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RESUMO 

Tornou-se fundamental relacionar, entre as diversas edificações e centros 

comerciais das Metrópoles, áreas que instituíssem cobertura vegetal integrando de 

forma harmônica as muitas variáveis de uma cidade. O presente documento 

constitui uma ferramenta do conhecimento e domínio sobre os parâmetros técnicos 

acerca do tema arborização urbana de forma geral, além de trabalhar com o 

levantamento de percepção social e estudo de caso das características fitotécnicas 

da Estância Turística de São Roque - SP. Um dos aspectos importantes discutidos 

neste trabalho refere-se à problemática envolvendo árvores e rede elétrica, aos 

benefícios da arborização nas diferentes regiões urbanas como elemento 

paisagístico e sua relevância como fator de qualidade de vida de uma população ou 

comunidade. Dentro deste contexto, foi elaborado uma planilha visando identificar o 

conhecimento, opinião e participação da população em relação à arborização do 

município, e outro com o objetivo de identificar e avaliar os indivíduos arbóreos 

observados. A aplicação das planilhas foi realizada em cinco bairros aleatórios, 

sendo sorteadas três ruas e entrevistada vinte pessoas por bairro. O resultado 

arbóreo foi de 41 espécies identificadas e 271 indivíduos entre nativas (43%), 

exóticas (42%), não identificadas (9%) e arbustos (6%). Os principais problemas 

encontrados foram o levantamento, a quebra e estreitamento da área de passeio e 

podas mal realizadas. Dentro da percepção social 36% dos entrevistados apontam a 

melhora na qualidade do ar como principal beneficio adquirido, enquanto somente 

22% consideram a beleza e o lazer primordial à cidade turística. Contudo, São 

Roque possui arborização viária adequada recomendando se apenas o 

planejamento, para implantação arbórea futura e controle do manejo urbano 

necessário em todas as áreas verdes.  

 

 

Palavras-chaves: Levantamento arbóreo; Análise paisagística; Manejo urbano;  

Socioambiental.  



 
 

CRUZ, A. P. Survey of social perception and phytotechnical in Tourist Estancia 
of São Roque - SP. [Academic Coursework in Environmental Technology 
Management]. São Paulo Federal Institute. São Roque, 2013. 

 

ABSTRACT 

It has become essential to correlate between the various buildings and shopping 

centers of the Metropolis, areas to set up the vegetation harmoniously integrating the 

many variables of a city. This document is a tool of knowledge and mastery of the 

technical parameters about urban forestry theme in general, in addition to working 

with the survey of social perception and case study of plant parameters 

characteristics of the tourist resort of San Roque - SP. One of the main aspects of 

this work relates to issues involving trees and power grid, the benefits of afforestation 

in different urban areas as landscape element and its relevance as a quality factor of 

life of a population or community. Within this context we designed a questionnaire to 

identify the knowledge, opinion and participation of the population in relation to 

afforestation of the city, and another for the purpose of identifying and evaluating 

individual trees observed. The questionnaires was conducted in five random 

neighborhoods, and drawn three streets and interviewed twenty people per district. 

The arboreal result was 41 identified species and 271 individuals between native 

(43%), exotic (42%), not identified (9%) and shrubs (6%). The main problems found 

were lifting, breaking and narrowing of the walking area and pruning performed 

poorly. Within the social perception 36% of interviewees identified improvement in air 

quality as a main benefit purchased, while only 22% believe the beauty and the 

primary leisure tourist town. However San Roque has adequate urban forestry 

recommending only planning for future tree implementation and control of urban 

management necessary in all green areas. 

 

 

 

Keywords: arboreal survey; Landscape Analysis; Urban Management; Social and 

Environmental. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde o início dos tempos a humanidade vem buscando formas de sobreviver e 

adaptar-se no meio em que se encontra, transformando-o à sua maneira. Com o 

tempo o ser humano descobre e utiliza os recursos naturais que estão ao seu redor 

como fonte de alimento, abrigo e energia, passando a ser capaz de transformar 

locais, impulsionar máquinas e realizar trabalhos (desenvolvimento tecnológico), 

precisando-se gerar quantidades cada vez maiores de materiais e energias, para 

satisfazer as necessidades de desenvolvimento da humanidade (PIVETTA & SILVA 

FILHO, 2002). 

Surge no homem, durante a pré-história no Período Neolítico, após anos 

vagando constantemente por diversas regiões, o desejo de estabelecer residência 

fixa como um modo para melhor cultivo de suas culturas. As áreas próximas a vales 

e várzeas habitadas por civilizações antigas já demonstravam a tendência e o alto 

potencial de desenvolvimento que se obteria nestes locais, devido à alta fertilidade 

da terra. Essas formas iniciais de agricultura praticada próxima as fontes de 

alagamento dos rios, permitiam o aumento da oferta de alimento, sem exigir de 

forma drástica o desmatamento da área nativa ali contida. 

No decorrer dos anos, a prática da agricultura sofreu mutações em seu plantio, 

rotatividade, manejo e os impactos gerados tanto ao homem quanto ao meio 

ambiente. Com o processo de modernização e mecanização agrícola que 

desencadeou a Revolução Verde em 1966, a procura por técnicas com maior 

produtividade, alto índice de eficiência e um processo tecnológico de plantio mais 

eficaz, ocasionou a saída dos trabalhadores dos campos para a industrialização que 

ocorria nos grandes pólos comerciais centrais, gerando naquela época, devido a 

revolução industrial, uma extensa massa migratória de pessoas para as zonas 

urbanas (PILOTTO, 2003).   

A vegetação dentro do meio urbano nas cidades exerce uma variedade de 

funções ligadas aos aspectos de gestão no campo cultural, social, econômico e 

principalmente na questão ecológica, por grande relevância no manejo da 

adversidade de efeitos ambientais, bem como elemento paisagístico na estética 

funcional, segundo Pilotto (2003) colaborando para a qualidade de vida da 

população ou comunidade local. O termo arborização urbana, discutido atualmente 

com frequência devido ao seu importante papel na recuperação e integração de 
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parte de um bioma restringido de sua extensão original, tem atentado todos os olhos 

a práticas e ações de pequena intensidade regional, mas de grandes conseqüências 

em esfera global (CRESTANA, 2006). 

Nem sempre a teoria garante que a prática funcione, pois mesmo com um 

projeto de arborização bem estruturado, há uma variedade de barreiras a ser 

integrada harmonicamente na implantação do mesmo, como a distribuição das 

fiações de energia elétrica, distribuição da tubulação subterrânea, a 

incompatibilidade do espécime com o local de plantio, área impermeável 

incompatível e poda ou condução inadequada às espécies, entre outros, que 

impossibilitam esta cobertura vegetal de proporcionar benefícios (tais como 

amenizar o ar seco, diminuir as ilhas de calor, sombreamento, redução da poluição 

acústica e visual, barreira “quebra ventos” e valorização de áreas funcionais ou 

recreativas), necessários ao bom funcionamento das atividades cotidianas, sociais e 

ecológicas in loco (CPFL, 2008, p.14). 

Contudo se tratando do uso e manejo no qual o meio ambiente natural é tratado, 

faz-se necessário dentro das esferas federais, estaduais e municipais uma política 

com práticas de gestão voltada não somente ao cunho ambiental (de conservação 

da biodiversidade arbórea), mas também ao econômico e social, viabilizando o 

manejo constante destes recursos.  

 

1.1. Problemática 

 

A área de cobertura verde na cidade tem por papel de destaque, promover a 

melhora na qualidade de vida da população local e em segundo plano, preservar as 

características ambientais e paisagísticas da região. Para o sucesso socioambiental 

da arborização urbana, faz-se necessário o planejamento de práticas e técnicas 

padronizadas para implantação e manejo das áreas verdes publicas em meio aos 

elementos urbanos. Deste modo tem-se como questão principal a ser desenvolvida 

neste estudo “Qual a situação da floresta urbana de São Roque?”  

 

1.2. Hipótese 

 

O sucesso e vida útil do projeto de floresta urbana está diretamente relacionado 

ao levantamento de dados e informações coletados, tanto antes quanto depois do 
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planejamento e implantação da arborização urbana. O levantamento alerta dentro 

das características fitotécnicas o número de problemas, danos ou incompatibilidades 

existentes entre as árvores e os elementos urbanos, a fim de que se possa 

solucionar de acordo com os parâmetros técnicos as irregularidades, e manter a 

falta de conflito entre o desenvolvimento urbanístico e a vegetação da região. Sendo 

esta informação de extrema importância para a criação de metas futuras. 

 

1.3. Objetivo 

  

O objetivo da realização deste trabalho é o de identificar por meio da coleta de 

dados, a variedade de espécies e indivíduos arbóreos encontrados nas vias públicas 

da área amostral de São Roque, além de levantar de forma qualitativa as práticas 

corretas para a boa gestão da arborização urbana local, como contribuição para 

tornar viável seu manejo. 

E como forma de alcançar o objetivo geral pretendido, foram estabelecidos 

abaixo objetivos específicos: 

 Construção do conhecimento acerca do tema arborização urbana em 

seu contexto histórico e sua importante relação com o meio ambiente 

e o homem. 

 Incluir uma breve abordagem dos parâmetros técnicos e legislação 

vigente sobre planejamento, implantação e manejo ecológico correto. 

 Analisar como estudo de caso (área amostral) as vias públicas dos 

bairros selecionados da Estância Turística de São Roque - SP. 

 Parâmetros da revisão: Avaliar a percepção social em relação às 

áreas verdes e à arborização. 

 

1.4. Justificativa  

 

As florestas urbanas tornaram-se elementos de extrema importância para as 

cidades, sendo consideradas como indicadores da qualidade de vida local. 

O fato de São Roque ser uma estância turística e estar dentro do Cinturão Verde 

da Cidade de São Paulo por sua área de Mata Atlântica ainda preservada, requerem 

do município uma relação de maior cuidado e qualidade no planejamento e manejo 

de sua cobertura vegetal urbana, devendo assim estar dentro dos parâmetros 
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técnicos exigidos, principalmente na relação existente entre as árvores e a rede 

elétrica. 

 Sendo este trabalho uma ferramenta de analise e uma breve percepção 

qualitativa da arborização urbana como elemento paisagístico e primordial para a 

vida de uma cidade. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

  

2.1. Importância das Árvores: Benefício ao Meio Ambiente e ao Homem 

 

Antigamente a grande parte dos habitantes ocupava as zonas rurais, mas devido 

às facilidades e comodidades que a vida urbana oferece à maior parte da população 

se concentra atualmente nas grandes cidades.  

Segundo Dias (2002), citado por Pilotto (2003), sempre que a população das 

regiões metropolitanas em países industrializados diminui, o crescimento da 

população urbana ocorre de maneira dramática nos países em desenvolvimento. 

Cálculos aproximados estimam que de 1950 ao ano de 2050 a população urbana de 

países do terceiro mundo terá um acréscimo de quase 16 vezes mais, saltando de 

menos de 200 milhões para 3,15 bilhões de pessoas, de maneira que este 

extraordinário crescimento demográfico não se distribuirá uniformemente pelo 

espaço urbano. 

Nesse contexto, é importante assegurar a qualidade de vida dessa população. 

Uma forma de melhorar essa qualidade é por meio da arborização urbana, que é 

definida como toda vegetação que compõe o cenário ou a paisagem urbana. 

Independentemente de suas localizações, as árvores possuem grande relevância às 

comunidades e diversos são os benefícios que as árvores oferecem, especialmente 

ao homem, seu principal usuário em vários aspectos (EDP, 2011):  

 Valorização dos espaços, organizando, atenuando a poluição visual e até 

destacando como ponto de referência. 

 Função paisagística de ressaltar conforme a diversidade e característica 

arbórea local, a beleza e harmonia dos elementos. 

 Efeito sobre os sentidos humanos, despertando atenção espontânea e 

sensação de mais pura tranqüilidade. 
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 Absorção dos ruídos oriundos da circulação e movimentação de pessoas 

e os vários meios de transporte. 

 Redução do micro clima, permitindo a entrada de insolação de forma 

indireta com temperatura agradável. 

 Criação de zonas de conforto urbano com proteção térmica, 

sombreamento, absorção de ruídos e etc.  

 Renovação do oxigênio através do processo de fotossíntese, as árvores 

mais novas renovam o ar carregado de gás carbono. 

 Balanço hídrico através do processo de absorção, vaporização e 

transpiração que umidifica o ar. 

 

2.2. Legislação: Responsabilidades legais  

 

De um modo geral, a legislação vigente sobre o tema arborização urbana, 

mostra claramente que delega aos municípios e prefeituras de cada cidade, agir 

junto à população com subsídios de órgão estaduais e federais na implantação, 

manejo e conservação destas áreas verdes em sua respectiva secretaria ou 

departamento ambiental. Todas estas ações e projetos devem estar apresentados 

no plano diretor de cada distrito, com cartas cartográficas de zoneamento urbano, 

ambiental e comercial do solo; de macro e microzonas (CPFL, 2008). 

Este é um assunto inteiramente de interesse e competência das cidades, tendo 

embasamento nos seguintes instrumentos legais: 

Artigo 30 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece 

no inciso IV que compete aos municípios: “Promover no que couber, o adequado 

ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso, parcelamento e 

da ocupação do solo urbano”. 

Artigo182 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece 

no Capítulo II da Política Urbana:  

A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem estar de seus habitantes. 

Artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998 estabelece 

no Capitulo VI do Meio Ambiente:  
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“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as futuras gerações.” 

 

2.3. Conflito: Árvores X Rede Elétrica 

 

O surgimento da eletricidade e a expansão da demanda dos serviços de 

tratamento e coleta de esgoto, abastecimento de água e telecomunicações em geral 

ocasionou para as grandes e pequenas cidades um enorme e complexo sistema de 

fios, tubulações e dutos que tomam conta da parte aérea e do subsolo. A rede 

elétrica passou a interferir de maneira relevante no plano de arborização local. Com 

a era “desenvolvimentista” e a explosão imobiliária da década de 60 do século XX 

houve grande perda dos antigos jardins privados e o patrimônio ambiental (as áreas 

verdes) das cidades começaram a ficar restritos à arborização de ruas, avenidas, 

praças, parques e maciços florestais (MILANO e DALCIN, 2000; apud PIVETTA e 

SILVA FILHO, 2002). 

Assim como os serviços citados no parágrafo anterior são essenciais para a 

movimentação e vida de uma cidade, as áreas verdes, os parques e praças e a 

vegetação como um todo, compõem e também se caracterizam como um dos 

elementos de extrema relevância da mesma (CASTRO, 2002; apud VELASCO, 

2003).  

A harmonia entre os equipamentos urbanos e a arborização sempre se fez 

necessária através de planejamentos, e ao tratar-se da relação existente com a 

distribuição de energia elétrica, o cuidado é ainda mais delicado. Contudo, a 

aplicação correta de parâmetros técnicos acerca desta problemática, contribui para a 

melhoria da qualidade de vida da cidade e do cidadão (VELASCO, 2003) 

 

2.4. Planejamento da Floresta Urbana 

 

Segundo o Manual da Prefeitura de São Paulo (2005), um projeto de arborização 

urbana deve inicialmente respeitar e enfatizar os valores ambientais e a memória 

cultural da cidade em questão. Considerando seu potencial em proporcionar conforto 

para as moradias, sombreamento, abrigo e alimento para avifauna local, diminuição 

da poluição, condições de permeabilidade do solo e um retrato paisagístico natural 
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conforme a Figura 1, contribuindo, assim, para a melhoria das condições 

urbanísticas. 

 

 

 

Figura 1 – Ilustração: Projeto de Arborização Urbana  

Fonte: Manual de Arborização da Prefeitura da Cidade de São Paulo (2005). 

 

Além desses aspectos faz-se necessário analisar também os seguintes agentes 

desse planejamento: 

 Consultar os órgãos responsáveis pelo licenciamento de obras e 

instalações e equipamentos; 

 Conhecer e estabelecer parâmetros técnicos para a instalação e manejo; 

 Escolha das espécies adequadas ao local de plantio; 

 Manejo e condução de mudas; 

 Poda e condução; 

 Tipos de podas; 

 O papel da população na manutenção dos espécimes; 

Como já foi afirmado “A arborização viária constitui um dos maiores desafios 

para silvicultores urbanos e demais gestores da cidade” (SILVA FILHO, 2007, p.1). 

Por se tratar de um extenso corredor com baixa infiltração, devido à sua área 

permeável ser compacta, exige um estudo bem mais elaborado sobre as espécies 

resistentes a este forte cenário de degradação e poluição constante. 
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2.4.1 Parâmetros Técnicos 

 

Os manuais técnicos de arborização da Prefeitura da Cidade de São Paulo 

(2005), EDP (2011) e CPFL (2008), consultados durante a pesquisa, descrevem de 

maneira bem clara e detalhada os parâmetros técnicos que devem ser seguidos 

para que haja a implantação correta de um sistema florestal urbano, bem como seu 

manejo e sobrevivência. 

Os principais passos técnicos para a boa implantação, planejamento e condução 

da arborização urbana, devem seguir os seguintes tópicos: 

 A escolha da espécie adequada ao plantio em calçadas e sobre a rede 

elétrica; 

 O manejo e a condução constante da muda para o sucesso de seu 

desenvolvimento; 

 Poda e condução da árvore como meio de adequá-la ao local de plantio; 

 Realização das podas corretas, sem afetar o brotamento da árvore. 

 

2.4.2 Escolha das Espécies 

 

Segundo o manual de Arborização da CPFL (2008), faz-se necessário conhecer 

as características e os comportamentos próprios de cada indivíduo. A partir da 

análise do local, serão escolhidas as espécies adequadas para o plantio no 

logradouro público, bem como será definido o seu espaçamento. Para efeito da 

aplicação destas normas, as espécies são caracterizadas em três grupos, como: 

 Nativas ou exóticas de pequeno porte (até 5 m de altura) ou arbustivas 

conduzidas; 

 Nativas ou exóticas de médio porte (5 a10 m de altura); 

 Nativas ou exóticas de grande porte (> que 10 m de altura); 

Além da caracterização, deve-se considerar na escolha das espécies para o 

plantio (COELBA, 2002): 

 A origem da espécie: dando preferência a implantação de mudas com 

ocorrência natural na flora regional (nativas), por estarem mais bem 

adaptadas ao clima e às condições do solo. 
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 Dimensões da planta e formato da copa: sempre compatíveis com o local 

de plantio, tendo porte adequado à área na qual foi colocada (áreas 

verdes públicas - AVPs, canteiros ou vias), além de o tamanho e formato 

de copa não apresentarem risco de danos futuros as redes elétricas e 

podas indesejáveis. 

 Interesses ornamentais: as diferentes formas de beleza existentes em uma 

árvore através das flores, dos frutos e sementes, texturas de troncos e 

formato de copas entre outras singularidades, que proporcionam a criação 

de um ambiente com exposição de cores e uma rara beleza. 

 Sistema radicular: o solo urbano não apresenta condições adequadas ao 

crescimento de indivíduos com sistema de raízes superficiais, pois o 

espaço limitado no decorrer dos dias acaba comprometendo a estrutura 

de calçadas e canalizações subterrâneas, sendo necessário optar por 

espécies “menos territoriais”.  

 Rusticidade, resistência a pragas, doenças: para um bom 

desenvolvimento dentro deste cenário as espécies devem ser resistentes 

ao ataque de pragas e doenças, sempre adaptadas ao ecossistema e as 

condições adversas do meio urbano, prevenindo os riscos do uso 

freqüente de curativos e defensivos. 

 Toxidade e agressividade: considerar o potencial tóxico da espécie (como 

efeitos alérgicos ou causar ferimentos) durante o processo de escolha é 

extremamente importante para arborização urbana, de maneira a evitar 

problemas para população local. 

 

2.4.3 Manejo e Condução de Muda 

 

O manejo e a condução da muda é um processo relevante no sucesso do projeto 

de arborização, pois a partir desta primeira etapa é que se inicia o manejo da 

floresta urbana da cidade. Por isso, é imprescindível que os cuidados anteriores e 

posteriores ao plantio da muda, estejam rigorosamente conforme estabelecem os 

padrões técnicos de arborização em vias urbanas. Todas as precauções devem ser 

realizadas com intenção de evitar problemas futuros (como a formação defeituosa e 
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obstrução da passagem) e reduzir a necessidade de podas freqüentes (COELBA, 

2002). 

Segundo o manual de arborização da CPFL (2008, p. 59) a questão de utilizar 

mudas em calçadas com a altura próxima da mínima exigida, tem gerado alguns 

debates, devido à fragilidade da muda adaptar-se ao local, ocasionando a perda 

entre 50% (cinquênta por cento) e 70% (setenta por cento) das mudas plantadas.  

Para que a condução da muda gere um resultado satisfatório nas vias é 

indispensável seguir alguns dos padrões apresentados na Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Processo de Condução da Muda 

 

As mudas adquiridas de viveiros certificados, devem estar em estado sadio, 

preferencialmente de origem nativa, com porte adequado ao local, sem feridas ou 

cortes, viçosas e dentro das características técnicas específicas, com a raiz bem 

consolidada, fuste reto de 2,00m (metros) de altura e DAP (diâmetro do tronco da 

muda, na altura ao nível do peito) de 2cm (centímetros). 

As dimensões mínimas adequadas para abertura de cova em calçada devem ter 

60cm x 60cm (sessenta por sessenta centímetros) e 80cm (oitenta centímetros) de 

profundidade. 

O solo retirado no processo da abertura da cova é oriundo da construção urbana, 

não sendo nada rico em nutrientes para o desenvolvimento da muda. Com isso é 

essencial o preparo do solo substituindo-o proporcionalmente por substrato 

preparado com corretivos de solo, matéria orgânica, fertilizantes e terra com rico 

acumulo de nutrientes. 

Para a realização do plantio de mudas após todas as etapas anteriores, com 

cuidado é retirada a embalagem que envolve a raiz. Em seguida coloca-se a mesma 

na cova, amarrando-a junto de um tutor (madeira ou bambu de apoio de 1,50m a 2m 

Aquisição das 
Mudas

Abertura de 
Covas

Preparo do 
Solo

Plantio de 
Mudas
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altura) no caso de fragilidade, cobrindo-a com o substrato preparado, e preenchendo 

os espaços vazios pressionando levemente com o pé (CPFL, 2008).  

Manter o devido cuidado para com esta muda a transformará em uma bela 

árvore funcional para a comunidade local. 

 

2.4.4 Poda e Condução das Árvores 

 

A condução das árvores do sistema viário precisa de maior cuidado, comparado 

com as árvores presentes nas áreas verdes públicas, devido à sua interferência 

sobre a demanda de serviços essenciais (telefonia, energia e água) e  

incompatibilidade com as barreiras urbanas locais (placas e edificações). Para 

harmonizar esses indivíduos ao ambiente das cidades, entra a técnica agronômica 

da poda, cujo objetivo é transformar o desenvolvimento natural de uma planta com o 

manejo específico. Este manejo específico significa adaptar a poda ao período de 

floração ou frutificação de cada espécie, visando a função paisagística (somente a 

beleza e estética), à proteção da fiação (rebaixando ou levantando a copa), a 

prevenção de danos estruturais (como a quebra do calçamento) ou de risco (como 

risco da queda de galhos em edificações) entre outros motivos (EDP, 2011, p. 20) 

A aplicação da poda é realizada por meio de fatores avaliatórios quanto à 

necessidade e intensidade desta ação sobre a árvore. A rusticidade faz parte desses 

fatores, pois cada árvore pertence a uma família, gênero e espécie, que determinam 

as características morfológicas e fisiológicas particulares da mesma, fazendo com 

que cada uma reaja à poda da sua maneira, podendo ser positiva (recuperando de 

modo rápido a ramagem retirada), ou negativa (tardam ou não voltam a desabrochar 

novamente no local podado). A realização da poda favorece as árvores de idade 

mais jovem em decorrência do estado saudável e da rápida regeneração, podendo-

se aplicar a poda corretiva para formação estrutural, e nas de idade adulta pelo 

pleno vigor produtivo em que estão.  

Outro fator extremamente influente é o ciclo produtivo, onde a cada ano as 

árvores passam por alguns fenômenos durante as estações, que se distinguem no 

período outono-inverno, em que a planta consome menos energia reduzindo o seu 

metabolismo, e o período primavera-verão entrando com a etapa da renovação e 

desenvolvimento vegetativo (CPFL, 2008). Desta forma, para a época de poda, as 

espécies são dividas em três grupos conforme especifica abaixo a Figura 3. 
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Figura 3 – Ciclo produtivo e a época de Poda  

Fonte: EDP (2011, p. 22). Adaptado pela autora (2014) 

 

2.4.4.1 Tipos de Poda 

 

Os diversos tipos de podas existentes têm por finalidade, de modo geral, trazer o 

equilíbrio na relação existente entre a arborização e o todo que compõe o meio 

urbano. Para que esta relação de equilíbrio funcione e resulte em sucesso, cabe 

ressaltar a relevância da poda correta e direcionada ao “ponto certo”, contribuindo 

harmonicamente com o cuidado e manejo adequado do verde das cidades. A 

conseqüência do corte errôneo de ramos pode ser prejudicial e causar a exaustão 

da planta. E como regra básica a poda não pode estender-se por mais de 30% do 

volume de folhas da copa, podendo ocorrer esta ação somente em situação de risco 

elétrico ou de queda, sendo considerada poda drástica. (CPFL, 2008).  

Ao contrário dos efeitos da poda drástica, os cortes realizados para limpeza, 

poda em formato V ou em formato de furo e a condução de levantamento ou 

rebaixamento da base da copa, são formas de manejos não agressivas às árvores. 

Estas possuem a capacidade de transformar ou direcionar o crescimento da copa, 

sem destruir a possibilidade de brotamento no local do corte, por serem necessárias 

para o bom desenvolvimento da planta e o ótimo andamento dos sistemas urbanos 

(EDP, 2011). 
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A poda de limpeza ocorre de maneira habitual, com o intuito de eliminar os 

ramos quebrados, doentes e secos da área não produtiva da copa. Geralmente, esta 

poda é aplicada nas espécies de baixa e alta intensidade foliar.   

Para árvores de copas mais densas e altura dos ramos interferindo no sistema 

aéreo de fios, a poda no formato “v” ou em “furo” é adequada, atentando sempre no 

corte aos ramos que realmente estão em contato com a fiação e no limite da 

distância de segurança entre os ramos e a rede primaria (dois metros), e a rede 

secundária (um metro).   

Na Poda de condução, as características da espécie e a finalidade do corte 

definem qual dos dois métodos expostos será aplicado. A condução de árvores cuja 

copa atrapalhe a passagem de pedestres e veículos, ou impeça a visualização de 

placas e outros equipamentos urbanos, necessitam da poda de levantamento da 

base, que consiste em corrigir e elevar o baixo nível da copa. Já a condução para o 

rebaixamento ocorre de modo contrário ao anterior, pois por ocasião da enorme 

expansão da copa aplica-se a redução da mesma na intensidade mínima adequada 

por completo não modificando a sua estrutura arquitetônica. Esta poda também é 

utilizada como ferramenta de “concerto”, no arredondamento (formato cilíndrico) de 

plantas com a forma da copa comprometida, sendo uma oportunidade de salvar e 

preservar a vida e saúde da copa. 

 

2.5. Papel da População na Manutenção dos Espécimes 

 

Os espaços coletivos e as áreas verdes presentes nas cidades são bens de uso 

comum de todo cidadão, direito constituído e assegurado por lei. Mesmo assim a 

participação na implantação, conservação e preservação desses espaços, fica a 

encargo dos poderes públicos municipais (grande parte e responsabilidades), 

enquanto a ação participativa da população fica esquecida por falta de 

conscientização e atitude da mesma. A idéia de que somente órgãos públicos são 

responsáveis pelo planejamento e manejo de projetos ambientais, não pode fazer 

parte do cotidiano das comunidades; ao contrário, os moradores devem interagir 

com o poder público local visando construir conjuntamente a qualidade de vida 

almejada nas cidades. Na conservação das florestas urbanas a população possui o 

“papel de protagonista”, por utilizar deste bem diariamente. O sucesso de um projeto 
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de arborização de ruas está relacionado, de forma diretamente proporcional, ao 

comprometimento e à participação da população local (MONICO, 2001). 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Área de Estudo 

 

A cidade de São Roque (SP) (Figura 4) localiza-se a uma latitude média de 

23º31’37.43” Sul e uma longitude de 47º08’12.07” Oeste numa altitude média de 

777m, distante cerca de 60 km da cidade de São Paulo, tendo como principais 

acessos a região metropolitana as rodovias Castello Branco e Raposo Tavares. O 

Município conta com área total de 306,908 Km2. Possui uma população estimada em 

2014 de aproximadamente 85.502 habitantes dos quais 75,97% habitam em área 

urbana (IBGE, 2014). A cidade possui vegetação remanescente do Bioma Mata 

Atlântica e o clima do tipo temperado sem estiagem, com temperatura variando entre 

máxima 33ºC e mínima de 15ºC (PREFEITURA DE SÃO ROQUE, 2005). 

 

 
Figura 4 – Carta III: Macrozona de uso e ocupação- perímetros urbanos e rurais do Município 
de São Roque 
Fonte: Prefeitura de São Roque, 2005. Extraído do endereço eletrônico: 
http://www.saoroque.sp.gov.br/useruploads/files/plano_diretor/cartaiii.pdf (2014) 
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3.2 Procedimentos para escolha dos pontos avaliados 

 

O levantamento da situação da arborização no município de São Roque foi 

realizado em cinco bairros: 01 – Paisagem Colonial, 02 – Vila Santa Rosália, 03 – 

Vila Junqueira, 04 – Jardim Vilaça e 05 – Centro. Em cada bairro sorteou-se de 

maneira aleatória, três ruas, totalizando 15 vias públicas levantadas (entre ruas e 

avenidas) (Figura 5). 

 

 
Figura 5 – Mapa de localização dos 5 bairros levantados 
Fonte: imagem de satélite do Município São Roque, retirada do Google Earth (2014) 
 

No bairro Paisagem Colonial (Figura 6) foram levantadas as ruas Paolo Sabatine 

(01), Antônio Francisco Lisboa (02) e a Tomas Antônio Gonzaga (03).  
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Figura 6 – Mapa com a localização das ruas do bairro Paisagem Colonial-01 
Fonte: Google Maps (2014). Retirada do endereço eletrônico: 
https://www.google.com.br/maps/place/S%C3%A3o+Roque+-+SP/ 

 

 

Conforme observado na Figura 7 as ruas do bairro Vl. Santa Rosália e Vl. 

Junqueira diferentemente dos outros se encontram bem próximas. As ruas da Vila 

Santa Rosália (destacadas em vermelho) sorteadas no levantamento foram a rua 

dos Crisântemos (01), a Monsenhor (02) e a rua Glicínias (03). Na Vila Junqueira 

(destacadas abaixo na cor preta preto) o levantamento ocorreu na rua Professor 

Maria G. Lemos (01), rua Irineu Silveira (02) e Av. Antonio Maria Picena. 

 

 
Figura 7 – Mapa de localização das ruas dos bairros Vila Rosália-02 e Vila Junqueira-03 
Fonte: Google Maps (2014). Retirada do endereço eletrônico: 
https://www.google.com.br/maps/place/S%C3%A3o+Roque+-+SP/ 

 

No Jardim Vilaça (Figura 8) foram levantadas as ruas Santa Emilia (01), Santa 

Julia (02) e Santa Pedrina (03). 
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Figura 8 – Mapa de localização das ruas do bairro JD. Vilaça-04 
Fonte: Google Maps (2014). Retirada do endereço eletrônico: 
https://www.google.com.br/maps/place/S%C3%A3o+Roque+-+SP/ 

 

 No Centro de São Roque foram escolhidas as ruas Av. Tiradentes (01), 

Doutor José Brenha Ribeiro (02) e Av. Jonh Kenedy (03)  (Figura 9). 

 

 
Figura 9 – Mapa de localização das ruas do bairro Centro-05 
Fonte: Google Maps (2014). Retirada do endereço eletrônico: 
https://www.google.com.br/maps/place/S%C3%A3o+Roque+-+SP/ 

 

Todos estes bairros acima citados foram levantados para a coleta de dados 

sobre os indivíduos arbóreos encontrados ao longo das vias destacadas em cada 

um. Além desses dados foi levantado em cada bairro informações com a população 

em relação a participação da mesma na arborização urbana do município. Para esta 

análise foram entrevistadas vinte pessoas por bairro, totalizando cem munícipes 

entrevistados.  
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3.3 Elaboração das planilhas para o levantamento arbóreo e de percepção da 

população 

 

Com os locais definidos foi levantada a bibliografia acerca dos parâmetros 

técnicos a serem utilizados, que resultou na elaboração de duas ferramentas de 

pesquisa: uma planilha de percepção sobre os benefícios e a importância do tema 

arborização aplicado para a população (Apêndice A), e outra planilha para a coleta 

de dados arbóreos por bairro (Apêndice B), contendo informações como a origem, 

manejo recente, problemas fitotécnicos e compatibilidade com o local de plantio. 

Na planilha de levantamento arbóreo em vias publicas foram levantados os 

critérios em relação ao estado das árvores observadas, visando a identificar os 

principais problemas comumente encontrados na arborização: 

 Estrutura Florestal: identificação da espécie, família, origem (nativa ou 

exótica) e comunidade (clímax, secundária ou pioneira) a que pertence. A 

altura dos indivíduos classificada em grupos de pequeno porte (até cinco 

metros), médio porte (cinco a dez metros) e grande porte (acima de dez 

metros). 

 Qualidade da Copa: em relação à presença de galhos secos, pragas e podas 

mal realizadas em V, em Furo, de limpeza ou condução. A consideração da 

necessidade de poda leve ou intensa no indivíduo observado. 

 Qualidade do tronco: avaliação do estado fitossanitário em que se encontra o 

tronco, com risco de queda devido a tortuosidade, intensidade leve, média ou 

intensa de apodrecimento, influência de pragas ou a existência de placas em 

contato com o mesmo. 

 Sistema radicular: sobre a saúde das raízes é analisado o tamanho da área 

de infiltração, classificado em grupos de <0,5m² (menor que meio metro 

quadrado), 0,5-1m² (entre meio e um metro quadrado), 1-2m² (entre um e dois 

metros quadrados) e >2m² (acima de dois metros quadrados). Além desse 

fator é verificada a exposição de raízes fora do perímetro de infiltração e a 

ocorrência do levantamento ou a quebra da calçada. 

 Compatibilidade com o local de plantio: na compatibilidade com o local em 

relação a calçada além da quebra observou-se também o quanto o indivíduo 

arbóreo obstruía a passagem (estreitando). Na fiação elétrica a identificação 
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ocorreu pela presença ou ausência, e em caso de presença de rede área de 

eletricidade foi observado se a fiação encontrava-se no meio da copa, abaixo 

da copa ou acima da copa. A compatibilidade com as edificações e outros 

elementos urbanos que coexistem dentro das cidades, como a iluminação e 

as placas de trânsito, e até mesmo a existência de outras espécies próximas 

foram observadas quanto à distância adequada ou irregular. 

 Manejo: no manejo foi avaliada a presença de podas e curativos recentes, 

além da ausência de galhos secos como indicativo de manejo presente. 

Na planilha levantamento de percepção sobre arborização urbana com a 

comunidade local, foram realizadas 9 (nove) perguntas com o intuito de 

compreender a participação da comunidade local e conhecimento sobre a 

importância da arborização. A planilha busca identificar, na visão do entrevistado, 

qual a importância específica a arborização tem para ele e para a cidade, seja como 

modo funcional de beleza ou qualidade de vida como a melhora na purificação e 

umidificação do ar.  

A metodologia aplicada para a realização do levantamento foi baseada 

inicialmente no modelo de PIVETTA e SILVA FILHO (2002), onde são descritos os 

critérios importantes para o sucesso da análise a campo. Dentro do método 

proposto, alguns critérios foram adaptados à realidade do município. 

 

3.4 Aplicação das planilhas 

 

A aplicação das planilhas em campo aconteceu nos meses de Novembro/ 2013 e 

Abril a Junho/ 2014. A análise dos dados foi realizada através dos registros 

fotográficos e interpretação das planilhas. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A maior parte do trabalho foi construída usando como referência os critérios do 

Manual de Arborização Urbana Viária da Companhia Paulista de Forças e Luz – 

CPFL – no ano de 2008, uma vez que o município de São Roque não contém 

normas específicas para arborização. Os indivíduos arbóreos foram identificados de 

acordo com Lorenzi (2003 e 2008). 
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A variedade de espécies encontradas no levantamento amostrou 41 espécies 

identificadas (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Relação Geral das Espécies encontradas do levantamento arbóreo no município de 

São Roque - SP                                                                                                 
(Continua) 

Nome Popular  Nome científico Família Origem 

Abacateiro  Persea americana Mill. Lauraceae Exótica 

Alecrim de Campina Holocalyx balansae Fabaceae Clímax 

Alfeneiro do Japão Ligustrum lucidum Oleaceae Exótica 

Amora Negra  Morus nigra L. Moraceae Exótica 

Araçá Amarelo Psidium cattleyanum Myrtaceae Secundária 

Areca Bambu Dypsis lutercens Arecaceae Exótica 

Aroeira Pimenta Schinus terebenthifolius Anacardiaceae Pioneira 

Aroeira Salsa Schinus molle Anacardiaceae Pioneira 

Calabura Muntingia calabura Tiliaceae Exótica 

Canafistula Brava Dalbergia villosa Fabaceae Pioneira 

Cedro Rosa Cedrela fissilis Vell. Meliaceae Secundária 

Chapéu do Sol Terminalia catappa Combretaceae Exótica 

Embaúba Cecropia pachystachya Cecropiaceae Pioneira 

Escova de Garrafa Callistemon sp Myrtaceae Exótica 

Ficus Ficus benjamina Moraceae Exótica 

Ficus Elástica  Fícus elastica Moraceae Exótica 

Ficus Sagrada Fícus religiosa Moraceae Exótica 

Ficus Variegata Ficus benjamina variegata Moraceae Exótica 

Fruta Pão Artocarpus incisus Moraceae Exótica 

Grumixama  Eugenia brasiliensis Myrtaceae Secundária 

Guapuruvu Schizolobium parahyba Fabaceae Secundária 

Ingá do Brejo Vera affinis Fabaceae Secundária 

Ipê Amarelo Tabebuia chrysotricha Bignoniaceae Secundária 

Ipê Amarelo  Tabebuia alba Bignoniaceae Secundária 

Ipê Rosa Tabebuia avellanidae Bignoniaceae Secundária 

Jacarandá Mimoso Jacaranda mimosaefolia Bignoniaceae Exótica 

Jambolão Syzygium cumini Myrtaceae Exótica 
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Tabela 1 – Relação Geral das Espécies encontradas do levantamento arbóreo no município de 

São Roque – SP  
(Continuação) 

 

Durante a análise dos dados observou-se no cálculo total da soma dos bairros 

que o número existente de indivíduos arbóreos de origem nativa brasileira foi 

semelhante ao de exóticas (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Número de indivíduos arbóreos identificados no levantamento do município de São 

Roque (Não idt = Não identificadas) 

Árvores  Paisagem 
Colonial 

Vila 
Rosália 

Vila 
Junqueira 

Jardim 
Vilaça 

Centro Total % 

Nativas 32 31 31 05 18 117 43 

Exóticas 08 04 39 10 54 115 42 

Não idt. 08 01 02 05 08 24 09 

Arbustos 04 03 05 03 0 15 06 

Total 52 39 77 23 80 271 100 

 

 O levantamento arbóreo realizado nas vias públicas dos bairros selecionados 

como área amostral resultou em 256 indivíduos arbóreos e 15 arbustivos, sendo 

estes encontrados em canteiros centrais ou calçadas das vias públicas. Dentro das 

Nome Popular  Nome científico Família Origem 

Mangueira Mangifera indica Anacardiaceae Exótica 

Nêspera Japonesa Eriobotrya japônica Rosaceae Exótica 

Palmeira de saia Washingtonia filifera Arecaceae Secundária 

Palmeira jerivá Syagrus romanzoffiana Arecaceae Secundária 

Palmito juçara Euterpe edulis Arecaceae Secundária 

 Pata de Vaca Bauhinia  forficata 
 

Fabaceae Pioneira 

Pau Brasil Caesalpinia echinata Fabaceae Secundária 

Pau Cigarra Senna multijuga Fabaceae Pioneira 

Pitanga Eugenia uniflora Myrtaceae Secundária 

Quaresmeira Tibouchina granulosa Melastomaceae Pioneira 

Resedá Rosa Lagerstroemia indica Lythraceae Exótica 

Romãzeira  Punica aronatum Lythraceae  Exótica 

Sibipiruna Poincianella pluviosa Fabaceae Secundária 

Uruvalheira Platypodium elegans Fabaceae  Pioneira 
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256 cerca de 24 árvores não foram identificadas, devido a falta de folhagem e 

floração. Somando o total geral 271 indivíduos entre árvores identificadas, não 

identificadas e arbustos.  

As árvores identificadas nos bairros Paisagem Colonial (40 árvores), Vila Rosália 

(35 árvores), vila Junqueira (70 árvores), Jardim Vilaça (15 árvores) e Centro (72 

árvores), totalizam 232 árvores identificadas. E apesar do Centro possuir a maior 

quantidade de indivíduos dos bairros levantados, o Vila Junqueira possui o maior 

número de árvores da mesma espécie (Tabela 3), com setenta e dois exemplares 

arbóreos. Este número de árvores é composto predominantemente por vinte quatro 

espécies de Uruvalheira (Platypodium elegans) e vinte três Ficus (Ficus benjamina). 

 

Tabela 3 – Freqüência observada das espécies arbóreas mais comuns durante o levantamento 

arbóreo no município de São Roque 

Espécies  Paisagem 

Colonial 

Vila 

Rosália 

Vila 

Junqueira 

Jardim 
Vilaça 

Centro Total 
(%) 

01-Ficus 
benjamina 

03 00 23 04 06 16 

02-Platypodium 
elegans 

00 00 24 00 00 10 

03-Ligustrium 
lucidum 

00 00 00 01 01 09 

4-Tibouchina 
granulosa 

01 18 00 00 02 09 

5-Schinus 
terebenthifolius 

15 00 01 00 00 07 

6-Jacaranda 
mimosaefolia 

00 00 00 00 13 06 

7- Bauhinia 
forficata 

01 02 00 00 08 05 

8- Poincianella 
pluviosa 

02 05 00 00 02 04 

9-Washingtonia 
filifera 

00 00 00 00 08 03 

10- Muntingia 
calabura 

00 00 06 00 00 03 

Outras 18 10 15 10 13 28 

 

Conforme os dados acima citados, a quantidade de árvores e a variedade de 

espécies nos bairros, compõe-se de exemplares comumente encontrados na 

arborização viária das cidades do Estado de São Paulo. Dentro das dez espécies 

mais frequentes observou-se que o número de espécies nativas é igualmente 

composto ao número de espécies exóticas variando entre elas somente a 

quantidade de indivíduos/ espécie. A presença de Ficus benjamina é bastante 
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elevada, levando em consideração que esta espécie em especial não possui 

indicação para o plantio em vias, devido o seu sistema radicular possuir estrutura 

superficial, causando o levantamento ou quebra relevante da calçada. A distribuição 

desta espécie é tão constante, que entre os bairros levantados a ausência de Ficus 

benjamina foi observada apenas no bairro Vila Rosália.    

De acordo com os manuais da CPFL (2008), COELBA (2002) e EDP (2011) em 

relação às normas e parâmetros técnicos, foi observado através dos resultados 

obtidos um certo equilíbrio entre os bairros no que diz respeito aos métodos de 

arborização, no entanto, no Centro a presença de podas recentes é um pouco maior, 

havendo um manejo constante, provavelmente, por condições de infra-estrutura e 

circulação de pedestres. Foram encontrados no levantamento um ou mais 

problemas fitotécnicos por árvore apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Levantamento dos Problemas fitotécnicos encontrados na arborização urbana de 

São Roque-SP 

Problemas fitotécnicos Frequência % 

 
 

Qualidade da copa 

Galhos Secos 09 

Poda mal realizada 57 

Necessidade de poda  45 

 

Qualidade do tronco 

Tronco torto 07 

Presença de pragas 02 

 
 

Sistema radicular 

Área permeável menor que 
0,5m

2
   

17 

Raízes expostas 33 

Calçadas levantadas 37 

 

 

Incompatibilidade 

com o local 

Calçada estreita ou quebrada 61 

Fiação elétrica no meio da 

copa 

10 

Placas, iluminação 
edificações e outras espécies 

37 

 
 

Manejo 

Presença de galhos secos 07 

Ausência de manejo recente 41 

Podas recentes 28 

Total de árvores levantadas                                                             256 
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Dentre os vários problemas fitotécnicos observados que determinam a qualidade 

do tronco, a qualidade da copa, a incompatibilidade com o local de plantio, as 

irregularidades do sistema radicular e o manejo incorreto ou mesmo sua ausência, 

os mais comuns encontrados durante o levantamento são causados pela poda ou 

corte realizado de maneira incorreta. Dentre as várias formas de podas mal 

realizadas totalizando 57% dos indivíduos arbóreos levantados, 50% foi identificada 

como poda de condução. Já entre as árvores que necessitavam de poda, 43% 

necessitam de poda leve e 2% de poda mais intensa, para retirada de galhos secos 

e redução do risco de queda.  

Um número bem baixo de árvores apresentou tronco torto e a presença de 

pragas, dentre as quais se destacam as formigas saúvas em uma Tibouchina 

granulosa e abelhas na Callistemon sp. 

O Sistema radicular de 17% das árvores levantadas encontra-se com a área de 

infiltração abaixo do mínimo necessário. Os demais espécimes possuem sistema de 

infiltração adequado de 0,5-1 m2 (58%), 1-2 m2 (3%) e > 2 m2 (22%). As raízes de 

algumas espécies não são adequadas ao plantio em calçadas como é o caso do 

Ficus, e no levantamento foi tabulado 29% de raízes em estado abusivo de 

exposição e 20% de calçadas levantadas de maneira relevante. Nestes casos, faz-

se necessário o manejo constante para adequação ao local ou muitas vezes a 

retirada do exemplar. Ainda tratando da compatibilidade com a calçada, 32% das 

árvores dificultam a passagem (estreita) e 29% das calçadas observadas 

encontram-se destruídas por árvores de grande porte. E dentre os problemas 

relacionados à escolha do local de plantio, constatou-se que 10% das árvores 

possuem problemas de compatibilidade com a sinalização de trânsito, 1% com a 

iluminação, 23% com as edificações e 3% na coexistência com outros indivíduos 

arbóreos. 

O manejo é extremamente necessário para manter a saúde da árvore e 

organizar o equilíbrio entre a cobertura vegetal e o meio urbano. No levantamento 

observou-se que apenas 7% das árvores possuíam galhos secos e 28% das 256 

árvores mostravam vestígios de podas recentes. Em nenhuma árvore foram 

identificados vestígios de curativos recentemente realizados. Apesar do manejo 

realizado nas árvores levantadas no município de São Roque estar abaixo da média 

de indivíduos arbóreos identificados, a grande parte das árvores observadas 
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necessitava de poda leve e encontrava-se em bom estado fitossanitário, portanto 

não sendo necessário o uso de curativos. 

A participação da população é extremamente importante para manutenção e 

preservação deste patrimônio comum. Para analisar esta relação foi realizado o 

levantamento de percepção sobre arborização com a comunidade local, onde 

constatou-se que 53% dos munícipes  entrevistados (Figura 10 a) conhecem o termo 

arborização urbana, essa familiaridade com o termo pode contribuir de maneira 

positiva na elaboração de um projeto para conscientização sobre a importância da 

arborização no meio urbano. Dentro do levantamento, cerca de 61% dos 

entrevistados não possuem árvores em frente às suas residências (Figura 10 b), 

embora 69% demonstrou interesse em participar da realização de um projeto de 

arborização (Figura 10 d), e em contraste com estes dados 34% da população 

nunca plantou uma árvore na cidade (Figura 10 c). 

   

 
Figura 10 – Percepção da população sobre a arborização do município de São Roque: a) 

Conhece o significado de arborização urbana; b) Possui árvores na frente da residência; c) O 
entrevistado plantou árvores na cidade; d) Interesse de participar em um futuro projeto de 
arborização 

 

Na arborização da cidade 55% dos munícipes entrevistados avaliam como ótimo 

e 45% como bom o uso de árvores nas ruas e avenidas da cidade (Figura 11 a). Já 

em relação à existência de praças e áreas verdes livres, 50% avaliaram como ótima 

46% como boa e 3% consideram ruim (Figura 11 b). 
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Figura 11 – Percepção da população sobre a arborização do município de São Roque: a) 

Opinião sobre a o uso de árvore nas ruas e avenidas; b) Opinião sobre a existência de praças. 

 

Em relação ao plantio de árvores na cidade, 66% dos munícipes entrevistados 

afirmam já ter plantado uma. Entre estes, 36% manifestaram como principal critério 

de escolha para o plantio do exemplar arbóreo a beleza, 8% a compatibilidade com 

a fiação da rede elétrica aérea, 7% compatibilidade com as calçadas e 15% 

pronunciaram como sendo outros os motivos (Figura 12 a).  

Na avaliação dos benefícios gerados para a comunidade local provindo do uso 

da arborização viária e áreas de cobertura vegetal livres, foram realizadas 

entrevistas em que 36% dos munícipes entrevistados consideram a melhora na 

qualidade do ar poluído e seco da cidade o principal, seguido de 27% que prioriza o 

sombreamento proporcionado pelas copas em altas temperaturas, 22% acham 

relevante a beleza que as árvores trazem a cidade e o lazer proporcionado nas 

áreas verdes em meio aos elementos da cidade (Figura 12 b). 

 Na análise fitotécnica foi detectado um menor índice de cuidados com os 

indivíduos arbóreos fora da região central. A percepção da população vai de acordo 

com essa observação, onde 42% declaram já ter visto o serviço de podas, 15% a 

realização de curativos (como a calcificação), 25% outros cuidados (como o manejo 

de raízes ou corte da árvore) e 18% nunca presenciaram nenhum serviço 

relacionado à arborização (Figura 12 c), pois possivelmente não estavam presentes 

no momento. Ainda dentro da análise fitotécnica (Figura 12 d) 44% dos 

entrevistados avaliam que somente algumas árvores do município encontram-se em 

bom estado, 17% que todas estão em bom estado, 20% que quase nenhuma está 

em bom estado, enquanto 19% afirma que todas possuem um péssimo estado 

fitossanitário. 
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Figura 12 – Percepção da população sobre a arborização do município de São Roque: a) 
Critério de escolha para o plantio; b) Principal beneficio gerado pelas árvores na cidade; c) 
Serviços realizados na arborização urbana; d) Opinião sobre o estado fitossanitário das 
árvores. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na realização desta pesquisa, verificou-se na amostra levantada entre os 

indivíduos arbóreos identificados, que a frequência de espécies nativas presentes no 

município de São Roque é 53%, sendo 57% espécies pioneiras e 38% secundárias. 

Contudo, entre as exóticas existe um grande número de indivíduos arbóreos da 

espécie Fícus benjamina plantado em lugar inadequado, causando o levantamento 

de raízes, a passagem estreita ou a quebra das calçadas, sendo este e as podas 

mal realizadas os principais problemas identificados.  

Dentro da percepção realizada em relação à população, o levantamento 

constatou que o maior benefício que as áreas arborizadas geram para 36% dos 

entrevistados está relacionado à melhora na qualidade do ar, enquanto apenas 22% 

consideraram a beleza e o lazer primordial, sendo estes dois últimos o principal 

atributo de uma cidade turística.  

A relação entre a população e a floresta urbana é controversa, apesar da maioria 

dos entrevistados declarar que aprecia a floresta urbana e que participaria de um 

programa de arborização, um número pequeno dos entrevistados possui árvores em 

frente a suas casas. A popularmente chamada sujeira verde, gerada pela queda de 

folhas, é em geral considerada pela população como um fator limitante à 

implantação de árvores, entretanto não foi observado durante o período de 

levantamento da área amostral o acumulo excessivo de folhagem, sendo esta 

questão pouco citada pelos munícipes como um problema da arborização.  

O fato de São Roque ser uma estância turística e estar dentro do Cinturão Verde 

da Cidade de São Paulo, requer do município uma relação de maior cuidado e 

qualidade no planejamento e manejo de sua cobertura vegetal urbana. Em nosso 

levantamento observamos que apesar do município apresentar uma floresta urbana 

considerável, sua instalação e manutenção apresentam algumas falhas técnicas, e 

entendemos que esse trabalho pode colaborar com mudanças na postura para 

melhora na gestão da floresta urbana.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – PLANILHA DE PERCEPÇÃO DA ARBORIZAÇÃO 
 
 
 

APÊNDICE A – QUESTIONARIO LEVANTAMENTO COM A COMUNIDADE 
 

Levantamento de percepção sobre arborização urbana com a  

comunidade local 

1. Você sabe o que significa arborização urbana: 
Sim (     )     ou     Não (     ) 
 

2. O que você acha do uso de árvores nas ruas e avenidas: 
Ruim (     )      Bom (     )       Ótimo (     ) 
 

3. O que você acha da existência das praças: 
Ruim (     )      Bom (     )      Ótimo (      ) 
 

4. Qual a principal importância de árvores na cidade para você:  

(     )  Traz beleza a cidade     

(     )  Melhora a qualidade do ar 

(     )  sombreamento 

(     )  Proporciona áreas de lazer 

 

5. Você tem árvores na frente da sua casa: 

Sim (     )   ou   Não (     )  

      

6. Você já plantou uma árvore na cidade: 
Sim (     )   ou   Nunca (     )   
 
Qual o critério de escolha: (     ) Beleza 
          (     ) Compatibilidade com a fiação 
          (     ) Calçadas 
          (     ) Outros  
 

7. Qual desses serviços você já viu a prefeitura fazer: 
Podar as árvores (     ) 
Realizar curativos (     ) 
Outros cuidados (     ) 
Nunca vi (     ) 
 

8. Você acha que as árvores da cidade se encontram em bom estado: 

Sim, todas (     )      Sim, algumas (     )     Quase nenhuma (     )      

Em péssimo estado (     ) 

 

9. Você participaria de um projeto de arborização urbana: 

Sim (     )   ou   Não (     ) 
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APÊNDICE B – PLANILHA LEVANTAMENTO ARBOREO 
 

  
Levantamento Arbóreo de vias públicas 

 

Avaliação das árvores da rua: ______________ Local: ______________ 

Árvore: ____________ N°: ________ 

 

Estrutura Florestal 

Espécie: _________________ / Família: ________________/ Gênero:________________ 

Origem: (  )nativa (    )exótica - Comunidade: (    )clímax (    )secundária   (    )pioneira  

Altura: (    )pequeno porte (    )médio porte (    )grande porte 

DAP:________ 

 

Qualidade da Copa 

Galhos secos (    ) Pragas: (    ) - que tipo: ____________ 

Podas mal realizada: (   )V (   )Furo e (   )Limpeza   (    )Condução  

Necessidade de poda: (    )nenhuma (    )leve (   )intensa  

 

Qualidade do tronco 

Torto: (       )  

Apodrecido (     ) - Intensidade: (    )leve   (    )médio   ou   (   )drástico  

Com Pragas: (    ) - que tipo: ___________ 

Com Placas: (    )sim   ou   (    )não 

 

Sistema radicular 

Áreas de infiltração: (    )<0,5m²  (    )0,5-1m²  (    )1-2m² ou  (    )>2m² 

Raízes expostas: (     )nada  (    )pouco ou  (    )muito  

Calçadas levantadas: (   )nada (    )pouco ou (    )muito 

Podridão: (   )nada  (    )pouco ou  (    )muito 

 

Compatibilidade com o local de plantio 

a) Em relação a calçada  

passagem estreita: (    )sim ou (    )não  

quebra da calçada:(    )sim ou  (    )não 

b) Em relação a Fiação elétrica: 

(    ) não tem 

(    ) está abaixo da copa 

(    ) está no meio da copa 

(    ) está ultrapassando a copa 

c) Em relação aos diversos elementos urbanos 

placas de trânsito: (    )não tem (    )adequada ou (    )interfere na sinalização  

iluminação pública: (    )não tem (    )adequada ou (    )interfere na iluminação 

edificações: (    )não tem (    )adequada ou (    )toca nas edificações 

d) Em relação a distancia entre espécies: (    )muito bom  (    )regular   (    )irregular 
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Manejo 

Manejo recente: (    )sim ou (    )não 

Podas recentes: (    )sim ou   (    )não 

Curativos recentes: (  )sim ou (    )não 

Ausência de galhos secos: (    )sim ou  (    )não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*pequeno porte: até 5m 

*médio porte: 5m a 10m de altura 

*grande porte: maior de 10m 

 

 

 

 


