ser aplicada a 6 das 10 quadras amostradas e
consiste na redução, por demolição, das calçadas em até 1,5m de largura,
garantindo um aumento do leito carroçável e a possibilidade de instalação de
um canteiro central ao longo da quadra, contínuo ou segmentado, com 1,20 de
largura. Neste caso a quadra se mantém com duplo sentido para o tráfego de
veículos, possibilitando ainda que se estacione nas duas faces da rua.

Proposta 2
Esta proposta contempla as ruas cujo leito carroçável é reduzido,
impossibilitando a instalação de um canteiro central, como apresentado na
proposta anterior. A alternativa para a melhoria da cobertura vegetal, neste
caso, é manter a largura existente das calçadas, propondo alterações em suas
estruturas, como a implantação de canteiros de 1,00m de largura nas
extremidades e/ou de faixas verdes (grama) no lado oposto. Assim, espera-se
obter uma melhoria no sombreamento e aumento da área permeável dessas
quadras.
Proposta 3
A proposta 3 diz respeito a duas situações encontradas durante a visita do
grupo às quadras amostradas. Neste caso, foi observada a presença de
rotatórias nos cruzamentos de ruas que, dadas as suas dimensões,
possibilitam a instalação de um grande canteiro central, com uma árvore de
grande porte no centro, circundada por outras de porte inferior. Estas
“rotatórias verdes” possibilitariam melhor sombreamento da área, aumento da
área permeável e garantiriam melhores condições para a travessia dos
pedestres.
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Proposta 4
A última proposta consiste também na redução da largura das calçadas
em até 1,5m de largura e a instalação de um canteiro central, contínuo ou
segmentado, com 1,20m de largura, diferenciando-se da proposta 1 no que diz
respeito ao local de estacionamento dos veículos. Aqui, a proposta é que
apenas uma face da quadra seja utilizada para estacionamento, mantendo o
duplo sentido de circulação. Cabe ressaltar que esta proposta foi desenhada
em função do pouco tráfego de veículos observado no bairro. Também como
melhoria, haverá o aumento do sombreamento (redução de temperatura) e da
área permeável da quadra.

Figura 9. Propostas de desenhos para modificação do espaço físico das ruas amostras
do Bairro Nova América. Para cada proposta, são apresentadas a situação atual (A e B) e a
situação proposta (C e D).

Analisando as propostas sugeridas e considerando a quantidade adicional
de árvores a serem plantadas em cada bairro, é possível perceber que a
implantação destas propostas, futuramente, causaria aumento da porcentagem
de cobertura arbórea dessas áreas. Com este acréscimo, nota-se que o grauhora calor é reduzido em até 1,6 vezes. Ou seja, num cenário futuro, aqui
idealizado como um dia de verão no horário próximo às 14:00h, nestes bairros,
haveria a redução de, aproximadamente, 3 graus Celsius na temperatura que
excede a temperatura de neutralidade, passando-se, então, a depender de
uma menor quantidade de energia necessária de para o seu resfriamento até
tal temperatura. A Tabela 6 apresenta os resultados adquiridos.
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Tabela 6. Aumento da porcentagem de cobertura arbórea nos bairros
estudados com a aplicação das propostas sugeridas. Nota-se o decréscimo do
Grau-hora calor (GHC).

O aumento da porcentagem de cobertura arbórea estimada para o bairro
Piracicamirim deve-se ao resultado de uma possível implantação de 790
árvores nas vias públicas (calçadas, rotatórias, canteiros centrais e praças),
além do enriquecimento das áreas de preservação permanente nas margens
do ribeirão Piracicamirim, que, atualmente, se encontra reduzida. Com isso,
haveria o aumento de quase três vezes o valor da porcentagem de cobertura
arbórea no bairro, passando de 6,78 ha para 20,73 ha de área coberta. No
bairro Jardim Monumento, o resultado adquirido baseia-se no acréscimo de
518 árvores com a efetivação das três propostas sugeridas. E, no bairro Nova
América, as propostas prevêem a implantação de até 814 árvores, o que
promoveria o aumento de 14,4 ha de área de cobertura arbórea.
Os resultados encontrados revelam a dificuldade de implantação de um
plano de arborização nas ruas destes bairros. Muitas ruas desprovidas de
fiação elétrica acima das calçadas, ainda assim, se tornaram impróprias para
receber uma árvore, por haver, abaixo das calçadas, tubulações de redes
hidráulicas, ou por haver entrada de carro em frente às propriedades,
coincidindo com as dificuldades sugeridas por Soares (1998).
CONCLUSÕES
Os bairros estudados apresentam condições precárias em termos de
arborização,

frutos de um ineficiente planejamento urbano.

Contudo,

apresentam condições de intervenção paisagística e aumento da cobertura
arbórea, o que proporcionaria uma melhoria das condições ambientais e,
conseqüentemente, do bem estar de sua comunidade.
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As intervenções paisagísticas propostas nos bairros acarretariam um
incremento da cobertura arbórea nos bairros na ordem de 200%.
As ferramentas e os métodos utilizados propiciaram a superação dos
fatores limitantes dos bairros e a construção de alternativas criativas e viáveis
para plantios de árvores.
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O PAISAGISMO URBANO INTEGRADO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL: O CASO DA PRAÇA
ATOR BARRETO JÚNIOR E DO CANAL IBIPORÃ NO COQUE, RECIFE-PE
LACERDA, Y.S110., CARVALHO, A2., GONDIM, M.3, RODRIGUES, M.S4.

Resumo

A arborização urbana é fundamental para o equilíbrio ambiental dos centros
urbanos, pois interfere na paisagem e nos fatores ecológicos. Nesse contexto,
está inserido o paisagismo urbano ao contemplar espécies arbóreas. No
domínio da Educação Ambiental, as escolas constituem espaços potenciais
para trabalhar a arborização. Assim, o objetivo geral deste trabalho foi relatar a
experiência da gestão pública municipal sobre o planejamento e execução de
projetos paisagísticos na Praça Ator Barreto Júnior e Canal Ibiporã, na
comunidade do Coque. Especificamente, a ação foi avaliada e propostas
medidas de âmbito socioambiental. A metodologia consistiu no uso de dados
primários e secundários. Foram realizados diagnóstico, sensibilização escolar,
elaboração de projetos e plantio. O resultado consistiu no plantio de 40 mudas
de 17 espécies arbóreas da Mata Atlântica Pernambucana. Houve depredação
de 87,5 % das mudas, entretanto um maior envolvimento comunitário poderá
contribuir com a manutenção de novos plantios na área.
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Abstract

Urban forestry is fundamental to the environmental balance of urban centers, as
this impacts the landscape and ecological factors. Therefore, including trees
should form part of urban landscaping. In Environmental Education, schools are
potential spaces for discussing tree-planting. Thus, the general objective of this
paper was to report the experience of the public management of planning and
implementing landscape projects in Actor Barreto Júnior Square and the Ibiporã
Canal, in the community of Coque. Specifically, the action was evaluated and
social and environmental measures were proposed. The methodology consisted
of using primary data and undertaking bibliographic research. Diagnosis, raising
the awareness of schoolchildren, designing projects and planting trees were
carried out. The result was that 40 saplings of 17 tree species from the
Pernambuco Atlantic Forest were planted. 87.5% of the saplings were
vandalized, but greater community involvement may contribute to maintaining
new plantations in the area.
Keyword: Urban Forestry, Urban Landscaping, Environmental Education

Introdução
A

cobertura

arbórea

é

fundamental

para

a

conservação

da

biodiversidade nos centros urbanos brasileiros. No entanto, a participação do
cidadão e do poder público são essenciais para uma gestão efetiva desses
espaços. O projeto de Paisagismo, incorporado ao planejamento da
Arborização Urbana é um dos instrumentos de gestão que pode ser utilizado
para melhoria na qualidade ambiental, não só pela conotação estética, mas
pelo potencial de promover serviços ambientais por meio do plantio como a
mitigação do calor, atração da avifauna, melhoria da drenagem do solo, entre
outros. As praças estão inseridas neste âmbito, pois o planejamento de plantio
nessas áreas deve considerar tanto as questões relativas ao uso do espaço
público e de lazer quanto às relacionadas ao direito de moradia, violência social
e demais parâmetros sociais.
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O envolvimento social na valorização do patrimônio ambiental está
associado a melhoria de qualidade de vida, por meio de ações com
fundamentação sustentável. Nesse sentido, a Educação Ambiental e a
Arborização

Urbana

são

políticas

públicas

que

direcionam

o

poder

governamental a tomar ações decisórias. O Estado possui o papel norteador e
implementador das políticas, considerando as especificidades locais e sua
função social de melhorar a vida dos indivíduos. Assim, a cidadania é um
movimento de empoderamento dos cidadãos, na formulação e execução das
políticas pública, mas sobretudo de valoração do ser urbano no contexto de
direito à cidade em que vive.
A presente investigação trouxe à luz a arborização urbana, cenário de
uma política pública integrada, onde a comunidade escolar e do entorno
dialogam com a identificação do lugar no qual vivem. A Praça Ator Barreto
Júnior e o Canal Ibiporã, na comunidade do Coque são vivências agregadas às
decisões do poder público, com a possibilidade de avaliação das práticas
incorporadas. Deste modo, a transversalidade de uma gestão integrada, passa
a ser uma condicionante essencial à implementação e aos resultados, como
exposto no transcorrer dos pressupostos da reflexão científica.

Objetivos
O objetivo deste trabalho foi relatar a experiência da gestão pública
municipal sobre o planejamento e a execução do projeto paisagístico na Praça
Ator Barreto Júnior e nas margens do Canal Ibiporã, situados na comunidade
do Coque, Recife-PE.

Material e Métodos
A metodologia consistiu na obtenção de informações a partir de dados
primários e secundários. As áreas de estudo foram a Praça Ator Barreto Júnior
e um trecho do Canal Ibiporã localizados no bairro Ilha Joana Bezerra, na Zona
de Interesse Social (ZEIS) Coque, na Região Político Administrativa (RPA 1),
área

central

de

Recife,

Pernambuco

(ATLAS

MUNICIPAL,

2005).

Anteriormente, a Barreto Júnior era conhecida como a Praça dos Cavalos, pois
funcionava como curral. (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 2017). Em 2012
ocorreram intervenções de recuperação de calçadas, iluminação, instalação de
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brinquedos, bancos, mesa de jogos e rampas acessíveis (Figura 1). A
administração pública municipal revestiu o Canal Ibiporã e realizou serviços de
infraestrutura em 2013.
O Coque, localizado nas margens do rio Capibaribe e em área de
manguezal, cresceu na direção das áreas non aedificandi sobre palafitas
(MIRANDA,2005). Segundo Lucienne (2014), o Coque foi gradativamente
ocupado pela população e é considerado "Terreno de Marinha" pertencente à
União. A área foi inicialmente ocupada por casebres de madeira e papelão, que
foram sendo substituídos por casas de alvenaria. Em 1979 houve um Contrato
de Cessão sob Regime de Aforamento entre a União e a Prefeitura de Recife
para execução de projetos urbanísticos de interesse social. Em 1983, o Coque
foi classificado como ZEIS recebendo direito à urbanização e à regularização.
As solicitações de plantio provindas da comunidade foram o ponto de
partida para o trabalho na área. Em 2017 houve a demanda da Unidade de
Saúde da Família São José do Coque que foi recebida pela equipe técnica do
Setor de Arborização Urbana. O pedido foi para plantio no trecho do Canal
Ibiporã, próximo ao posto, por meio das ações do Programa do Governo do
Estado intitulado Mãe Coruja Pernambucana referente ao acompanhamento de
mulheres gestantes pelo Sistema Único de Saúde.
A solicitação de plantio para a Praça Ator Barreto Júnior foi recebida
pela equipe técnica do setor de Educação Ambiental a partir do projeto de
Educação Ambiental da Escola Municipal Professor José da Costa Porto
intitulado " Verde em todo canto: integrando a comunidade e a escola na
reconstrução da paisagem urbana". Esse projeto visou o desenvolvimento de
ações junto `a comunidade escolar de modo a promover a sensibilização para
importância de espaços verdes na área, e como culminância efetivar o plantio
na Praça. Essa escola é integrante do Programa de Educação Ambiental
Municipal “Educar para uma Cidade Sustentável". Além disso, também houve
pedidos originários de ligação para o número 156 correspondente à central de
atendimento de serviços da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do
Recife.
A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade municipal (SMAS)
realizou um trabalho de mobilização social de modo a articular os atores locais
para participarem da iniciativa. Dessa forma, foram integradas a Escola
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Municipal do Coque e o Centro Municipal de Educação Infantil Mãezinha do
Coque localizadas no entorno da Praça. A equipe técnica da Arborização, após
o recebimento das demandas supracitadas, realizou vistoria e fez o diagnóstico
da área. O projeto paisagístico foi concebido pela equipe a partir das
solicitações de plantio e do diagnóstico (Figura 2). O projeto executivo foi
desenvolvido com o uso do software AutoCAD 2013.
O plantio no Canal teve envolvimento do Posto de Saúde e o da Praça,
participação das escolas e integração ao Projeto Verdejando da emissora de
televisão Rede Globo (Figura 3). Em outubro de 2019 foi realizada vistoria para
escuta de moradores do entorno e observação do plantio. A análise
socioambiental da ação foi elaborada por meio de pesquisa bibliográfica.

Resultados e Discussão
No diagnóstico, realizado em novembro de 2017 e setembro de 2018,
foram constatados pontos de lixo, de entulhos e cavalos soltos. Além disso,
com vistas a subsidiar o planejamento e a execução do projeto paisagístico,
foram identificados os locais de plantio em consonância com os equipamentos
urbanos existentes. O mobiliário identificado na Praça foi poste de iluminação
pública, brinquedos, conjunto de mesa e banco para jogo. O chão da Praça é
preenchido por areia e existe um caminho pavimentado servindo como um eixo
por onde as pessoas costumam transitar.
As ações da Educação Ambiental realizadas em outubro de 2018, por
meio de visitas técnicas, consistiram na sensibilização dos atores locais quanto
ao plantio. Nessa mobilização foi apresentado o projeto paisagístico, tendo boa
receptividade pela comunidade escolar, pois além de moradores do entorno,
houve engajamento de professores, pais e alunos no momento do plantio.
Portanto, a execução do plantio foi marcada por um processo integrado entre o
poder público e a comunidade de forma a promover uma mudança no contexto
socioambiental da localidade.
O plantio foi realizado com mudas de espécies arbóreas oriundas do
viveiro municipal do Jardim Botânico do Recife com os padrões técnicos
recomendados pelo Manual de Arborização Urbana da Cidade do Recife
(2017). A maioria das espécies são da Mata Atlântica Pernambucana e vêm
apresentando desenvolvimento favorável na cidade mediante observação de
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plantio no período de 2017 a 2019. Esse critério é importante para um plantio
sustentável com melhor possibilidade de adaptação às condições climáticas
local e menor custo de manutenção para a Prefeitura do Recife.
No Canal, em dezembro de 2017, foi realizado o plantio e em janeiro de
2018 já tinha sido constatada depredação de mudas. O projeto teve o arranjo
de diversidade e a maioria das 08 espécies escolhidas são indicadas para área
alagável como: 03 abiu (Pouteria sp.), 01 carolina (Pachira aquatica), 01
jenipapo (Genipa americana), 03 oiti (Licania tomentosa), 01 cássia rosa
(Cassia grandis), 02 amescla de cheiro (Protium heptaphyllum), 03 pau-dejangada (Apeiba tibourbou), 02 trapiá (Crataeva tapia).
Na Praça foi possível observar um ambiente árido no momento de maior
insolação e, por isso, foi solicitado embelezamento e sombreamento por meio
de árvores. Nesse contexto, os fundamentos usados para concepção do
projeto foram: dar a área um aspecto de bosque com sombra e flores em
diferentes épocas do ano; nesse sentido, ao longo do

caminho central

pavimentado foi pensada uma alameda de árvores e considerados os
perímetros de iluminação dos postes públicos e mobiliário de forma a criar uma
área de convivência e manter uma visão ampla das crianças nos brinquedos.
A escolha das espécies seguiu os critérios de biodiversidade, adaptação
às áreas, estética e uso educativo para subsidiar aulas práticas. O plantio foi
realizado na Praça em novembro de 2018 e em março de 2019 já foi observada
depredação de mudas. As 09 espécies plantadas foram: 04 ipê-rosa (Tabebuia
rosea), 03 ipê-roxo (Handroanthus impetiginosus), 03 craibeira (Tabebuia
aurea), 02 tamboril (Enterolobium maximum), 03 jacarandá (Jacaranda
aculeatum), 01 pau-ferro (Libidibia ferrea), 02 sibipiruna (Caesalpinia
peltophoroides), 04 pitangueira (Eugenia uniflora), 02 pau-brasil (Paubrasilia
echinata). A ação foi realizada pelas equipes técnicas com participação de
moradores, de professores da Universidade Federal Rural de Pernambuco,
além dos professores e cerca de 50 alunos entre 03 e 14 anos da rede
municipal. A integração ao Projeto Verdejando favoreceu a divulgação e a
inclusão de mais pessoas.
Entretanto, na vistoria realizada em outubro de 2019 ficou constatada
uma depredação de 87,5 % das mudas e danos ao mobiliário. Na Barreto
Júnior, das 24 mudas plantadas, permaneceram apenas 01 de sibipiruna
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(Caesalpinia peltophoroides) e 01 de pau-ferro (Libidibia ferrea) cuidadas por
alguns moradores do entorno. No Canal, das 16 plantadas, restaram 02 mudas
de carolina (Pachira aquatica) e 01 de pau-de-jangada (Apeiba tibourbou)
conforme figura 4. Os moradores vêm usando pneus coloridos para plantarem
espécies como: castanhola (Terminalia catappa), coqueiro (Cocos nucifera),
espinheiro (Pithecellobium dulce) e as de valor ornamental para jardim.
Na área trabalhada existem, além das escolas e do posto de saúde, a
Associação dos Moradores, o terminal de integração de ônibus e metrô da
Joana Bezerra e comércio. Em futuro replantio, para que o mesmo seja
mantido, é importante que todos estejam envolvidos, inclusive na escolha das
espécies e adoção das mudas. Assim, o Órgão Gestor Ambiental promoverá a
expansão do processo inclusivo com a comunidade e setores do Serviço Social
da Prefeitura. O cronograma de manutenção de plantio também se faz
necessário, pois segundo Zem (2012) é através do monitoramento que é
possível se tomar decisões no manejo da arborização, com vistas ao seu
replanejamento.
No contexto social, a Zeis Coque, segundo o Atlas Municipal de
Desenvolvimento Humano do Recife (2005), historicamente apresenta
estatísticas do conglomerado urbano mais carente no que tange às políticas
públicas em Recife. Na presente análise quantitativa, essa Zeis tem a mais
relevante porcentagem de pessoas analfabetas funcionais por faixa etária (%
15 anos ou mais com menos de quatro anos de estudo no ano 2000), cerca de
43,84%. Enquanto o bairro de Boa Viagem que apresenta os melhores
indicadores para efeitos comparativos de realização dessa análise aponta
apenas 3,98%.
A porcentagem de indigência no Coque, com relação à extrema pobreza
e a fome, é de 33,33%, a maior do Recife. Em contrapartida, em Boa Viagem a
estimativa é a de 0,37%. Logo após, o indicador de pobreza do Coque,
encontra-se com o pior índice da capital, cerca de 52,31 dos indivíduos
residentes, enquanto o de Boa Viagem é de 1,69. Esta singularidade de Recife,
de extremos vizinhos, deve fazer parte da reflexão dos planejadores urbanos.
Desta forma, a atuação governamental, através de políticas públicas
integradas, é fundamental ao desenvolvimento sustentável nos pressupostos
paisagístico, de cidadania e da Educação Ambiental, visto que a Praça e o
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Canal são recortes do todo sistêmico, vivenciado pela comunidade e sua zona
de amortecimento.
Ao ponderar o nível da população entre 18 e 24 anos com acesso ao
curso superior, no ano 2000, o índice constatado era 0 (zero) % dos munícipes
residentes na área. Eis o desafio de fomentar a Educação Ambiental e o
pertencimento do indivíduo como ser ativo e preponderante no avanço do
direito à cidade. No que concerne ao percentual de pessoas com renda per
capita abaixo de R$ 75,50, o Coque aparece novamente com o maior
percentual do Recife, cerca de 66,23%. O desenvolvimento da cidadania e da
Educação Ambiental perpassa o entendimento do contexto, dos atores sociais
envolvidos,

das

organizações,

associações,

unidades

escolares

e

especialmente da dinâmica socioeconômica da região.
Desta maneira, a paisagem apresenta-se como um contorno, de uma
rede de sistemas de empoderamento da população e de implementação de
políticas públicas voltadas a um cenário qualitativo equilibrado. As dimensões
socioeconômicas e ambientais atuam conjuntamente como variáveis que
podem corroborar um cenário de alcance ao desenvolvimento sustentável.
Nesse cenário, a atuação cidadã e a Educação Ambiental são ferramentas de
comunicação do poder público institucional e do poder popular.
Na conjuntura da Educação Ambiental e do planejamento da
Arborização Urbana fica configurado o encadeamento de ruídos existentes
entre a cidadania e a implementação exitosa de ações executada pelo poder
público. As dimensões ambientais e socioeconômicas, arroladas no transcorrer
do texto, remetem aos objetivos do desenvolvimento sustentável de
erradicação da pobreza e redução das desigualdades para uma melhor
qualidade de vida.
Assim, para que a ação aqui tratada atinja os resultados almejados,
algumas medidas podem ser propostas como: a ampliação da sensibilização
aos demais envolvidos que constituem a comunidade sobre o efeito benéfico
do Paisagismo Urbano; integração entre comunidade e gestão pública desde a
concepção do projeto até as etapas de implantação e manutenção do plantio.
Logo, no contexto deste trabalho, o Paisagismo incorporado ao planejamento
da Arborização Urbana e a Educação Ambiental são instrumentos de Gestão
Ambiental, já que os projetos executados contemplaram a melhoria da
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qualidade de vida no espaço, prevendo uma interferência na paisagem com
interface de equilíbrio entre os aspectos ambientais, estéticos, educacionais e
sociais.
Portanto, a escola como local potencial de sensibilização e propagação
de informações poderá vir a ser parceira do Órgão Gestor Ambiental municipal
no exercício de uma gestão compartilhada das ações. Essa potencialidade da
escola é fundamental no processo de planejamento, efetivação e manutenção
das ações de forma que a gestão pública e a comunidade envolvida tenham
resultados efetivos. Ademais, o entendimento da Educação Ambiental como
ferramenta de sensibilização ambiental é integrado à ação estratégica de
cidadania, em um campo de indicadores sociais conflituosos. Desta forma, a
Educação Ambiental, como ação permanente, é um instrumento fundamental
para a transformação de pensamento e de atitudes em função da apropriação
das intervenções propostas em uma paisagem.
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ANEXO

Figura 1. Vista da praça e equipamentos urbanos. Fonte: SMAS.

Figura 2. Vista do entorno da Praça com a intervenção proposta pela equipe técnica. Fonte: SMAS.
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Figura 3. Plantio realizado com os estudantes.
Fonte: SMAS.

Figura 4. Mudas restantes na Praça em 2019. Fonte: SMAS.
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