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1 – Introdução 

O levantamento de campo do bairro horto florestal teve Início em seis de julho de 2016 

e foi finalizado no dia dez de novembro 2016. As duas primeiras semanas foram dedicadas ao 

treinamento da equipe e término da base cartográfica. As atividades foram desenvolvidas nas 

segundas, quartas e sextas das 8:30 as 11:30 totalizando nove horas semanais. Trabalharam no 

levantamento de campo oito pessoas, no entanto apenas três pessoas foram responsáveis por 

86,3% dos registros realizado, conforme figura 1. 

 

 

Figura 1 – Porcentagem de registros de árvores no campo por pessoa 

 

A maioria dos indivíduos encontrados estão localizados em calçadas representando 

60,2% das ocorrências, o restante dos indivíduos analisados estão distribuídos em praças e 

canteiros centrais de ruas e avenidas representando respectivamente 16% e 23,8% do total de 

indivíduos levantado, conforme figura 2. 
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Figura 2 – Porcentagem de ocorrências de indivíduos em calçadas, canteiros e praças do bairro 

horto florestal. 

 

2 – Diversidade, riqueza e abundância de espécies. 

O levantamento do bairro registrou um número de 672 árvores e arbustos localizadas em 

calçadas, canteiros e praças públicas, sendo que apenas 3 árvores não puderam ser identificadas 

por total ausência de folhas, flores ou frutos. Foram identificadas 107 espécies, sendo as dez 

espécies mais abundantes Resedá – Lagerstroemia indica (8,7%), Oiti - Licania tomentosum 

(6,6%), Ipê-amarelo-cascudo Handroanthus chrysotrichus (6,3%), Ipê-branco - Tabebuia roseo-

alba (5,1%), Alfeneiro - Ligustrum lucidum (4,6%), Jerivá – Syagrus romanzoffiana (3,7%), Ipê-roxo 

- Handroanthus heptaphyllus (3,6%), Murta - Murraya paniculata (3,1%), Sibipiruna - Poincianella 

pluviosa (3%) e Sete-copas - Terminalia catappa (2,8%), estas dez espécies juntas representam 

47,53 % do total de indivíduos amostrados, conforme figura 3. A riqueza de espécies foi 

considerada alta se comparada ao estudo Rossatto et al. (2008) realizado no município de Assis 

que registrou 54 espécies para o município, sendo as 10 mais frequentes responsáveis por 82,77% 

da população. Foram observadas 51 espécies com apenas um indivíduo, representando 7,62% da 

população amostrada. Foram encontradas 49 espécies nativas da flora brasileira e 58 espécies  

exóticas. O número de indivíduos de espécies nativas foi superior ao de espécies exóticas, foram 

encontrados 354 indivíduos de espécies nativas que representam 52,91 % do total levantado. O 

número de espécies exóticas foi de 315 indivíduos representando 47,09% do total. A tabela com 

todas as espécies encontradas, nome popular, nome científico, origem e quantidade de 

indivíduos está presente no anexo 1 do presente documento. 
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Foram encontradas duas árvores mortas, nove tocos de árvores, 16 canteiros vazios e 47 

árvores ausentes, isto é, árvore cadastrada previamente com base na ortofoto aérea, com 

numeração estabelecida, no entanto não encontrada na calçada e sem vestígio de canteiro. 

 

Figura 3 – Porcentagem das dez espécies mais abundantes encontradas no inventário do Bairro 

Horto Florestal. 

 

 Os índices de diversidade de espécies referem-se à quantidade de organismos vivos 

diferentes de uma determinada comunidade, habitat ou região. O índice de diversidade de 

Shannon-Weiner (H´) encontrado para o bairro foi de 3,86 que é considerado um valor alto se 

comparado a outros levantamentos entre eles o estudo da “Arborização Urbana na Cidade de 

Assis-SP” de Rossatto et al. (2008), que obteve um valor de 2,61 para a diversidade da arborização 

do município de Assis SP e o estudo de Barreto et al. (2014) que analisou a arborização urbana 

do bairro Dionísio Mota do município de Valente, Bahia e encontrou o valor de 1,96. 

 

3 – Características dendrométricas 

Segundo o Manual Técnico de Arborização Urbana da Secretaria do Verde da Prefeitura 

da Cidade de São Paulo (2005) as árvores podem ser divididas em três portes: pequeno até 5 

metros, médio porte entre 5 e 10 metros e grande acima de 10 metros.   

Dentre as 672 árvores levantadas 53,87% do total, 362 indivíduos possuem diâmetro a 

altura do peito entre 0,1 e 10 cm, conforme figura 4 e 58,33%, figura 5, são menores que 4 metros 
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de altura. As cinco espécies mais abundantes que ocupam essa classe de altura são Resedá (35), 

Oiti (35), Ipê-amarelo-do-cerrado (34), Ipê-branco (27) e Murta (19). Evidenciando que mais da 

metade das árvores do bairro Horto Florestal são de pequeno porte ou ainda estão jovens e não 

atingiram seu porte esperado.  

 

 

Figura 4 – Distribuição em classes de diâmetro das árvores do bairro Horto Florestal. 

 

As cinco espécies mais abundantes encontradas na classe de altura entre 4,1 e 6,0 

metros, figura 2, foram resedá (22), alfeneiro (9), pata-de-vaca (8), aroeira-salsa (7) e Ipê-

amarelo-cascudo (6), quantificando 17,85% do total de árvores. Sendo a segunda classe de 

diâmetro mais abundante com 120 indivíduos. 

A classe de altura entre 6,1 e 8,0, figura 2, totalizou 77 indivíduos representando 11,45% 

do total levantado, os indivíduos mais abundantes nesta classe foram jerivá (17), alfeneiro (10), 

sete-copas (5), palmeira-imperial (5) e oiti (4).  

A classe de altura entre 8,1 e 10 metros, figura 2, representou 7,59% do total com 55 

indivíduos, os mais abundantes foram sibipiruna (8), alfeneiro (7), sete-copas (6), pata-de-vaca 

(4) e fícus (3). 

Acima de 10 metros de altura foram encontrados apenas 32 indivíduos quantificando 

4,76% do total, as cinco espécies mais abundantes nesta classe foram sibipiruna (10), alfeneiro 

(3), sete-copas (3), palmeira-imperial (2) e chico-pires (2).  
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Figura 5 – Distribuição em classes de altura das árvores do bairro Horto Florestal. 

 

Foram calculados de forma vetorial pela ortofoto aérea do município de Jundiaí 8172 m² 

de projeção de copa em calçadas, praças e canteiros no bairro estudado. Para este levantamento 

não foi considerado a cobertura vegetal de parques e propriedades particulares do bairro. Destes 

8172 m², 50,62% correspondem as projeções de copas de árvores inseridas nas classes de altura 

inferiores a 8 metros e 49,38% correspondem as projeções de copas de árvores situadas nas 

classes de altura acima de 8 metros. Sendo que estas árvores somam apenas 12,35% do total de 

árvores do bairro, com apenas 83 indivíduos e são responsáveis por 49,38% da sombra produzida 

no bairro, conforme figura 6. Evidenciando a importância de árvores de grande porte para 

maximizar os benefícios conferidos pela sombra na arborização urbana. 

 

 

Figura 6 – Percentual de projeção de copa (Sombra) em relação a quantidade de indivíduos com 

altura superior e inferior a 8 metros de altura. 
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4 – Dados do meio físico. 

Foram medidas as larguras da calçada em todos os trechos onde haviam a presença de 

indivíduos arbóreos vivos, mortos, ausentes e canteiros vazios. As larguras variaram de 1,32 a 

6,57 metros, sendo que a largura média foi de 2,57 metros. O bairro obteve um número de 323 

registros de larguras de calçada maiores que 2,40 metros o que segundo Manual Técnico de 

Arborização Urbana da Secretaria do Verde da Prefeitura da Cidade de São Paulo (2005), permite 

que possa ser plantadas árvores de pequeno, médio ou grande porte, com altura até 12,0 m, 

levando em conta a recomendação que sob fiação elétrica, plantar somente árvores de pequeno 

porte.  

Foi encontrado um valor médio de 55 cm de distância entre a base da árvore e o meio fio 

e um valor médio de 1,76 m de distância entre as árvores e as divisas de lote. Foi obtido um 

percentual de 46,22% de canteiros adequado, com área permeável proporcional a realidade da 

calçada e do tronco da árvore. E um percentual 53,78% de canteiros que não estão de acordo 

com a realidade da calçada e da árvore que circunda, conforme figura 7. Evidenciando a 

necessidade de manejo de mais da metade dos canteiros das árvores existentes. 

 

 

Figura 7 – Porcentagem de canteiros que estão de acordo com a realidade da calçada e da 

árvore que circunda. 

 

Foi encontrado um número de 126 indivíduos com afloramentos de raízes com efeitos ao 

redor da árvore, seja na calçada, construção, rede subterrânea ou no canteiro que circunda a 

árvore. Destes, 55 indivíduos possuem afloramento de raiz dentro do canteiro, os restantes dos 

71 indivíduos possuem afloramentos que comprometem calçada, canteiro, construção ou rede 
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subterrânea de forma evidente, o que implica em uma necessidade de manejo para adequação 

estrutural do entorno da árvore, conforme figura 8. 

 

 

Figura 8 – Percentual dos diferentes tipos de situação do sistema radicular em relação a calçada 

e o canteiro que circunda a árvore. 

Foi obtido um percentual de 22% de ocorrências de indivíduos arbóreos interferindo na 

rede elétrica, conforme figura 9. Este percentual totaliza 149 indivíduos arbóreos, com 

interferências nas redes elétricas primária, secundária, derivação e ou rede de telefonia, 

conforme figura 10. 

 

 

Figura 9 – Percentual de interferência na rede elétrica. 
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Figura 10 – Percentual de tipos de interferência na rede elétrica. 

 

Foi obtido um percentual de 7% de ocorrências de indivíduos arbóreos interferindo no 

trânsito de pedestres e ou veículos, conforme figura 11. Este percentual corresponde a 48 

indivíduos arbóreos, sendo que o maior percentual deles 79% compromete o trânsito de 

pedestres. Estes percentuais podem ser observados na Figura 12, com as porcentagens 

individuais de interferência no trânsito de pedestres, veículos e em ambos. 

 

 

Figura 11 – Percentual de interferência no trânsito. 
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Figura 12 – Percentual de tipos de interferência no trânsito. 

 

 

5 – Condições físicas, pragas e sanidade biológica 

 

Injúrias mecânicas são danos físicos que expões a madeira de forma evidente ao longo 

do caule e da copa. Essas injúrias podem ser ocasionadas por diversos fatores, mas 

principalmente pelo impacto físico que lesiona ou remove os tecidos vegetais da casca e do lenho. 

Este dano torna-se uma porta de entrada para insetos e agentes decompositores. No presente 

estudo foi encontrado um percentual de 45% de árvores com injúrias mecânicas detectadas, 

conforme figura 13, totalizando 300 indivíduos arbóreos com alguma lesão física.  

 

 

Figura 13 – Percentual de árvores com Injúrias Mecânicas. 

21%

29%

50%

Típos de Interferência no 
Trânsito

Interferindo no trânsito de veículos

Interferindo em ambos

Interferindo no trânsito de pedestres

55%
45%

Injúria Mecânica 

Não Sim



11 
 

 

Por meio da análise visual do tronco da árvore foi observado a presença de oco no interior 

da árvore, graças a orifícios, injúrias ou rachaduras que permitiram comprovar sua existência a 

olho nu. Foi obtido um percentual de 4% do total de indivíduos com ocos aparentes, conforme 

figura 14, totalizando 29 indivíduos arbóreos, sendo a espécie mais abundante o Alfeneiro 

(Ligustrum lucidum) com 31% das ocorrências. Os ocos ocultos não foram contabilizados. 

  

 

Figura 14 – Percentual de árvores com oco. 

 

Por meio da análise visual foi verificada a presença ou ausência de cupins, baseados em 

vestígios que puderam comprovar a infecção. Foram encontrados 44 indivíduos arbóreos com 

presença de cupim, sendo a espécie mais abundante o Alfeneiro (Ligustrum lucidum) com 20% 

das ocorrências. O percentual de indivíduos com presença de cupins pode ser visualizado na 

figura 15. 

 

Figura 15 – Percentual de árvores com cupim. 
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Foi verificada presença ou ausência de insetos brocadores, xilófagos, que se alimentam 

do lenho da madeira (tecido xilemático). Esta verificação se deu principalmente pela análise de 

vestígios como orifícios e larvas destes insetos encontradas no local. Foram encontrados 36 

indivíduos com presença de broca totalizando 5% do total levantado, conforme figura 16. 

 

 

Figura 16 – Percentual de árvores com presença de brocas. 

 

A presença de fungos patogênicos foi verificada por meio de observações hifas e de 

corpos de frutificação ao longo do caule, como orelhas-de-pau e cogumelos. Foi verificado um 

número de 51 indivíduos contaminados com fungos patogênicos totalizando 8% do total de 

árvores levantadas, conforme figura 17. 

 

 

 

Figura 17 – Percentual de árvores com presença de fungos patogênicos. 
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Foi observada a presença de cancro, doença que é caracterizada pela morte dos tecidos 

da casca, decorrente da ação de vários agentes abióticos e bióticos. Esta doença forma aberturas 

na casca da árvore expondo o lenho a intempéries. Foram encontradas 49 árvores com presença 

de cancro no tronco, perfazendo 7% do total levantado, conforme figura 18.  

 

 

Figura 18 – Percentual de árvores com presença de cancro. 

 

 

Erva-de-passarinho é o nome popular para designar as plantas parasitas escandentes 

(plantas com caule pendente) das famílias botânicas Loranthaceae e Viscaceae. Estas plantas têm 

relação com alimentação de algumas aves, que consomem seus frutos e disseminam suas 

sementes. Por se tratar de uma planta parasita, esta pode prejudicar o desenvolvimento das 

plantas hospedeiras causando atraso no desenvolvimento e até senescência completa do 

indivíduo. No presente trabalho foram observadas as ocorrências de ervas-de-passarinho, no 

entanto foi encontrado um número muito baixo de indivíduos parasitados, apenas 4, perfazendo 

1% do total de indivíduos amostrados. 
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6 – Ações de manejo 

Foi verificado que 176 árvores necessitam de algum tipo de poda, totalizando 26% do 

total de indivíduos analisados, conforme figura 19. Essa Intervenções tem por finalidade adequar 

a arquitetura do vegetal a realidade do entorno, bem como evitar a queda de galhos e 

disseminação de doenças.  

 

 

Figura 19 – Percentual de árvores com necessidade de poda. 

 

Dentre as técnicas de poda recomendadas está a poda de limpeza, que trata da remoção 

de ramos necrosados, defeituosos, lascados, quebrados, secos ou comprometidos por problemas 

fitossanitários. Esta poda é fundamental para manutenção da sanidade do vegetal. Outra 

necessidade é a poda de levantamento de copa, que trata da remoção de ramos e brotações 

inferiores, que atrapalhem a circulação de pessoas e veículos sob a copa do exemplar arbóreo. 

A remoção precoce de ramos, de forma racional para convivência com as interferências 

existentes (fiação, semáforo, sinalização, edificação, entre outras) é o que é chamado de poda de 

condução, esta poda é importante pois caso não seja realizada, a arquitetura da árvore ficará 

comprometida. Os números de exemplares arbóreos e suas diferentes necessidades de poda 

estão listadas na figura 20. 

As ações de poda, quando feitas de forma técnica, propicia uma maior harmonia entre a 

árvore e seu entorno, seja por evitar a queda de galhos, disseminação de fitopatologias, 

interferência no trânsito de carros e pedestres e interferência na rede elétrica. 
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Figura 20 – Números de árvores com necessidades de podas, distribuídas dentro das técnicas 

recomendadas para cada grupo analisado. 

 

Baseado na situação geral da árvore bem como em todos os outros quesitos 

anteriores foi classificado de forma subjetiva a “condição geral da árvore” dividida em 

três categorias: Condição geral boa: exemplar arbóreo no qual não são necessárias 

intervenções para sua preservação no local; Condição geral mediana: exemplar arbóreo 

no qual são necessárias intervenções para sua preservação no local; Condição geral ruim: 

exemplar arbóreo que necessita remoção por supressão (Da Silva Filho, 2014). 

 

 

Figura 21 – Percentual de árvores inseridas nas diferentes categorias de condições gerais. 
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Conforme ilustrado na figura 21, apenas 5% das árvores se encontram em condição geral 

ruim, estas árvores necessitam de intervenção ou supressão o quanto antes, para evitar 

problemas graves no futuro, já os indivíduos inseridos na condição geral mediana totalizam 15% 

do total, estes necessitam de atenção, pois se nada for feito sua condição pode piorar e 

futuramente comprometer seu estabelecimento. Qualquer remoção de árvores, mesmo aquela 

que se encontra em condição geral ruim, é recomendado que passe por uma segunda análise 

técnica, para evitar possíveis falhas do inventário. A localização das árvores com necessidades de 

intervenções está disponível no mapa em anexo. 

 

7 – Ações de Replantio 

 

O presente trabalho identificou 2 árvores mortas, 16 canteiros vazios e 9 canteiros com 

apenas os tocos de árvores cortadas. Estas áreas com uma pequena intervenção para remoção 

do indivíduo morto ou destoca do canteiro, podem ser utilizadas para replantio imediato de novas 

mudas de árvores. Também foram encontradas 46 árvores ausentes, que são árvores cadastradas 

previamente com base na ortofoto aérea, no entanto estas não foram encontradas na calçada e 

seu canteiro foi removido ou tapado. Estas áreas são potenciais para futuros plantios mediante a 

abertura de canteiro e análise do entorno para não prejudicar o acesso da casa ou do lote.  
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Anexo 1 

  Nome popular Nome científico Origem Nº Ind 

1 Acácia-mangium Acacia auriculiformis Exótica 6 

2 Acácia-mimosa Acacia podalyraefolia Exótica 1 

3 Acerola Malphigia emarginata Exótica 1 

4 Alecrim-de-campinas Holocalyx balansae Nativa 9 

5 Alfeneiro Ligustrum lucidum Exótica 31 

6 Amoreira Morus nigra Exótica 1 

7 Araucaria-colunaris Araucaria heterophylla Exótica 1 

8 Areca-bambu Dypsis lutescens Exótica 4 

9 Areca-de-Locuba Dypsis Madagascariensis Exótica 6 

10 Aroeira-pimenteira Schinus terebinthifolia Nativa 4 

11 Aroeira-salsa Schinus molle Nativa 14 

12 Astrapéia Dombeya wallichii Exótica 1 

13 Azaleia Rhododendron simsii Exótica 1 

14 Cabreúva Myroxylon peruiferum Nativa 4 

15 Calicarpa Callicarpa reevesi Exótica 1 

16 Canafístula Peltophorum dubium Nativa 1 

17 Canelinha Nectandra Megapotamica Nativa 1 

18 Carambola Averrhoa carambola Exótica 1 

19 Cássia Cassia grandis Nativa 1 

20 Cássia-fístula Cassia fistula Exótica 2 

21 Cedro Cedrella fissilis Nativa 1 

22 Cereja-do-rio-grande Eugenia involucrata Nativa 1 

23 Cerejeira-do-japão Prunus serrulata Exótica 1 

24 Cheflera Schefflera actinophylla Exótica 2 

25 Cheflera-pequena Schefflera arboricola Exótica 1 

26 Chico-pires Leucochloron incuriale Nativa 6 

27 Chuva-de-ouro Cassia ferruginea Nativa 1 

28 Cipreste-italiano Cupressus sempervirens Exótica 1 

29 Clusia Clusia fluminensis Nativa 1 

30 Copaiba Copaifera langsdorffii Nativa 2 

31 Coqueiro Cocos nucifera Nativa 1 

32 Coração-de-negro Poecilanthe parviflora Nativa 13 

33 Croton Codiaeum variegatum Contagem Exótica 1 

34 Dedaleiro Lafoensia pacari Nativa 6 

35 Embiruçu Pseudobombax grandiflorum Nativa 1 

36 Escova-de-garrafa Callistemon viminalis Exótica 17 

37 Espatódea Spathodea campanulata Exótica 1 

38 Espirradeira Nerium oleander Exótica 6 

39 Falsa-seringueira Ficus elastica Exótica 1 

40 Falso-barbatimão Cassia leptophylla Nativa 4 

41 Fênix Phoenix roebelenii Exótica 1 

42 Fênix-canariensis Phoenix canariensis Exótica 1 
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43 Ficus-lacerdinha Ficus benjamina Exótica 14 

44 Flamboyant Delonix regia Exótica 4 

45 Flamboyant-Mirim Caesalpinia pulcherrima Exótica 1 

46 Flor-de-são-miguel Petrea subserrata Exótica 1 

47 Fumo-bravo Solanum sp. Nativa 1 

48 Goiaba-roxa Psidium guajava Nativa 1 

49 Grevílea-robusta Grevillea robusta Exótica 1 

50 Guanandi Calophyllum brasiliense Nativa 1 

51 Hibisco Hibiscus rosa-sinensis Exótica 1 

52 Ingá Inga vera Nativa 1 

53 Ipê-amarelo-cascudo Handroanthus chrysotrichus Nativa 42 

54 Ipê-amarelo-do-cerrado Handroanthus ochraceus Nativa 1 

55 Ipê-branco Tabebuia roseo-alba Nativa 34 

56 Ipê-de-el-salvador Tabebuia pentaphylla Exótica 15 

57 Ipê-de-jardim Tecoma stans Exótica 1 

58 Ipê-rosa-de-bola Handroanthus impetiginosus Nativa 2 

59 Ipê-roxo Handroanthus heptaphyllus Nativa 24 

60 Jacarandá-mimoso Jacaranda mimosifolia Exótica 2 

61 Jacarandá-paulista Machaerium villosum Nativa 1 

62 Jambo-amarelo Syzygium jambos Exótica 1 

63 Jasmim-manga Plumeria rubra Exótica 1 

64 Jequitibá-rosa Cariniana legalis Nativa 3 

65 Jerivá Syagrus romanzoffiana Nativa 25 

66 Limoeiro Citrus lemon Exótica 2 

67 Maça Malus domestica Exótica 1 

68 Macaúba Acrocomia aculeata Nativa 1 

69 Magnolia-branca Magnolia grandiflora Exótica 3 

70 Manacá-da-serra Tibouchina mutabilis Nativa 2 

71 Manacá-de-jardim Brunfelsia uniflora Nativa 1 

72 Mangueira Mangifera indica Exótica 1 

73 Mirindiba-rosa Lafoensia glyptocarpa Nativa 2 

74 Mogno-brasileiro Swietenia macrophylla Nativa 12 

75 Monguba Pachira aquatica Nativa 12 

76 Mulungu Erythrina falcata Nativa 3 

77 Murta Murraya paniculata Exótica 21 

78 Oiti Licania tomentosa Nativa 44 

79 Paineira Ceiba speciosa Nativa 1 

80 Paineira-vermelha Bombax malabaricum Exótica 2 

81 Palmeira-imperial Roystonea oleracea Exótica 14 

82 Palmeira-rabo-de-peixe Caryota mitis Exótica 1 

83 Palmeira-seafórcia Archontophoenix cunninghamiana Exótica 17 

84 Palmeira-veitchia  Veitchia sp. Exótica 6 

85 Pandanus Pandanus utilis Exótica 1 

86 Pata-de-vaca Bauhinia variegata Exótica 18 
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87 Pau-brasil Paubrasilia echinata Nativa 17 

88 Pau-ferro Ceasalpinia ferrea Nativa 3 

89 Pau-viola Citharexylum myrianthum Nativa 3 

90 Pinheiro Pinus sp. Exótica 1 

91 Pitangueira Eugenia uniflora Nativa 5 

92 Platanus Platanus acerifolia Exótica 2 

93 Primavera Bougainvillea spectabilis Nativa 2 

94 Quaresmeira Tibouchina granulosa Nativa 11 

95 Resedá Lagerstroemia indica Exótica 58 

96 Resedá-gigante Lagerstroemia speciosa Exótica 7 

97 Saboteneiro Sapindus saponaria Nativa 1 

98 Santa-barbara Melia azedarach Exótica 2 

99 Sapucaia Lecythis pisonis Nativa 6 

100 Sete-copas Terminalia catappa Exótica 19 

101 Sibipiruna Poincianella pluviosa Nativa 20 

102 Siraricito Cojoba sophorocarpa Exótica 2 

103 Sombreiro Clitoria fairchildiana Nativa 1 

104 Tipuana Tipuana tipu Exótica 2 

105 Urucum Bixa orellana Exótica 1 

106 Uva-japonesa Hovenia dulcis Exótica 1 

107 Yucca Yucca elephantipes Exótica 1 

 

 

 


