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RESUMO: O município de Jundiaí possui uma área total de 432 km2, sendo 112 km² formados pela zona

urbana. A arborização de ruas é um dos elementos vegetais dos ecossistemas urbanos que unem áreas

verdes, espaços de convivência e remanescentes �orestais, colaborando com a conectividade entre estes

ambientes e favorecendo a manutenção da diversidade da �ora e da fauna urbana. O inventário arbóreo

permite o conhecimento da população arbórea da cidade, bem como a adoção de estratégias para o

manejo destas áreas por meio da sistematização e análise das informações obtidas. O presente trabalho

tem como objetivo mapear, quanti�car, identi�car e caracterizar as árvores existentes nas calçadas,

canteiros das avenidas e praças da macrozona urbana de Jundiaí. Está sendo elaborada uma base

cartográ�ca, a partir das ortofotos digitalizadas e georeferenciadas do município, por meio da inserção

destas no sistema de informações geográ�cas (SIG), QGIS 2.14.5-Essen. Estão sendo analisados os dados

relativos a espécie, localização da árvore, largura da calçada, classe de altura, altura de fuste, classe de

diâmetro, diâmetro da copa, distancia da árvore até o meio �o, distância das árvores até a divisa frontal do

lote, interferência no trânsito, interferência na rede elétrica, necessidade de poda, condições das raízes,

presença de pragas e doenças e a qualidade geral da árvore. Até o presente momento o inventário foi

concluído no bairro Horto Florestal, onde foram encontrados 672 indívíduos distribuídos em 107 espécies

de árvores e arbustos, localizadas em calçadas, canteiros e praças públicas. Destas, 49 espécies são

nativas da �ora brasileira e 58 espécies são exóticas. Foi encontrado um índice de diversidade de

Shannon-Weiner (H’) 3,86 e um valor de 8172 m² de projeção de copa. Para o bairro estudado foram

encontrados um número de 540 árvores com qualidade geral boa, 98 árvores com qualidade geral média e

34 árvores com qualidade geral ruim. Espera-se a disponibilização de relatórios com avaliações técnicas

por bairro ou região, além da criação de um banco de dados geográ�co da arborização urbana da cidade

de Jundiaí a �m de subsidiar a construção de um plano diretor de Arborização Urbana para o município.
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