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RESUMO 

A arborização oferece inúmeros benefícios para o ambiente urbano, e com o aumento da 

dimensão populacional e a interação entre o homem e o ambiente, os problemas ambientais 

ficam mais evidentes, comprometendo assim o clima, o ar, as condições do solo e o bem estar 

físico e mental da população, tornando-se, portanto, essencial o planejamento da arborização 

urbana. Para que o planejamento funcione faz-se necessário que existam pessoas capacitadas 

para a orientação de onde, como, e qual espécie de árvore deve ser utilizada no plantio. O 

plantio inadequado das árvores tem gerado diversos problemas tais como rompimento de fios 

elétricos, entupimento nas redes de água e esgoto e danos a estrutura de imóveis. Este projeto 

tem como objetivo analisar a condição da arborização de três bairros do Município de Itápolis, 

utilizando-se para isso, de um quadro com informações a serem observadas tais como altura, 

identificação botânica da espécie e situação geral. Os resultados serão organizados em tabelas 

e gráficos para a visualização geral dos dados. 

Palavras-chave; Arborização urbana. Planejamento. Itápolis. Levantamento arbóreo.
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1. INTRODUÇÃO: 

Devido ao grande desenvolvimento das áreas urbanas do país e alta concentração 

populacional, ocorre um aumento na taxa de problemas ambientais, como impermeabilização 

do solo, poluição visual, hídrica, atmosférica e redução da arborização urbana, o que prejudica 

a saúde dos cidadãos (ROCHA et al., 2004). A interação entre o homem e o meio ambiente 

foi se alterando e com isso a harmonia que antes existia passa a ser comprometida 

(ALMEIDA NETO et al., 2005). 

 O conforto climático urbano vem sendo prejudicado por alterações climáticas 

resultantes principalmente pela ausência de vegetação, transformando as cidades em 

verdadeiras estufas, tendo como efeito o surgimento das chamadas ilhas de calor, que é 

caracterizado por importantes variações espaciais e temporais relacionados ao clima (SHAMS 

et al., 2009). 

 A vegetação, como um todo, possui inúmeros benefícios ao ambiente urbano. A 

presença de arborização tende a melhorar o clima, sombreamento, embelezamento da cidade, 

equilíbrio dos ecossistemas, condições do solo, diminuição da poluição atmosférica e saúde 

física e mental do ser humano (ROCHA et al., 2004). 

 Embora haja uma progressão no gerenciamento arbóreo, ainda são muitos os 

problemas enfrentados, como: falta de técnicos capacitados para orientação do plantio, 

escolha da espécie, poda de formação e irrigação correta. Portanto, é necessário que seja feito 

um planejamento prévio, onde ocorra a análise da vegetação, do local e a escolha das espécies 

para o plantio. É interessante que seja utilizado uma arborização mais diversificada possível, 

pela estética, preservação da fauna e da biodiversidade vegetal. Podendo ser utilizada espécies 

exóticas, mas priorizando as nativas (RIBEIRO, 2009). 

 A falta de planejamento ocasiona diversos problemas, como rompimento de fios, 

entupimento de redes de esgoto, obstáculos para a circulação de pedestres e acidentes 

envolvendo veículos. Para evitá-los, é importante a análise do espaço para o plantio da árvore 

e se a espécie escolhida é adequada as condições do local, em relação à fiação, largura da 

calçada, distância de muros e postes (RIBEIRO, 2009; SILVA FILHO et al., 2002). 

 O levantamento arbóreo tem o objetivo de verificar se a condição da arborização 

urbana está adequada quanto aos critérios do planejamento. No município de Itápolis não 

existe um planejamento de arborização em vigor, apenas algumas leis que exigem o plantio de 
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árvores em relação à metragem da testada do terreno1. No entanto, a Secretaria de 

Desenvolvimento Ambiental, junto de sua bióloga Juliane dos Santos, está elaborando uma lei 

(Lei Nº 888/2015) a qual determina critérios da arborização de novos parcelamentos de solo, 

calçadas ecológicas, poda das árvores, supressão e substituição, imunidade e proibição do 

corte das árvores, infrações e penalidades e disposições gerais (SECRETARIA MUNICIPAL 

DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, 2015).  

 Esta lei está em projeto desde março de 2015 e ainda não foi aprovada pela Câmara 

Municipal2. 

  

                                                           
1  Entrevista com a Bióloga da Prefeitura de Itápolis, Juliane dos Santos. Lei Nº 1764-12/11/1997 norma alterada 

pela Lei Nº 2253/2005. 
2 Entrevista com a Bióloga da Prefeitura de Itápolis, Juliane dos Santos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Realizar um levantamento arbóreo de três bairros de um setor de área urbana do município de 

Itápolis e trazer uma análise das situações gerais da arborização municipal. 

2.2 Objetivos específicos 

Observar o estado geral de cada árvore do setor delimitado; 

Avaliar a densidade de espécies; 

Verificar a distribuição das árvores; 

Comparar a densidade e estado da arborização em cada amostragem; 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Caracterização da área de estudo:  

O município de Itápolis, fundado em 1862, conta atualmente com uma população 

estimada em 40.051 habitantes (IBGE, 2010), possui extensão territorial de 

996,747 km² e está localizado na latitude 21º 59’ S, longitude 48º 81’ W e altitude 

de 496 m. Com clima tropical de inverno seco, apresentando variação das 

temperaturas anuais entre 10ºC a 30ºC (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITÁPOLIS, 2014). 

3.2 Coleta de Dados: 

O método de análise será quali-quantitativo e se aplicará nas vias públicas de três 

amostragens estratificadas (Figura 1): Bairro Santo Antônio (A1), Vila Santos (A2) e Vila 

Oeste (A3), que constituem parte do quadrilátero central da cidade, não considerando as áreas 

verde públicas, somente arborização de calçadas e canteiros centrais. 

A aquisição dos dados se dará no período de agosto de 2016 a maio de 2017, por meio 

de definições das informações sistematizadas notadas no quadro (Quadro 1) com base no 

trabalho de Silva Filho(2002), a partir dos itens:  

I. Localização e Identificação: Serão demarcados o nome da rua, número e bairro 

em que se encontra a árvore, nome popular e cientifico e largura da calçada;  

II. Dimensões: Marcação das medições das árvores, altura geral, altura da primeira 

ramificação, diâmetro da copa e perímetro à altura do peito (PAP); 

III.  Biologia: Dados com base na avaliação da qualidade do objeto de estudo: 

1. Estado Geral- Ótimo: Árvore vigorosa e sadia; Bom: Médias condições de 

vigor e saúde; Regular: Apresente problemas requerendo reparos; Péssimo: 

Problemas cujo o reparo não apresentarão benefício ao indivíduo; Morta: 

Árvore seca ou com morte evidente; 

2. Equilíbrio Geral- Quando a árvore possui caule reto e copa nas mesmas 

proporções em todos os lados; 

3. Fitossanidade- Será identificado e listado o nome comum do agente 

causador. 

4. Intensidade- Leve; Médio; Pesado e Ausente; 

5. Local/Ataque- Indica o local de ataque para ser assinalada; 

6. Injurias- Mostra o grau de dano e se foi causada por vandalismo: Lesão 

grave, média ou leve. 
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IV.  Entorno e Interferências: 

1. Localização Relativa - Junto à guia: localizada próxima a guia da calçada; 

Centralizada: localizada no centro da calçada; Junto à divisa: localizada 

próxima ao muro ou cerca do imóvel; 

2. Tráfego -  Grau de tráfego de veículos: leve, médio e pesado; 

3. Situação adequada? – Quando a árvore está bem no local, em relação ao 

conflitos entorno como construções, fiação, muros, posteamento, sinalização; 

V. Definição de ações: Observação de atividade como poda, reparos, substituição, 

ampliação de canteiro, qualidade da ação, e sugestão de ações necessárias 

 

3.3 Organização dos dados: 

Após a coleta os dados serão organizados e expostos em três tabelas, uma referente a 

cada área de amostragem, separando-os em relação ao gênero, espécie, nome popular, estado 

geral, quantidade, procedência (nativa ou exótica) e frequência. 

Haverá a montagem de um gráfico de setor com todos os dados obtidos na pesquisa, 

separados em relação aos nomes populares e porcentagem, para a visualização clara da 

quantidade e diversidade de árvores.  

Por fim a análise referente à situação geral da arborização do município. 

 Figura 1 - Área e setores de amostragem: 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Google Maps (2016). 
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Quadro 1 - Informações Sistematizadas: 

Fonte: SILVA FILHO (2002). Modificado por Débora Ap.ª Soares (2016). 
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4. CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

 

Atividade 
Período: Janeiro 2016 à Dezembro 2016 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Revisão 

bibliográfica                         

Escolha do tema 
                        

Escrita do projeto 
                        

Participação de 

eventos                         

Coleta dos dados 
                        

Entrega do 

projeto                         

 

Atividade 
Período: Janeiro 2017 à Dezembro 2017 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Revisão 

bibliográfica                         

Organização dos 

dados                         

Escrita do projeto 
                        

Participação de 

eventos                         

Coleta dos dados 
                        

Entrega da 

monografia                         
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