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RESUMO
A falta de planejamento arbóreo é algo comum na maioria das cidades
brasileiras e reflete o desconhecimento do tema, sobretudo, em pequenos
municípios. Em algumas localidades, como em Centenário do Sul – PR, a
arborização não apresenta um manejo adequado e acaba por conflitar com os
equipamentos públicos do sistema urbano. Neste sentido, o presente estudo
visa analisar interferências da arborização viária urbana de Centenário do Sul,
por meio de sua caracterização e avaliação qualiquantitativa. Para tanto, foi
realizado o censo arbustivo-arbóreo da cidade, identificando conflitos e
constatando índices arbóreos. Com a execução da pesquisa verificou-se que o
sistema viário possui 4162 indivíduos representados por espécies como:
Licania tomentosa (Benth.) Fritsch; Poincianella pluviosa var. peltophoroides
(Benth) L.P. Queiroz e Pachira aquatica Aublet. Em termos de conflitos notamse como principais interferências as relações com a fiação e o calçamento, em
que, respectivamente, 17% e 15,4% dos indivíduos apresentaram algum grau
de conflito. Outros conflitos como interferências na iluminação e na sinalização
também foram observados, porém em menor proporção. Quanto às condições
fitossanitárias, aproximadamente 44% dos espécimes estão em boa condição,
sem a presença de sinais de pragas, doenças ou injúrias mecânicas. Em
relação aos índices arbóreos, observa-se em média 95,92 árvores/Km de
calçada, com índice de riqueza de Odum equivalente a 7,3. Na maior parte dos
logradouros inventariados não há a necessidade da inserção de novas
espécies, porém é preciso investir no plantio de um maior número de
indivíduos. Por todo exposto, nota-se que embora a arborização de Centenário
do Sul tenha apresentado problemas de conflitos no meio urbano, boa parte
destes conflitos podem ser remediados ou minimizados com a aplicação de
técnicas de planejamento, manejo e recuperação arbórea.
Palavras-chave: Conflitos da arborização; índices arbóreos; inventário;
planejamento.
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ABSTRACT
The lack of planning tree is common in most Brazilian cities and reflects the
theme unfamiliarity, especially in small municipalities. In some places, such as
in South Centenario - PR, afforestation does not have a proper management
and conflict with the public facilities of the urban system. In this sense, the
present study aims to analyze interference of the urban road afforestation South
Centenario through characterization and quali-quantitative evaluation.
Therefore, it was performed the shrub-tree census of the city, proposing the
finding of conflicts and the determination of tree indexes. With the execution of
the research it was found that the road system has 4162 individuals,
represented by species such as Licania tomentosa (.Benth) Fritsch;
Poincianella pluviosa var. peltophoroides (Benth) L.P. Queiroz and Pachira
aquatica Aublet. In terms of conflict are noted, as major interference, relations
with the wiring and the pavement, where, respectively, 17% and 15.4% of
individuals had some degree of conflict. Other conflicts as interference in
lighting and signaling were also observed, but in smaller proportion. As for
phytosanitary conditions, approximately 44% of the specimens are in good
condition, without the presence of signs of pests, disease or mechanical injury.
In relation to the tree indexes, observed on average 95.92 trees/km of sidewalk,
with wealth index Odum equal to 7.3. In most inventoried road it is not need to
insert new species, but it is necessary to invest in planting a greater number of
individuals. For all the above, it is noted that although South Centenario
afforestation has presented problems of the conflicts in urban areas, most of
these conflicts can be remedied or minimized by the application of planning
techniques, management and arboreal recovery.
Keywords: Conflict of afforestation; arboreal indexes; inventory; planning.
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1. INTRODUÇÃO
O espaço urbano construído sobre diferentes locais apresenta em sua
estrutura condições adversas que dificultam o pleno desenvolvimento de
espaços naturais. Logo, a elaboração de centros urbanos sem a determinação
de planejamento ou o estabelecimento de critérios pré-definidos contribui
negativamente

para

construção

de

ambientes

citadinos

acinzentados,

homogêneos, não sustentáveis.
Todavia, consoante aos pensamentos de Barré (1998), as cidades
deveriam ser na realidade patrimônio vivo, cujo tecido normal constitui elo
essencial e necessário que confere a cada local sua identidade. Neste
contexto, como patrimônio dinâmico, além de um produto arquitetônico, as
cidades são formadas por uma sociedade constituída por paisagens e espaços
de vivência (SILVA, 2009).
Por outro lado, o processo de urbanização vivenciado configura-se
oposto a definição citada, sendo observada com frequência a ausência de
espaços verdes e a falta do contato homem-natureza. Não obstante, torna-se
necessária cada vez mais a alteração do comportamento humano, a fim de se
obter espaços naturais e compatíveis com o desenvolvimento urbano e a
preservação local.
Aliado a este pensamento, a arborização atua como alternativa
significativa para representação do ambiente, projetando sobre o local
construído uma série de benefícios ao espaço e sua população. Contudo, como
atribuído acima, as árvores são mecanismos vivos no complexo urbano e, por
essa razão repercutem em mobilidade e constante modificação do meio.
Nessa conjuntura, ao se desenvolverem e sofrerem alterações, a
arborização apresenta, por vezes, incompatibilidades com o espaço público
projetado. Alguns estudos, como os desenvolvidos por Milano (1988) e Biondi e
Lima-Neto (2011), relatam tais incompatibilidades, associando as árvores a
conflitos com redes de cabeamento aéreo, placas de sinalização, posteamento
público, além de rompimento do calçamento urbano e da tubulação
subterrânea. Neste sentido, a implantação de árvores nas cidades requer
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estudo aprofundado a respeito de plantio, necessidades de manejo,
incompatibilidades com a dinâmica da urbe e risco potencial à população.
Frente aos problemas observados, nota-se na grande maioria dos
municípios brasileiros desconhecimento dos problemas existentes, ausência de
planejamento arbóreo, carência de mão de obra qualificada e falta de manejo
estrutural. Em se tratando do município de Centenário do Sul - PR, a falta de
planejamento ou a ineficiência do planejamento existente se assemelha em
partes aos demais municípios brasileiros, sendo constatadas situações como:
plantio

inadequado,

vandalismo

de

mudas,

supressão

arbórea

sem

estabelecimento de critérios técnicos, além de conflitos constantes entre a
arborização e os equipamentos constituintes da urbe (rede elétrica, sistema
viário e edificações).
No caso específico de conflitos observados é comum no município a
existência de calçadas danificadas pela ação de sistemas radiculares, bem
como redes de cabeamento aéreo e placas de sinalização obstruídas pela
presença de copas arbóreas. Prontamente, há no perímetro urbano do
presente município incompatibilidades entre o espaço público disponível e os
elementos formadores deste.
Outro fator preponderante em Centenário do Sul está relacionado a
questão fitossanitária de espécimes arbóreos localizados no sistema viário
urbano. Em diversos casos os espécimes arbóreos existentes apresentam
cicatrizes resultantes de podas irregulares, sinais de vandalismo e/ou ataques
de pragas e doenças, como: manchas foliares, cancros e podridão de troncos e
raízes.
Consoante às circunstâncias acima citadas, torna-se imprescindível à
prática de estudos que auxiliem e promovam resultados positivos quanto à
análise de problemas e questionamentos levantados no âmbito urbano.
Neste contexto, o presente estudo tem como intuito realizar o censo
arbóreo no Município de Centenário do Sul – PR, a fim de diagnosticar a
arborização existente, apontar suas interferências em relação à urbe e propiciar
subsídio para elaboração de um futuro plano de manejo arbóreo municipal.
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1.1 OBJETIVOS
1.1.1 OBJETIVO GERAL
Analisar interferências da arborização viária urbana em Centenário do Sul –
PR, por meio da caracterização e avaliação qualiquantitativa da arborização
existente no município.

1. 1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Elaborar banco de dados de espécies arbóreo-arbustivas presentes na
arborização urbana da área de estudo;
 Avaliar o desempenho da arborização em termos de índices arbóreos;
 Caracterizar conflitos existentes entre arborização e infraestruturas,
mapeando as áreas de ocorrência.

1.2 JUSTIFICATIVA
Ao encontro dos objetivos propostos, a presente pesquisa justifica-se pela
necessidade da elaboração de estudos que contribuam para caracterização e
planejamento da arborização. Em algumas localidades, como Centenário do
Sul, as árvores como elementos do meio urbano não foram devidamente
diagnosticadas, carecendo, portanto, de análises e acompanhamento quanto
ao tema.
O assunto em específico vem sendo paralelamente trabalhado em
cidades de médio e grande porte como Marialva, Maringá e Curitiba,
principalmente no que se diz respeito à confecção de planos de arborização
destinados aos presentes municípios. Entretanto, em cidades de pequeno porte
o tema proposto ainda é pouco abordado e ações, neste contexto, precisam ser
efetivamente perpetradas.
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O Município de Centenário do Sul – PR, por exemplo, não dispõe de um
inventário prévio da arborização existente, nem tão pouco de um plano
municipal para manejo arbóreo. Atualmente, verifica-se que a presente
localidade angaria prejuízos com a queda de árvores e com suas interferências
junto a equipamentos da urbe como: fiação, iluminação, placas e calçamento.
Considerando esses fatores, fazem-se necessários pesquisas e estudos
que identifiquem os problemas existentes, possibilitando o replanejamento da
arborização

e

melhoria

da

paisagem,

além

de

atenuar

incômodos

ocasionados pela ausência de manejo quanto aos espécimes arbóreos
presentes no meio urbano.

1.3 QUESTÃO-PROBLEMA

Em geral as cidades brasileiras não dispõem de planejamento efetivo
para o plantio e o cultivo de espécimes arbóreos. Estes, na maioria das vezes,
são escolhidos e dispostos no ambiente sem análise crítica, com prospecção a
se tornarem num curto espaço de tempo problemas urbanos futuros.
A precariedade de estudos essenciais nesta área, associado ao
desconhecimento do espaço verde urbano, tornam o tema um imponente
instrumento de trabalho, fazendo da arborização e de seus conflitos com
equipamentos da urbe chave para a elaboração deste estudo.
Neste sentido, em virtude do contexto abordado alguns questionamentos
norteiam o tema, dentre os quais se destacam: Quais espécies arbóreas
apresentam maiores conflitos com os equipamentos públicos? Onde se
localizam as áreas mais afetadas por problemas referentes à arborização no
município? Quais técnicas de manejo estão sendo empregadas no devido
perímetro urbano?
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2. REVISÃO DE LITERATURA

O presente capítulo abordará o referencial teórico, tendo por escopo a
contextualização histórica, a paisagem no contexto urbano, a importância da
arborização, critérios técnicos e planejamento, avaliação da arborização e suas
interferências com equipamentos da urbe, além da legislação vigente quanto
ao tema em estudo.

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

A arborização urbana, designada por Neves (1987) como um conjunto
arbóreo cultivado com finalidade de embelezamento, teve seu surgimento
durante o apogeu de antigas civilizações, anos antes de Cristo. Nesse período
histórico, povos egípcios, fenícios, gregos e romanos atribuíam às árvores uma
visão estética, fundamentada, por vezes, em crenças espirituais (MILANO;
DALCIN, 2000). Havia, portanto, uma conjuntura diferenciada em que se
instituíam as árvores como um elemento importante para fundamentos culturais
e interpessoais dos membros de toda uma comunidade.
Por volta do século XVIII, com a origem do Renascentismo e a
idealização dos jardins botânicos, disseminou-se pela Europa o exercício de
aquisição e cultivo de espécies advindas de outras regiões (MILANO; DALCIN,
2000). Houve durante este período a intensificação de estudos em torno do
presente assunto. Em linhas gerais iniciavam-se as primeiras concepções em
termos de projeto sobre o que hoje formaria o nosso conceito de arborização
urbana.
De acordo com Grey e Deneke (1978), apesar dos avanços citados com
a aquisição e cultivo de espécies arbóreas, a arborização consolidou-se como
elemento constituinte da urbe somente após a elaboração de relevantes
trabalhos como: os Squares de Londres e os boulevards de Paris. Embora
apresentassem aspectos estruturais diferenciados entre si, ambos os estudos
atuavam como modelos incisivos para confecção de futuros projetos na área.
Neste contexto, a partir do século XIX repercutiu a ideia haussmanniana
adotada com objetivo meramente estético. No esboço executado pelo barão de
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Haussmann foi possível a visualização de árvores enfileiradas acompanhando
o traçado urbano de calçadas, ruas e avenidas (GONÇALVES; PAIVA, 2013).
Logo, surgia-se aos olhos da população parisiense o uso da arborização como
forma empregada no acompanhamento viário urbano.
Estes mesmos autores mencionam ainda que durante aquele momento
deram-se início às primeiras contextualizações a respeito do ato de se
arborizar, definindo, por exemplo, florestas urbanas, ecologia urbana e
arborização de acompanhamento. Na realidade, o período foi marcado pelo
pleno desenvolvimento quanto ao assunto, servindo de base para o
enriquecimento da arborização atualmente praticada.
Com relação ao Brasil, durante o período colonial as cidades
apresentavam estrutura simplificada e voltavam-se basicamente a tendências
portuguesas (SILVA, 2003). As árvores, como um todo, eram utilizadas apenas
para amenizar o calor e alguns locais, como conventos e mosteiros detinham
de forma pouco insipiente espécies ornamentais, traduzindo certo caráter
estético e paisagístico a estes ambientes (PAIVA; ALVEZ, 2002).
Somente a partir do século XVIII, sob influência do período iluminista e
dos jardins públicos, a arborização foi configurada como elemento integrador
dos perímetros urbanos (MILANO; DALCIN, 2000). Como herança do Império
português e também da colonização holandesa, a prática do paisagismo,
corriqueiramente executado em países europeus, se disseminou por cidades
brasileiras, ganhando espaço inicialmente em Recife, Olinda e no Rio de
Janeiro (SILVA, 2003).
Após a vinda da corte portuguesa para o Brasil, o então imperador D.
João VI ordenou a criação do Jardim Botânico, tendo o intuito de cultivar
espécies com finalidades medicinais, ornamentais, frutíferas e aromáticas
(LIRA FILHO; PAIVA; GONÇALVES, 2001).
Por volta do ano de 1836, sob forte resistência da população surgiram os
primeiros trabalhos de arborização viária urbana do país. Por ocasião do
matrimônio de D. Pedro I, o botânico alemão Ludvig Riedel, diretor geral de
matas e jardins, iniciou projeto paisagístico a fim de compor a arborização
urbana da cidade do Rio de Janeiro (LIRA-FILHO; PAIVA; GONÇALVES,
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2001). Posteriormente, o referido estudo serviria de base e auxiliaria na
elaboração de projetos arbóreos conduzidos Brasil afora.
No século XX, além da arborização frequentemente executada com
espécies voltadas para a flora de origem europeia desenvolveram-se no país
estudos a fim de utilizar a flora nacional como alternativa para composição da
arborização urbana (GOMES; SOARES, 2003). Desta forma, projetou-se pelo
país o uso de espécies nativas, originárias do próprio Brasil.
Citadas pelo paisagista Roberto Burle Marx, espécies como: sibipiruna,
cássia-negra, pau-ferro, paineira, oiti, ipê e quaresmeira, se tornaram comuns
na composição da arborização urbana nacional e ganharam espaço na
elaboração de projetos paisagísticos aqui impetrados (PAIVA; ALVES, 2002).
De início os primeiros projetos foram criados e desenvolvidos sem
estabelecimento de um estilo coerente e sem adequação de espécies
pretendidas para cada situação (PAIVA; ALVES, 2002). Neste contexto,
difundiu-se pelo Brasil uma série de projetos sem padronização.
Em se tratando de Centenário do Sul – PR, a exemplo do que ocorreu
em diversas cidades por todo o país, a arborização também foi implementada
sem a determinação de critérios pré-definidos, ocorrendo ao longo dos anos a
supressão de importantes espécies arbóreas características da região.
De acordo com Zanoni (2002), antes do processo de colonização os
solos centenarienses eram cobertos por espécies como perobas e palmitos.
Contudo, após o avanço da fronteira agrícola e instituição do perímetro urbano
disseminou-se pelo local o plantio de espécies arbóreas procedentes de outras
regiões e países. Na realidade, diferentemente da ideia proposta por Glaziou
com objetivo de enfatizar o local de origem (PAIVA; ALVES, 2002), não ocorreu
no presente município a valoração de espécies nativas, nem tão pouco o
aproveitamento de seu potencial arbóreo.
Em análise ao contexto histórico do município é possível observar que
apesar da supressão arbórea mencionada houve, em certos momentos, a
execução de projetos paisagísticos vinculados à arborização. Entre os anos de
1973 e 1976, por exemplo, elaborou-se em Centenário do Sul o estudo de
remodelagem da praça central, incentivando como um todo às práticas de lazer
e visitação. Após dez anos, com a parceria entre município e estado iniciou-se
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na cidade o processo de criação de conjuntos habitacionais previamente
arborizados, como os bairros: Adalgiza Aparecida Bueno Felício, José Tavares
de Souza, Guilherme Pisolato e José Antônio Garcia (ZANONI, 2002).
Quanto à caracterização de projetos paisagísticos desenvolvidos nota-se
que os planos executados em Centenário do Sul priorizaram, ao longo de sua
história, essencialmente aspectos estéticos. Entretanto, como resultado direto
de suas implantações potencializaram-se o uso das áreas verdes e, por
consequência estimularam a implantação da natureza como um dos elementos
formadores da paisagem no contexto urbano.

2.2 PAISAGEM NO CONTEXTO URBANO

Por conceito entende-se a paisagem como uma unidade visual,
caracterizada por fatores de ordem social, cultural e natural, contendo espaços
e tempos distintos (BRASIL, 1997). Prontamente, em específico ao contexto
urbano, entende-se este elemento como um conjunto heterogêneo de formas
naturais e artificiais, constituída por frações de ambas as estruturas (SANTOS,
2008).
Nessa perspectiva, a paisagem urbana em sua conjuntura artificial
resulta do processo humano de transformação local, sendo, portanto, produto
direto da ação do homem. Por outro lado, em análise ao meio natural identificase a paisagem como reflexo da preservação das condições do ambiente
(GATO; QUEIROZ, 2008) permitindo, desta forma, contato homem-natureza.
Como exposto, todo o ambiente urbano será formado pela conjunção de
formas artificiais e naturais. Logo, a determinação da conformação urbana de
cada localidade dependerá da interação e composição de ambos os elementos.
Em análise ao tema, Santos (1992) apud Cunha (2008) sujeita a
conformação

das

cidades

a

união

de

fatores

como:

construções,

infraestruturas, homens e meio ecológico. Lynch (2006), partindo do mesmo
pressuposto, complementa a ideia suscitada pelo autor e menciona que além
das estruturas físicas, o ambiente também será formado pela presença de
elementos móveis e em especial das pessoas. Neste contexto, Lecione (2008)
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explica o surgimento das cidades como um produto social inserido no âmbito
da relação homem-espaço.
Independentemente do conceito abordado, o fato é que as cidades
cresceram e cada vez mais é possível se verificar a ocorrência de processos
como: compactação e impermeabilização do solo, redução da cobertura
vegetal, aumento de agentes erosivos, alterações do lençol freático, além de
ampliação nas ocorrências de enchentes e elevação de níveis de poluição
(GOUVEIA, 1999).
Consoante a Meneguetti (2003), o processo de urbanização mencionado
é responsável por intensa ocupação de espaços e ocasiona conflitos entre
árvores, veículos, pedestres, equipamentos públicos e obras em geral. Frente
aos conflitos observados, geralmente aplicam-se técnicas de manejo arbóreo
objetivando a atenuação de problemas.
Para De Angelis, Castro e De Angelis Neto (2007), a execução de
manejos inadequados, como podas severas e diminuição de áreas permeáveis,
pode em longo prazo provocar estresse da planta e desta forma comprometer
sua devida funcionalidade. Nesta abordagem, as cidades não proporcionam
condições para o desenvolvimento e manutenção da flora e fauna existente
(LIMNIOS,

2006),

sendo

caracterizadas

como

ambientes

de

intensa

degradação ambiental (MARTINS, 2010).
Todavia, embora os ambientes urbanos não forneçam condições
adequadas ao pleno desenvolvimento de espécies arbóreas, a arborização
ainda assim é um constituinte imprescindível para a formação da paisagem no
contexto urbano. A realidade é que por mais que se estabeleçam conflitos, as
árvores são elementos essenciais para a vida, apresentado, portanto, relevante
importância para o homem e o ambiente em geral.

2.3 IMPORTÂNCIA DA ARBORIZAÇÃO

Em virtude do plantio de espécies arbóreas no meio urbano é possível
constatar a ocorrência de variados benefícios. Estudos como os desenvolvidos
por Hoehne (1944), Grey e Deneke (1978) e LIRA-FILHO (2001) relatam a
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importância do uso das árvores nas cidades e justificam os benefícios oriundos
de sua existência.
Para Coutinho e Guedes (2010), as árvores cultivadas em solo urbano
funcionam como regularizadores térmicos naturais e apresentam funções
ecológicas (alteração do microclima, proteção do solo e da fauna), sociais
(melhoria da qualidade de vida) e estéticas. Biondi e Althaus (2005) vão além e
atribuem às árvores conotações físicas, psíquicas, ecológicas, políticas e
econômicas.
No contexto abordado, Álvarez (2004) justifica que a arborização
contempla as necessidades de lazer requeridas pelo homem, preserva e
protege os recursos naturais, modelando a estrutura urbana e, por
consequência, diversificando espaços considerados monótonos e interligando
áreas verdes isoladas.
Independentemente das funções associadas, o fato é que as árvores
desempenham importantes papéis como constituintes formadores do ambiente
urbano. Lapoix (1979), por exemplo, exprime a ideia do ato de arborizar como
uma condicionante para harmonização entre a sociedade urbana e o próprio
ambiente.
No aspecto ecológico, a presença de vegetação urbana propicia a
melhoria microclimática, protege o solo e a fauna, além de amenizar poluentes
atmosféricos. Prontamente, a arborização viária atua como um mecanismo de
filtragem de materiais particulados presentes no ar, ampliando a umidade
atmosférica e refrescando o ambiente urbano a sua volta (BIONDI, 2008).
Nesta conjuntura, o conforto térmico está estritamente associado à
presença de arborização. Em locais de clima quente observa-se como
condição sine qua non a utilização de árvores com folhagem perene,
permitindo a formação de sombra no decorrer de todo o ano (PAGLIARI;
DORIGON, 2013). Logo, a estrutura arbórea torna-se elemento necessário
para o mínimo conforto e bem-estar de moradores e transeuntes. De acordo
com Grey e Deneke (1978), esta sensação de conforto ou mesmo desconforto
humano tem origem na atuação dos elementos climáticos, sendo alterada
constantemente em centros urbanos.
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Segundo Bernatzky (1980) apud Milano (1988), os centros urbanos
apresentam fatores de artificialidade que afetam condições climáticas como:
temperatura, umidade do ar e circulação dos ventos. Neste sentido, Schubert
(1979) salienta a importância da arborização como um facilitador microclimático
atuante na urbe por meio de sua evapotranspiração.
No contexto estético, as árvores adicionam cores ao cenário urbano,
promovem modelos de paisagem, anulam a monotonia do ambiente, tornam
áreas de recreações atrativas, enfatizam elementos da paisagem e ainda
proporcionam dinamismo ao ambiente urbano (BIONDI, 2008).
Para Batista (2006), além de impender papel estético na composição
urbana, as árvores apresentam funções múltiplas, podendo contribuir de
maneira efetiva para promoção de melhorias na qualidade ambiental das
cidades.
Em relação ao meio social, o supracitado autor expõe a vegetação
arbórea como um elemento urbano que proporciona direta e indiretamente
bem-estar psíquico e material aos cidadãos. Logo, a presença de árvores
auxilia no relaxamento de moradores, preenche a ausência de espaços
recreativos, possibilita a oportunidade de convívio com outras pessoas e serve
como fonte de atração a turistas.
Quanto a artifícios econômicos, observa-se elevação de preços em
detrimento da presença da arborização. Áreas densamente arborizadas,
edifícios com vegetação, locais próximos a regiões como praças, parques e
hortos podem ser valorizados financeiramente como resultado da existência de
indivíduos arbóreos (GOLD, 1977).
Neste contexto, em análise a todos os benefícios apontados o ato de se
arborizar é reconhecido como uma prática requerida para o bom funcionamento
da cidade e do conjunto urbano. Entretanto, para o ideal cumprimento das
funções arbóreas e dos benefícios a elas associados é imprescindível a adoção
de práticas sistematizadas de planejamento e manutenção, compreendidos
pelo reconhecimento do ambiente, plantio com espaçamento adequado,
irrigação de mudas, adubação de coveamento, podas regulares e controle
fitossanitário de pragas e doenças (MILANO, 1988).
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2.4 PLANEJAMENTO ARBÓREO NO MEIO URBANO

Para determinação de qualquer critério ou planejamento a ser gerido no
meio urbano é imprescindível o reconhecimento de seu espaço e de todo o
processo ao qual está vinculado a sua criação. Nesta abordagem, pela visão
de Mumford (1998), as cidades foram criadas como reflexo da existência de
suprimento alimentar, da domesticação de animais e do estabelecimento do
homem permanentemente sobre uma área. Castells (1983) também enfatiza
em seu estudo a questão alimentar e ressalta o desenvolvimento da agricultura
como principal motivo para a criação das cidades.
Independentemente da razão pelo surgimento de centros urbanos, sua
criação possibilitou o convívio em sociedade e a modificação da maneira de
agir e pensar sobre o meio. Ocorreu na realidade, além da formação de
núcleos sociais organizados, a instituição de um processo de urbanização,
definido como a multiplicação dos pontos de concentração populacional,
ampliação de suas dimensões e difusão de sistemas de valores, atitudes e
comportamentos humanos (CASTELLS, 1983; BECKER, 1991).
Em detrimento da intensificação do processo de urbanização instituíramse a existência de problemas urbanos como a desorganização territorial e
social, a alteração do uso do solo e a queda nos níveis de qualidade ambiental
(SILVA, 1997). Neste sentido, como abordado na contextualização histórica, as
árvores foram inseridas no espaço físico alterado com o intuito de atenuação
dos problemas sentidos, repercutindo em benefí cios ao meio.
De acordo com sua inserção no espaço, as árvores cultivadas no
perímetro urbano foram categorizadas em duas diferentes classes: arborização
de ruas e áreas verdes. Em se tratando das áreas verdes referem-se aos locais
com vegetação de porte variado acompanhada por elementos paisagísticos,
geralmente, compostas por: praças, parques, bosques e jardins particulares,
governamentais e/ou institucionais (BIONDI, 2008). Quanto à arborização viária
denominam-se as áreas com vegetação isolada ou enfileirada, cultivada em
calçadas ou canteiros centrais, situadas ao longo de ruas e avenidas
(GONÇALVES; PAIVA, 2013).
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As áreas verdes, em especial as florestas urbanas, quando comparadas
à arborização viária apresentam maior densidade arbórea e, portanto,
empregam melhores benefícios a toda população a sua volta (GREY;
DENEKE, 1988; MILLER, 1998).
As relações entre árvores, seres humanos e animais também ganharam
espaço nos estudos urbanos e o novo termo, ecologia urbana, passou a
compor a temática da arborização (GONÇALVES; PAIVA, 2013). Embora
existam estudos a respeito das áreas verdes, das florestas e da ecologia
urbana, boa parte da literatura corrente se atém a trabalhos vinculados à
arborização de acompanhamento viário.
Segundo Sampaio (2006), as árvores presentes no acompanhamento
viário trazem, ainda que simbolicamente, parte do ambiente natural para
composição dos espaços urbanos. Deste modo, a arborização atua como elo
entre homem e natureza, atenuando problemas observados no contexto
citadino.
Para efetiva atuação da arborização é imprescindível o uso planejado
deste elemento estruturador do ambiente. Silva e Bortoleto (2005) expõem que
a maior parte das cidades brasileiras não possui planejamento da arborização
de suas vias ou apresentam um planejamento pouco incipiente, resultando em
baixa riqueza de espécies e elevados índices de problemas.
A arborização de acompanhamento viário sofre com a falta de
planejamento, refletindo em custos adicionais tais como: serviços de
manutenção, substituição e/ou remoção da vegetação (SILVA, 2005). Em seu
estudo relacionado aos custos do verde urbano, Nowark et al. (1998) também
indicam a má gestão e a falta de planejamento como razões para ampliação
dos custos com sistemas arbóreos.
Logo, para evitar a sucessão de problemas relativos à arborização, o
planejamento localizado implica no conhecimento fidedigno do espaço,
antecedente à escolha da espécie (GONÇALVES; PAIVA, 2004).
Segundo Leal (2007), a arborização de acompanhamento viário possui
características particulares que a difere daquelas usualmente aplicadas em
áreas verdes. Portanto, em consonância com os ideais de Milano (1994),
planejar a arborização viária é, de forma sintetizada, determinar a árvore certa
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para o local certo, sem perder os objetivos do planejador e a função da árvore
no espaço pretendido.
Para o estabelecimento das árvores no cenário urbano, vários critérios
devem ser adotados e diversos fatores ponderados. Logo, menciona-se como
aspectos relevantes: a largura do passeio, a presença de fiação e a existência
de tubulações subterrâneas em diferentes pontos (GONÇALVES; PAIVA,
2004).
Neste sentido, para a execução de um bom planejamento aconselha-se
ater a fatores básicos e condicionantes, como: a caracterização do ambiente
urbano, a observação do espaço físico disponível e as propriedades inerentes
a cada espécie (MILANO; DALCIN, 2000).
Quanto à seleção de espécies, Grey e Deneke (1978) corroboram a
necessidade de se considerar as capacidades de adaptação, sobrevivência e
desenvolvimento nos locais de plantio. Balensiefer e Wiecheteck (1985) vão
além e ressalvam que para determinação de espécies deve-se atentar para
aspectos como: rusticidade, resistência a pragas e doenças, classificação do
sistema radicular, características de desenvolvimento das árvores, além de
princípios tóxicos e alergênicos existentes.
Para tanto, com o intuito de se evitar a aplicação de técnicas excessivas
de manejo recomenda-se, durante a prática de plantio, a realização de
proteção das mudas, adubação correta dos solos, respeito às dimensões
mínimas de coveamento (0,5 x 0,5 x 0,5 m) e observação quanto à fiação
aérea presente (BALENSIEFER; WIECHETECK, 1985; MILANO; DALCIN,
2000).
De acordo com Biondi e Althaus (2005), as práticas de manejo arbóreo
abarcam técnicas aplicadas para a manutenção das árvores com saúde, vigor
e compatibilidade com o espaço. Neste contexto, Meneguetti (2003) menciona
o bom manejo como um processo instaurado, visando maximizar os benefícios
e reduzir os custos gerados. Conforme Milano e Dalcin (2000) esse manejo
proposto é constituído por práticas como: plantio, replantio, cuidado e
monitoramento de espécies.
Em termos de planejamento e manejo arbóreo, Milano e Dalcin (2000)
consideram ainda a necessidade de previsão na remoção de espécimes da
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arborização. Para eles, ao se plantar uma árvore é imprescindível planejar sua
retirada do meio, visando assim atalhar possíveis agressões abruptas sentidas
no ambiente.

2.5 AVALIAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA

Como alternativa para prática do planejamento torna-se necessária a
avaliação da arborização local, concebida pela aplicação de metodologias
fundamentadas em diferentes critérios. Alguns estudos como os elaborados por
Harris (1973), Rachid (1999) e Sampaio (2006) relatam o emprego de
metodologias no meio arbóreo, propiciando, com base no levantamento de
dados, a avaliação do conjunto arbóreo existente.
Deste modo, o processo de avaliação, tanto qualitativo como quantitativo
depende da execução de métodos para análise arbórea (MILANO, 1988).
Atualmente, desde procedimentos simplificados, como a anotação de dados
em campo, até recursos computadorizados são empregados para avaliação e
reconhecimento de indivíduos no meio urbano (SAMPAIO, 2006).
Apesar das inúmeras metodologias aplicáveis, a realização de
procedimentos de inventários arbustivo-arbóreos ainda apresenta importante
relevância por quantificar e qualificar de forma mais segura informações
detalhadas a respeito dos espécimes arbóreos existentes (BIONDI; LIMANETO, 2011). Conforme Milano e Dalcin (2000), a prática destes métodos
objetiva a aquisição de informações referentes ao patrimônio arbóreo,
auxiliando no preparo de programas de gerenciamento, na definição de
prioridades para intervenções, no estabelecimento de previsões orçamentárias
futuras e na deliberação de políticas de administrativas em longo prazo.
Em se tratando dos inventários arbustivo-arbóreos, Harder (2002)
menciona que métodos executáveis podem ser aplicados de maneira total,
parcial ou por amostragem, considerando aspectos como: porte da cidade,
objetivo da pesquisa e/ou disponibilidade de recursos.
Conforme denotado por Bobrowski (2010), no inventário parcial se
considera apenas um componente específico tal como um parque, uma dada
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espécie ou a arborização de um bairro.

Neste contexto, prevalece nas

pesquisas a escolha de uma determinada variável como objeto de estudo.
Em termos de inventário total considera-se a realização do censo
arbóreo, caracterizando toda a arborização viária urbana de uma cidade ou
ainda todos os componentes arbóreos de um ambiente urbano (DIAS, 2005).
Esta classe justifica-se como forma de cadastramento da arborização de
pequenas cidades, cuja população seja inferior a 50 mil habitantes (IBGE,
2000).
No inventário por amostragem adota-se um método e um processo de
amostragem visando conhecer as características da população amostral
(BOBROWSKI, 2010). Nesta técnica, o tamanho da unidade amostral mais
adequado dependerá da diversidade de espécies e da amplitude de idade,
sendo recomendadas unidades amostrais menores quanto mais homogêneas
for sua amostra (HUSCH et al., 1972).
Logo, para cada uma das metodologias propostas têm-se resultados
com níveis de confiança diferenciados. Neste contexto, Biondi (1985) relata o
método de inventário arbóreo parcial como um procedimento mais rápido e
menos oneroso, demonstrando, portanto, viabilidade e eficácia para utilização
em cidades de médio e grande porte. Milano (1984), por outro lado, corrobora a
importância da aplicação da técnica de inventário total como forma de
proporcionar resultados mais precisos, permitindo ainda a identificação de
índices arbóreos, principalmente em comunidades de pequeno porte.
Os índices arbóreos deliberados como um conjunto de parâmetros
empregados para estudo da arborização possibilitam, de acordo com Nucci
(2001), a configuração e quantificação do espaço verde urbano, servindo de
instrumento para avaliação da qualidade ambiental. Para Silva-Filho e Bortoleto
(2005) estes índices permitem a definição de metas qualitativas e quantitativas
associadas aos componentes arbóreos, refletindo na tomada de decisões
quanto ao assunto.
Em detrimento à conjuntura acima citada os índices são, portanto,
procedimentos aplicáveis e de suma importância para avaliação da arborização
em estudo. Segundo Silva-Filho e Bortoleto (2005), para tal avaliação,
indicadores de diversidade são essencialmente úteis, pois permitem a
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realização de análises quanto à aplicação de decisões de manejo e também
execução de planos diretores de arborização.
Dentre os variados indicadores de diversidade existentes um dos mais
conhecidos e tradicionalmente aplicados refere-se ao índice de Odum. O
presente indicador avalia o número total de espécies e o somatório da
abundância de indivíduos de uma comunidade, sendo classificado também
como índice de riqueza ou variedade (PINTO-COELHO, 2000). Bobrowski
(2011) complementa a ideia do autor e denota que o índice de variedade ou
riqueza de Odum é empregado para mensurar a intensidade de mistura de
espécies, ou seja, é aplicado para quantificar sua diversidade. Neste sentido,
quanto maior for o valor numérico do índice encontrado maior será também a
diversidade arbórea no referido local.
Para Meneguetti (2003), além do índice de Odum, o indicador de
Shannon-Wiener exerce também contribuição para compreensão quanto ao
número de espécies e abundância de indivíduos, auxiliando na qualificação em
termos de diversidade de toda arborização em estudo. Neste contexto,
alicerçado nos ideais de Biondi e Kischlat (2006), quanto mais diverso for um
ambiente maior será a capacidade de suas espécies de resistir às variações e
absorver impactos negativos como: situações climáticas, poluição e surgimento
de pragas e doenças.
Por fim, não obstante aos índices de diversidade apresentados, mas
correlacionados à quantidade de indivíduos presentes na área urbana, alguns
indicadores como o índice de árvores por habitante e o índice de árvores por
quilômetro permitem a verificação da qualidade arbórea expressa em números
de indivíduos. Desta forma, com base na literatura se estabelece valores
mínimos de árvores indicados para a manutenção do conforto microclimático
local. Neste sentido, consoante a Paiva (2009), recomenda-se pelo menos 100
árvores por quilômetro de calçada ou seguindo os padrões da Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, 2010) apud
(HÖFIG; SILVA, 2010) aproximadamente duas árvores por habitante.
Além

dos

indicadores

arbóreos

citados,

alguns

procedimentos

disponíveis para avaliação de impactos ambientais, como métodos de
pontuação, podem ser eficientes ao conferir pesos aos distintos fatores
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observados, tais como: porte arbóreo, fitossanidade, relação com a fiação,
relação com a iluminação pública e classificação do sistema radicular.
Prontamente, a inter-relação entre os valores obtidos permite a avaliação da
arborização e, por consequência, a caracterização do ambiente em estudo.
Como complemento às técnicas abordadas, Lima-Neto (2011) exprime a
importância da aplicação de metodologias informatizadas associadas aos
métodos convencionais de índices arbóreos e avaliação de impactos. Segundo
o referido autor o uso de sistemas de informações geográficas (SIG) permite o
mapeamento e monitoramento espacial da arborização urbana. Logo, o
processamento das imagens em ambientes SIG diminui os custos obtidos com
inventários convencionais, reduzindo, portanto, o número de variáveis
coletadas em campo.
Com

base

nos

procedimentos

acima

apresentados

torna-se

imprescindível a necessidade de associação e aplicação de diferentes
metodologias relativas ao estudo arbóreo. Neste sentido, como resultado de tal
aplicação objetiva-se a obtenção de um diagnóstico arbustivo-arbóreo o mais
fidedigno possível à realidade local.

2.6 INTERFERÊNCIAS DA ARBORIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA
URBE

Em geral observa-se no cenário urbano a formação de ambientes
estruturados com ausência de planejamento prévio, sem o levantamento de
recursos arbóreos existentes ou adequado acompanhamento de espécimes
arbóreos

(BOBROWSKI;

BIONDI;

FIGUEIREDO-FILHO,

2012).

Como

resultado da falta de planejamento e da ausência de atuação por parte da
gestão

pública

constata-se

rotineiramente,

em

centros

urbanos,

incompatibilidades de espaços compreendidos entre as mais diferentes
estruturas constituintes da urbe.
Neste contexto, a arborização, por sua vez, quando não bem arquitetada
exerce conflitos diretos com os equipamentos públicos, potencializando
problemas e minimizando benefícios. Prontamente, em virtude da questão
apresentada, Lima (1992) expõe a existência de situações indesejáveis no
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meio urbano como, por exemplo, o escurecimento de ruas, a ocorrência de
danos aos cabeamentos aéreos, além de problemas constatados juntos ao
calçamento e placas de sinalização.
Consoante à ideia de Lima (1992), Philips (1993) reconhece as árvores
como indivíduos conflitantes junto ao calçamento e o meio-fio, sendo as
principais responsáveis pelo rompimento dessas estruturas urbanas. De acordo
com este autor, os indivíduos arbóreos oferecem ainda riscos de quedas sobre
construções, carros ou pedestres, diminuindo a segurança local.
Para McPherson e Simpson (2002), o uso inadequado das árvores no
meio urbano compromete a passagem da rede de cabeamento aéreo, sendo,
nestes casos, imprescindível a aplicação de critérios técnicos como a
determinação de espécies adequadas e o uso constante de podas.
Seguindo o mesmo viés, Miranda (1970) e Santiago (1970) relatam a
questão da utilização da arborização sem a definição de critérios técnicos e
planejamento adequado. Como corroborado pelos mesmos, em sua porção
aérea as árvores confrontam com a fiação elétrica e com rede telefônica,
terminando quase que sempre podadas. Junto ao solo geralmente dispõem de
pouco espaço disponível ao crescimento e permanecem em constante conflito
com o calçamento, edificações, placas de sinalização e a livre circulação de
veículos e pedestres. No subsolo, além de encontrarem condições hostis ao
desenvolvimento, contribuem para o rompimento de tubulações e, por
consequência, danificam redes de água e esgoto.
Em se tratando de redes subterrâneas e do calçamento existente
confere-se maiores índices de conflito em espécies cujo sistema radicular
apresente desenvolvimento superficial. Segundo Balensiefer e Wiecheteck
(1985), estas espécies exibem desenvolvimento de raízes em sentido lateral, o
que contribui para o rompimento das estruturas acima citadas.
Em específico à rede de fiação elétrica é possível constatar a existência
de alternativas práticas como forma de manejo instalada em diferentes
comunidades. O cabeamento ecológico (rede da fiação elétrica compacta), por
exemplo, proporciona a diminuição da extensão de contato entre a arborização
e a fiação elétrica, restringindo problemas correlatos aos mesmos (MILANO,
1988). Neste sentido, com a aplicação da rede de cabeamento citada foi
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possível constatar no município de Maringá redução de 84% na frequência de
interrupções do fornecimento de energia e 82% na duração destes
acontecimentos (TAKAHASHI, 1997).
O autor ressalva ainda que outras medidas como a utilização de redes
de iluminação pública abaixo da copa das árvores (aproximadamente 3,5 m de
altura) permite a melhor distribuição da energia, evitando assim o conflito direto
com a copa de espécimes arbóreos.
Para Biondi (2008), a alternativa mais viável do ponto de vista técnico e
econômico seria o planejamento da arborização de acompanhamento viária,
executado sempre de maneira cautelosa. Consoante à autora o trabalho
planejado junto à arborização evita o conflito direto desta com estruturas do
meio urbano, inibindo a existência de incompatibilidades futuras.
Nesta conjuntura, Balensiefer e Wiecheteck (1985)

denotam a

necessidade da escolha adequada de espécies para cada local, bem como a
aplicação de um estudo preliminar para plantio e disposição dos indivíduos
arbóreos. Prontamente, tendo como escopo o planejamento da arborização é
necessária a adoção de medidas públicas, visando, sobretudo, o respeito aos
aspectos legais vigentes.
Em se tratando dos aspectos legais cumpre-se ressaltar que boa parte
dos municípios brasileiros não dispõe de legislações municipais específicas
voltadas para a arborização viária urbana. Neste sentido, devem-se seguir as
legislações de cunho estadual e federal para aplicação e desenvolvimento no
meio urbano. Prontamente, em níveis estaduais e federais observam-se os
seguintes aspectos legais:
- Lei estadual nº 15.953, de 24 de setembro de 2008. Proíbe o plantio,
comércio, transporte e produção da planta Murta (M. paniculata).
- Portaria IAP nº 125, de 07 de agosto de 2009. Reconhece a Lista
Oficial de Espécies Exóticas Invasoras para o Estado do Paraná.
- Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Estabelece diretrizes
gerais da política urbana e dá outras providências.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

Em suma o presente capítulo refere-se à caracterização do universo da
pesquisa, bem como o procedimento experimental elaborado para execução do
devido trabalho.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO UNIVERSO DA PESQUISA
O presente estudo foi desenvolvido no Município de Centenário do Sul PR, localizado a 484 km da capital do estado, Curitiba (Figura 1). O município
está inserido na zona fisiográfica do terceiro planalto paranaense, local
pertencente à microrregião do norte velho de Londrina (ZANONI, 2002).
Atualmente, registra população de 11.346 habitantes e área total de 400, 711
km² (IBGE, 2010).
Em relação ao clima, verifica-se que consoante à classificação de
Koppen a região possui condições de clima subtropical úmido mesotérmico,
com predominância de verões quentes e chuvas concentradas (temperatura
média superior a 22º C), além de invernos com geadas pouco frequentes
(temperatura média inferior a 18º C), sem estação seca definida (IAPAR, 2008).
O município apresenta ainda médias pluviométricas anuais entre 1200 mm e
1400 mm (IAPAR, 2008), caracterizando condições satisfatórias para plantio e
desenvolvimento de espécies arbóreas.
A área de estudo abrange vegetação de densa Floresta Tropical,
classificada por Roderjan et al. (2002) como Floresta Estacional Semidecidual
Submontana. Os autores ressalvam que neste ambiente geralmente são
encontrados indivíduos arbóreos caducifólios, totalizando entre 20% e 50% das
espécies. De acordo com Zanoni (2002) e Costa et al. (2011) a região onde se
situa

o

município

é

constituída

por

variados

fragmentos

florestais,

representados por espécies como: Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.)
Mattos (ipê-roxo), Euterpe edulis Martius (palmito juçara), Tabernae montana
hystrix

Steud

(leiteiro),

Anadenanthera

colubrina (Vell.)

Brenan

var. cebil (Griseb.) Altschul (angico), Aspidosperma polyneuron Müll.Arg.
(peroba), dentre outros.

35

Figura 1: Mapa de localização do município de Centenário do Sul, Paraná

Fonte: Adaptado ITCG (2008)
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Quanto à classificação dos solos nota-se a existência de áreas de
Latossolo, Argissolo e Nitossolo, distribuídos em diferentes faixas de terra por
entre o recorte geográfico do município (ITCG, 2008b). Em geral grande parte
da cidade encontra-se em locais de Latossolo, sendo estes utilizados
essencialmente para uso agropecuário.

3.2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

O desenvolver do referido trabalho foi elaborado com base em
contextualização bibliográfica e levantamento de dados em campo, o qual se
estruturou por diagnóstico de inventário arbóreo, conversas in loco junto à
população e observações de campo.
Para exercício da pesquisa, empregou-se como área de estudo o
perímetro urbano da municipalidade proposta, considerando a presença de
áreas de acompanhamento viário, excetuando praças e parques. Com o
objetivo de reconhecimento e caracterização do local, o ambiente de estudo foi
dividido em setores, seguindo a classificação de bairros adotada pela Prefeitura
Municipal.
Inicialmente o estudo contou com o cumprimento de um levantamento
de espécies arbóreas, dentre elas árvores, arvoretas e arbustos constituintes
do espaço. O levantamento realizado teve por base a metodologia adaptada de
inventário de caráter qualiquantitativo proposta por Pivetta e Silva Filho (2002),
a qual registra características de interesse como: número de espécies por área,
altura de espécimes arbóreos, altura da primeira bifurcação, condições da
planta e existência de pragas ou doenças.
Para realização do levantamento, foram conduzidas campanhas in loco
com o objetivo de coletar amostras representativas de espécies arbóreas para
posterior identificação do material botânico, além de avaliar e quantificar
interferências da arborização junto à urbe. O procedimento de coleta e
herborização seguiu a metodologia proposta por Fidalgo e Bononi (1989).
As campanhas foram realizadas nos meses de outubro a dezembro de
2015 e contaram com auxílio de material de campo, dentre eles: prancheta,
trena, fita métrica, tesoura de poda manual, tesoura de poda alta (podão),
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sacos plásticos, câmera fotográfica e ficha de acompanhamento. No decorrer
das campanhas foram percorridas todas as ruas e avenidas da sede do
município, sendo realizado o censo total da arborização.
A fim de identificar as espécies existentes no espaço urbano foram
anotadas em fichas de campo (Apêndice A) características pertinentes a cada
espécie

encontrada,

como:

nome

científico,

associações,

hábitos,

características de tronco, folhas, flores e frutos.
Para

constatação

de

interferências

entre

a

arborização

e

os

equipamentos do acompanhamento viário foram analisados espécimes
arbóreos adultos, sendo considerados, por tanto, apenas indivíduos com altura
superior a 3,0 m e diâmetro altura peito (DAP) maior que 0,3 m. Os parâmetros
aqui estabelecidos foram medidos com apoio de fita métrica e por método de
observação visual, tendo como ideal priorizar espécimes que apresentam real
potencial de dano, além de palmeiras cujo diâmetro altura peito é relativamente
menor que as demais espécies arbóreas.
Com o objetivo de analisar possíveis interferências da arborização juntos
a equipamentos da urbe foram observados in loco os hábitos de cada indivíduo
arbóreo, bem como sua relação com o espaço público. Os resultados
constatados foram anotados em fichas de acompanhamento (Apêndice B),
objetivando posterior realização de análises estatísticas e mapeamento da
área.
Para preenchimento de dados relativos às interferências da arborização
seguiu-se como base a metodologia adaptada de Sampaio (2006), sendo
atribuídas classes para cada item analisado. Durante a realização do referido
procedimento foram registradas as seguintes informações:

a) Quanto à localização e identificação do espécime arbóreo:
Número do espécime arbóreo (NE) – Para cada indivíduo arbóreo encontrado
em cada rua ou avenida analisada foram atribuídos na sequência números de
identificação que variam de 1 a n.
Logradouro (Lg) - Nome da Rua ou Avenida em que se encontra o espécime
arbóreo registrado.
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Número do Imóvel (NI) – Número do imóvel em frente ao local onde se situa o
espécime arbóreo analisado. Caso o indivíduo arbóreo esteja localizado em
área de divisa de lotes, escolher o número da residência posterior. Se, por
outro lado, estiver localizado em frente a uma residência sem número, deixar a
identificação do número em branco.
Número do Quarteirão (NQ) – Seguindo o mapa do perímetro urbano de
Centenário do Sul foi enumerada cada quadra existente no município.
Localização na Rua (LR) – Foi identificado se o espécime arbóreo registrado
estava do lado direito, esquerdo (tendo como orientação o sul-norte e lesteoeste) ou no canteiro central da via.
Espécie - Nome popular e científico da espécie observada. Para cada espécie
encontrada foi atribuído um valor numérico para representá-la. Exemplo:
Número 2 = Oiti [Licania tomentosa (Benth) Fritsch.].

b) Quanto ao porte
Idade (Id) – Jovem: árvore viva com menos de 3 metros de altura ou
DAP≤0,3m; adulta: árvore viva com mais de 3 metros de altura e DAP>0,3m;
Altura (H) – Altura total estimada em metros.
Altura da Primeira Bifurcação (Hb) - Altura existente entre o solo e a primeira
bifurcação ou galho, em metros.
Circunferência a Altura do Peito (Cap) – Circunferência, em metros, do
tronco medida a 1,30 metros do solo.
Diâmetro de Copa longitudinal (DLong) - Diâmetro de copa, em metros,
medido longitudinalmente ao meio fio. É necessário que a árvore analisada
apresente copa relevante (com mais de 3 galhos e folhagem densa).

c) Quanto à fitossanidade
Análise da condição fitossanitária dos espécimes arbóreos. Divisão do presente
estudo em quatros classes:
Condição boa (A) – Árvores em estado fitossanitário aparentemente bom com
vigor, sem a presença de sinais de pragas, doenças ou injúrias mecânicas. O
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espécime arbóreo em análise possui ainda formato característico da espécie e
não necessita de projetos de correção de grande amplitude.
Condição satisfatória (B) – Árvores com condição fitossanitária e vigor média,
podendo apresentar certos problemas de pragas, doenças ou injúrias
mecânicas. São requeridas podas corretivas ou de limpeza, reparos de danos
físicos ou controle de pragas e doenças.
Condição sofrível (C) – Árvores que apresentam início de processo de
senescência e/ou possuem severos danos de praga, doenças ou danos físicos
sérios. De forma geral, necessitam de intenso trabalho de recuperação.
Morta (D) - Árvores mortas ou que devido à existência de pragas e/ou doenças
aparenta processo avançado de senescência;
Toco (E) - restos de material lenhoso que evidenciam a existência de árvores
anteriormente no local.

d) Quanto à existência de podas

Análise da presença de podas executadas anteriormente em cada espécime
arbóreo. Divisão do estudo em quatros classes:
Sem poda (A) – Quando não é possível identificar a execução da poda.
Poda sem brotos (B) – Quando é notória que houve a retirada de galhos, sem
a presença de rebrotas.
Poda com brotos (C) – Quando é notória que houve a retirada de galhos, mas
há presença de rebrotas.
Com poda drástica (D) – Quando houve a retirada de galhos em excesso,
provocando desequilíbrio na copa arbórea.

e) Quanto à presença de interferências no espaço urbano

Relação do sistema radicular com o calçamento
Sem afloramento de raízes (A) – Presença de raízes totalmente encoberta
por solo.
Com afloramento dentro da área livre (B) – Presença de raízes superficiais
na área livre destinada à cova.
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Com afloramento de raízes afetando o calçamento (C) – Presença de raízes
superficiais, ultrapassando a área livre destinada ao crescimento arbóreo e
provocando rachaduras no calçamento.
Com afloramento de raízes afetando construções (D) – Presença de raízes
superficiais, ultrapassando a área livre destinada ao crescimento arbóreo e
provocando rachaduras em construções próximas.

Relação da copa com a rede de fiação elétrica/telecomunicações
Sem existência de rede de fiação elétrica (A) – Quando não há a presença
de rede de fiação elétrica próxima a área de desenvolvimento do espécime
arbóreo.
Arborização abaixo da rede de fiação elétrica (B) – Quando a arborização
existente encontra-se abaixo da rede elétrica, porém não apresenta altura
suficiente para interferir na rede.
Arborização acima da rede de fiação elétrica (C) – Quando a arborização
existente apresenta folhagem acima da rede elétrica, diminuindo o contato
direto das folhas com a rede.
Arborização em conflito direto com a rede de fiação elétrica (D) – Quando
há presença de galhos, folhas e frutos em contato direto com a rede elétrica,
podendo interferir na funcionalidade da rede.

Relação da copa com o trânsito de veículos e transeuntes
Sem interferência (A) – Quando a copa não interfere na circulação nem de
transeuntes e nem de veículos.
Com interferência no trânsito de transeuntes (B) – Quando a copa de
alguma forma pode interferir na capacidade de circulação dos transeuntes, sem
prejudicar a movimentação de veículos.
Com interferência no trânsito de veículos (C) – Quando a copa de alguma
forma pode interferir na capacidade de circulação de veículos, sem prejudicar a
movimentação de transeuntes.
Com dupla interferência (D) - Quando a copa interfere na circulação de
transeuntes e de veículos.
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Relação da copa com a iluminação pública e placas de sinalização
Sem interferência (A) – Quando a copa não interfere na iluminação pública e
na visualização de placas de sinalização.
Com interferência na iluminação pública (B) – Quando a copa de alguma
forma pode inibir a iluminação de ruas e avenidas, sem prejudicar a
visualização de placas de sinalização.
Com interferência na visualização de placas de sinalização (C) – Quando a
copa de alguma forma pode dificultar a visualização de placas de sinalização,
sem prejudicar a iluminação de ruas e avenidas.
Com dupla interferência (D) – Quando a copa interfere na iluminação pública
e na visualização de placas de sinalização.

Com o intuito de retratar a morfologia vegetal e os conflitos existentes
entre a arborização e os equipamentos disponíveis na urbe foram fotografados
espécimes arbóreos de interesse.
Para a caracterização do Viveiro Municipal e reconhecimento do manejo
empregado no município foi realizada entrevista informal com o técnico
responsável pelo local. Durante visitação ao recinto foi verificada a
quantificação das mudas empregadas para a arborização, estabelecendo a
proporção de cada espécie cultivada.
Após a coleta de dados, foi realizada a identificação dos espécimes
arbóreos presentes na área de estudo. O devido procedimento foi conduzido
com base na comparação com chave dicotômica e literatura, tendo ainda
auxílio do professor Dr. Marcelo G. Caxambu, responsável pelo Herbário
Centro Federal (HCF) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR). As plantas seguiram a classificação de famílias botânicas proposta
em Angiosperm Phylogeny Group Classification III (2009) e os epítetos
específicos a Lista da Flora do Brasil (2013) e The International Plant Name
Index (2013).
Com o intuito de avaliar qualitativamente os espécimes arbóreos
encontrados foram tabelados os dados obtidos, classificando-os quanto a sua
natureza de origem (nativa ou exótica), dominância e percentagem de conflitos.
Para determinação do cálculo destes dois últimos fatores (dominância e

42

percentagem de conflitos) utilizou-se a metodologia adaptada de índices
descrita por May (1975).
Com o propósito de se quantificar os conflitos da arborização com a
fiação, o calçamento e a iluminação pública, consideraram-se como amostra
apenas indivíduos adultos, excluindo espécimes jovens sem potencial de danos
no ambiente. Todavia, para análise de conflitos com a sinalização e com a livre
circulação de pedestres foram considerados todos os espécimes constituintes
da arborização.
Em relação aos índices arbóreos, foi executada neste estudo a aplicação
dos seguintes indicadores: Índice de Árvores por Habitantes (Eq. 1), Índice de
Árvores por quilômetro (Eq. 2) e Índice de Riqueza de Odum (Eq. 3), conforme
descritos abaixo:

 N º Ar 
IAH  

N
º
Hab



[1]

Em que:
IAH = Índice de árvores por habitante;
Nº Ar = Número de Árvores;
Nº Hab = Número de habitantes da área urbana

IA / KM 

N º Ar
C

[2]

Em que:
IA/Km = Índice de árvores por quilômetro;
Nº Ar = Número de árvores;
C = Comprimento de cada rua (Km).

IR 

S  1
ln N

Em que:
IR = Índice de Riqueza de Odum;
S = Número de espécies;
ln N = Logaritmo natural do número total de indivíduos.

[3]
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Para determinação do Índice árvores/km de calçada foi utilizada como
ferramenta o software ArcView, empregado na obtenção do comprimento total
de cada logradouro. Com o propósito de analisar ruas com potencial de
representação, foi calculado o índice por logradouro apenas de ruas com
extensão superior a 200 m, excluindo dos cálculos, portanto, vias menores que
duas quadras.
O conjunto dos índices trabalhados auxiliou como um todo na
compreensão a respeito da arborização e permitiu avaliá-la em termos de
quantidade e qualidade requerida ao perímetro urbano analisado.
Consoante à metodologia aplicada por Silva-Filho e Bortoleto (2005) foi
estabelecido o número potencial de árvores recomendado para plantio em vias
urbanas do município de Centenário do Sul, bem como a quantidade prevista
para a inserção de novas espécies (Eq. 4). Assim como corroborado no índice
de árvores por quilômetro, utilizou-se para elaboração deste índice também
ruas com comprimento maior que 200 m.

Sad  [d min  datual* ln(Nexist Npot)]  fc

[4]

Em que:
Sad = Quantidades de espécies a serem adicionadas;
dmin = Índice de Odum teórico mínimo = 2,45;
datual = Índice de Odum atual
Nexist = ∑ de abundâncias existentes;
Npot = ∑ de abundâncias potenciais;
Fc = Fator de correção = 5,5.
Para determinação do número potencial de espécies utilizou-se como
base a recomendação de Paiva (2009), com indicação de 100 árvores/km de
calçada e a aplicação dos cálculos estabelecidos por Silva-Filho e Bortoleto
(Eq. 5):

Npot  (100 * C)  Nex
Em que:
Npot = Número potencial de plantio para cada rua;
C = Comprimento da via (Km);
Nex = Número de indivíduos existentes atualmente.

[5]
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Após a determinação dos indicadores arbóreos elaborou-se, com apoio
do software CorelDRAW X6 e das cartas do ITCG (2008a), o croqui arbóreo
referente a área de estudo. Com a confecção do croqui proposto foi possível
identificar áreas com maior ocorrência de conflitos referentes à arborização
urbana, além de pontuar locais que necessitam serem primeiramente
trabalhados em uma possível supressão da vegetação arbórea.
Neste contexto, foi estabelecido o delineamento da arborização presente
no município, caracterizando-a e registrando seus devidos locais de ocorrência
dentre o espaço viário urbano em estudo.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente capítulo aborda os resultados obtidos com a prática de
pesquisa, bem como possíveis discussões pleiteadas em consonância ao
tema. Neste contexto será trabalhada a caracterização da arborização urbana,
sua distribuição e composição florística, a caracterização do viveiro municipal e
das mudas a campo, altura da primeira bifurcação, diâmetro à altura do peito,
fitossanidade, podas, conflitos entre a arborização e equipamentos públicos no
acompanhamento viário urbano, além de índices arbóreos.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA

Em termos de caracterização local observa-se no recorte geográfico
proposto a frequente presença de árvores entremeadas por casas, ruas e
avenidas (Figura 2). Prontamente, visualizam-se em todos os logradouros
públicos indivíduos de porte arbustivo e/ou arbóreo que, de certa forma,
contribuem para formação do espaço urbano.

Figura 2 - Vista parcial de Centenário do Sul a partir da Avenida Vanderlei
Antunes de Moraes

Fonte: O Autor, 2015
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Como fator predominante da arborização do município é possível
constatar em diversos logradouros a existência de canteiros centrais
geralmente arborizados (Figura 3). Para conformação destes canteiros são
utilizadas espécies basicamente de médio (4 – 8 m) e grande porte (> 8 m)
(PELEGRIM; LIMA; LIMA, 2012), constituindo corredores arbóreos que
propiciam sombra local e melhoria de aspecto microclimático e estético.
Figura 3 – Vista parcial da arborização em canteiro central na Avenida Prefeito
Vanderlei Antunes de Moraes.

Fonte: O Autor, 2015

Ainda em termos de caracterização local é possível relatar a existência
de ruas destituídas da presença de canteiros (Figura 4). Todavia, embora parte
dos logradouros públicos não disponham destes mecanismos ainda são
ambientes arborizados, apresentando geralmente indivíduos de variadas
características, porém com resguardada importância local.
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Figura 4 – Vista parcial da arborização em áreas de calçamento na Rua
Prefeito José Climácio da Silva

Fonte: O Autor, 2015

Ao percorrer toda a malha viária urbana de Centenário do Sul é comum
se deparar com árvores frondosas e se vislumbrar com paisagens marcantes,
como a floração de indivíduos arbóreos. A realidade é que durante todo o ano,
em diferentes épocas, espécies arbóreas distribuídas pela cidade florescem e
possibilita aos moradores e visitantes um espetáculo à parte (Figura 5).
A florada dos ipês em específico é esperada a cada ano e registrada dia
após dia por admiradores incondicionais. As flores dos ipês além de atrair
moradores despertam o interesse da avifauna, permitindo, assim, a interação
arbórea com elementos da natureza.
Por outro lado, apesar de cada espécime arbóreo desempenhar sua
função no espaço urbano, procedendo em benefícios para a sociedade e o
ambiente, é possível verificar a presença de indivíduos arbóreos em conflito
com equipamentos constituintes da urbe. Neste sentido, notam-se danos
diretos da arborização em cabeamentos aéreos, posteamentos, placas de
sinalização, calçamentos, construções e/ou tubulações subterrâneas.
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Figura 5 – Florescências em espécies arbóreas ocorrentes em Centenário do
Sul. (A) Bauhinia variegata L.; (B) Poincianella pluviosa var. peltophoroides
(Benth) L.P. Queiroz; (C) Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos;
(D) Tabebuia chrysotricha (Mart. ex. DC.) Standal.; (E) Handroanthus albus
(Cham.) Mattos.
A

B

C

D

E

Fonte: O Autor, 2015
.

Em relação aos conflitos identificados junto ao calçamento, estes
geralmente apresentam origem associada aos tipos de raízes, dimensões do
sistema radicular, bem como condições de estresse aos quais as plantas são
submetidas. Na realidade, quando se planta um indivíduo arbóreo muitas vezes
não se considera o futuro desenvolvimento da planta, nem as características
individuais de cada espécie, o que em longo prazo se tornam futuros
problemas, potencializando situações como o rompimento ou destruição do
calçamento local (Figura 6).
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Figura 6 – Sistema radicular removido após ocorrência de danos ao
calçamento local.

Fonte: O Autor, 2015

Em situações extremas, além dos danos causados a calçadas ou
construções, a ação das raízes atinge a rede de tubulação de abastecimento
podendo, nestes casos, amassar, trincar ou romper tais estruturas (Figura 7).
Na maioria das vezes torna-se comum a adaptação das raízes junto às redes
de distribuição de água, entretanto, não se descarta a possibilidade de
rompimento das tubulações o que, por consequência, amplia os índices de
perda no abastecimento.
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Figura 7 - Sistema radicular em conflito com a rede de tubulação de água.

Fonte: O Autor, 2015

No caso específico do sistema aéreo os principais conflitos são
registrados entre a arborização e a fiação elétrica (Figura 8) ou entre a
arborização e as placas de sinalização (Figura 9). Em se tratando dos conflitos
junto às redes, a arborização obstrui a passagem do cabeamento aéreo o que
pode comprometer o fornecimento de energia ou o acesso aos sistemas de
telecomunicação.
Com o propósito de remediar o problema observado, frequentemente
são contratadas equipes de serviços terceirizados que realizam podas de
limpeza dos galhos. Contudo, em análise às podas realizadas verifica-se que
estas geralmente afetam a estrutura arbórea, alteram sua configuração e
podem no futuro desestabilizar a planta.
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Figura 8 – Espécime de Paquira aquatica Aublet em conflito com a rede de
fiação elétrica.

Fonte: O Autor, 2015

Em relação às placas de sinalização há registro de árvores plantadas à
frente destas estruturas (Figura 9). O plantio inadequado de árvores próximas
às placas contribui para redução da visibilidade dos motoristas e dificulta o
trânsito local. Esta situação além de representar perigo denota a falta de
planejamento por parte de gestores e moradores locais.
Todavia, o conflito das árvores resultante de seu pleno crescimento é um
fator esperado e, que, portanto, deveria ser repensado e planejado durante o
processo de plantio da muda.

52

Figura 9 – Licania tomentosa (Benth.) Fritsch em conflito com placa de
sinalização.

Fonte: O Autor, 2015

Por outro lado, além dos problemas correlatos ao crescimento da árvore
é comum, em passeios da cidade, a presença de indivíduos arbóreos
estressados com solo compactado e com ausência de espaço para pleno
desenvolvimento das raízes. Se no sistema radicular as raízes limitam-se ao
ambiente hostil do meio urbano, na porção aérea a constante poda irá, ao
longo dos anos, comprometer a estrutura arbórea. As podas em “V” ou “U”, por
exemplo, justificam tal relato, pois permitem a livre passagem da fiação, mas
sobrecarregam o peso dos galhos em determinados pontos da árvore,
contribuindo assim para a queda dos mesmos (Figura 10).
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Figura 10 – Vista parcial de indivíduo arbóreo com queda de galhos sob o leito
carroçável

Fonte: O Autor, 2015

A combinação de fatores de estresse ambiental como sufocamento das
raízes e alteração estrutural das copas é a principal causa para motivação das
quedas de espécimes arbóreos registrados no município (Figura 11). No
contexto geral as árvores não resistem às condições tão adversas e, sob a
influência de rajadas de vento acabam tombando. Nesta conjuntura é notória
em Centenário do Sul a constatação de prejuízos decorrentes da falta de
planejamento no setor arbóreo.
A falta de planejamento com técnicas de manejo bem aplicadas é um
dos principais problemas associados à arborização de Centenário do Sul.
Nesta perspectiva os plantios geralmente são executados de forma
inadequada, com o uso de espécies com porte arbóreo inapropriado para
determinados locais. As mudas, em sua grande maioria, são cultivadas em
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ambientes que rapidamente repercutem em conflitos com equipamentos
públicos ou transeuntes.
Figura 11 – Ligustrum lucidum W. T. Aiton arrancado com a força do vento.

Fonte: O Autor, 2015

As mudas ao se desenvolverem passam por constantes podas que, por
vezes, são realizadas sem o estabelecimento de critérios técnicos. Neste
sentido, como resultado da utilização de podas inadequadas formam-se
cicatrizes junto aos troncos, propiciando caminhos para a entrada de vetores e
futuras propagações de doenças (Figura 12).
No colar de cicatrização pode ocorrer ainda a brotação de galhos
epicórmicos, sendo estes pouco instáveis e responsáveis, por vezes, pela
queda de galhos no meio urbano. Nesta conjuntura, é necessário o controle
adequado das podas, diminuindo, portanto o surgimento de tais brotações.
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Figura 12 – Cicatrizes de podas em indivíduo de Poincianella pluviosa var.
peltophoroides (Benth) L.P. Queiroz

Fonte: O Autor, 2015

Outro problema comumente observado no meio urbano está associado
ao estrangulamento dos sistemas radiculares. Estes, por sua vez, são
sobrecarregados diariamente pelo calçamento que não condescende com o
crescimento da planta. Nesta conjuntura, o rompimento de calçadas é apenas
uma resposta ao incessante estresse submetido às árvores (Figura 13).
Como alternativa aos conflitos vivenciados, o gestor municipal optou em
substituir indivíduos conflitantes e comprometidos fitossanitariamente por
indivíduos jovens de espécies conhecidas. Com base em parâmetros técnicos
a medida adotada é coesiva, porém necessita de planejamento para adequada
execução.
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Figura 13 – Sistema radicular de P. pluviosa em conflito com calçamento.

Fonte: O Autor, 2015

A extração de espécimes arbóreos senis condenados por questões
sanitárias é, muitas vezes, a única alternativa para recuperação total ou parcial
do espaço danificado. Neste sentido, a aplicação da técnica de extração é
justificável para os devidos fins.
Contudo, em análise ao método de extração arbórea empregado no
município é comum a adoção de procedimentos inadequados, como exemplo:
a realização de cortes sem o uso de equipamentos de segurança. Nesta
conjuntura, os devidos procedimentos são caracterizados como técnica de
manejo questionável, necessitando, portanto, de relevante revisão.
Em se tratando do processo de derrubada os riscos decorrentes do
método utilizado também são preocupantes. A equipe responsável geralmente
executa a derrubada do toco ainda inteiro, tendo como auxílio apenas
maquinários pesados sem a regulamentação de padrões técnicos (Figura 14).
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Figura 14 – Processo de extração de espécime arbóreo atacado por cupins
(Coptotermes ssp).

Fonte: O Autor, 2015

Apesar dos problemas constatados, os objetivos alcançados com a
aplicabilidade técnica como: recuperação de locais danificados e redução dos
riscos de quedas têm sido satisfatórios. Entretanto, é relevante salientar que os
métodos aplicados ainda precisam ser aprimorados para posterior adequada
execução em campo.
Por todo exposto, em virtude ao acompanhamento realizado recomendase a realização de capacitação profissional e o fornecimento de material
técnico de segurança a colaboradores, propiciando desta forma maior conforto
e segurança aos envolvidos em todo o processo. É necessário ainda que se
reconheçam os reais problemas da arborização para, deste modo, garantir um
ambiente urbano com qualidade de vida à população.
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4.2 DISTRIBUIÇÃO E COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA
A cidade de Centenário do Sul – PR apresentou em seus 43,39 km de
acompanhamento

viário

urbano

4162

indivíduos

arbustivo-arbóreos,

representados por 62 espécies, classificadas em 30 diferentes famílias
botânicas. As espécies mais comumente encontradas na presente localidade
foram:

oiti

[Licania

tomentosa

(Benth.)

Fritsch]

(34,80%),

sibipiruna

[Poincianella pluviosa var. peltophoroides (Benth) L.P. Queiroz] (16,19%),
munguba (Pachira aquatica Aublet) (14,37%) e murta [Murraya paniculata (L.)
Jack.] (5,67%). Outras espécies arbóreas como mangueiras (Mangifera indica
L.) (1,22%) e flamboyant [Delonix regia (Bojer ex Hook) Raf.] (0,77%) também
compõem a arborização em questão, porém foram registradas em menor
frequência (Tabela 1).
Em termos de abundância de espécies, as dez principais espécies
registradas no perímetro urbano corresponderam a 83,1% dos indivíduos
inventariados. Em Maringá - PR, o mesmo número de espécies contemplou
82,45% dos indivíduos (SAMPAIO, 2006) e em Águas de São Pedro - SP a
somatória

estabelecida

perfez

um

total

de

48,33%

(SILVA-FILHO,

BORTOLETO, 2004). A título de comparação nota-se que a arborização de
Centenário do Sul, assim como outros municípios brasileiros, possui
dominância de poucas espécies em sua composição.
Algumas espécies arbustivo-arbóreas como: aroeira vermelha (Schinus
terebinthifolius Raddi.) (0,02%), ipê branco [Tabebuia roseoalba (Ridl.)
Sandwith] (0,05%), flor de pavão [Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw] (0,07%),
tamarindo (Tamarindus indica L.) (0,02%), boldo (Plectranthus barbatus Andr)
(0,02%), acerola (Malpighia glabra L.) (0,07%) e pau ferro [Caesalpinia
ferrea var. leiostachya (Benth.)] (0,02%) representaram frequência inferior a
0,1% cada (Tabela 1), o que adverte baixa relevância na composição total da
arborização local. Todavia, cumpre-se ressaltar que, as devidas espécies,
sobretudo aquelas nativas e que não possuem toxicidade (S. terebinthifolius, T.
roseoalba e C. ferrea), podem ter seu plantio incentivado na área de estudo.
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Tabela 1 - Levantamento de espécies da arborização urbana do município de
Centenário do Sul - Paraná.
IND = Quantidade de indivíduos registrados; DM = Dominância das espécies
encontradas (%); O = Origem; N = Nativa; E = Exótica.
Família
Anarcadiaceae

Apocynaceae

Nome popular
Mangueira
Aroeira salsa
Aroeira
vermelha
Jasmim
manga
Oleandro
Leiteiro

Araliaceae
Araucariaceae

Cheflera
variegada
Pinheiro do
Paraná
Palmeira real

Arecaceae

Palmeira
areca
Palmeira leque
Ipê amarelo
Ipê roxo

Bignoniaceae

Bisnagueira
Ipê rosa
Ipê branco

Bixaceae
Caricaceae
Cactaceae

Colorau
Mamão
Mandacaru

Chrysobalanaceae

Oiti

Combretaceae
Cupressaceae
Cycadaceae

Sete copas
Cedro de goa
Cica
Pata de vaca
Pau ferro

Fabaceae

Flor de pavão

Nome científico
Mangifera indica L.
Schinus molle L.

IND
51
160

DM
1,22
3,84

O
E
N

Schinus terebinthifolius Raddi.

1

0,02

N

Plumeria rubra L.

4

0,09

E

Nerium oleander L
Tabernaemontana catharinensis
A. DC.
Schefflera arboricola (Hayata)
Merr.
Araucaria angustifolia (Bertol.)
Kuntze
Archontophoenix.Cunninghamii.
Alexander F. Skutch.
Dypsis lutescens (H. Wendl.)
Beentje & J. Dransf.
Livistona chinensis (Jacq.) R.
Br. ex Mart.
Tabebuia chrysotricha (Mart. ex
DC.) Standl
Handroanthus impetiginosus
(Mart. ex DC.) Mattos
Spathodea campanulata P.
Beauv.
Tabebuia heptaphylla (Vell.)
Tabebuia roseoalba (Ridl.)
Sandwith
Bixa orellana L.
Carica papaya L
Pilosocereus pachycladus Ritter
Licania tomentosa (Benth.)
Fritsch
Terminalia catappa L.
Cupressus lusitanica Miller
Cycas revoluta Thunberg
Bauhinia forficata Link
Caesalpinia ferrea var.
leiostachya (Benth.)
Caesalpinia pulcherrima (L.)

26

0,38

E

16

0,14

N

Sw.

E
5

0,12

N

20

0,48

E

9

0,22

E

4

0,10

E

29

0,70

N

94

2,26

N

13

0,31

E

21

0,50

N

2

0,05

N

8
24
4

0,19
0,58
0,10

N
N
N

1448

34,80

N

88
45
11
46

2,11
1,08
1,10

E
E
E
N

1

0,02

N

3

0,07

E

0,26

E

Cássia
imperial

Cassia fistula L

Flamboyant

Delonix regia (Bojer ex Hook)
Raf.

32

0,77

E

Erithrina
variegada

Erythrina indica Lam var. picta

12

0,29

E

Leucena

Leucaena leucocephala (Lam.)
R. de Wit

10

0,24

E

Continua ....
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Família

Nome popular
Sibipiruna

Fabaceae

Lamiaceae
Lauraceae
Lythraceae

Tamarindo
Tipuana
Boldo
Abacateiro
Extremosa

Magnoliaceae

Magnólia

Malpighiaceae

Acerola
Paineira

Malvaceae

Hibiscos
Munguba

Melastomataceae

Quaresmeira

Meliaceae

Moraceae

Myrtaceae

Oleaeceae
Proteaceae
Punicaceae
Rosaceae
Rutaceae
Verbenaceae
Total

Nim
Cinamomo
Jaca
Figueira de
jardim
Fico
Amoreira
Escova de
garrafa
Eucalipto
Pitangueira
Jabuticabeira
Goiabeira
Ligustro
Grevílea
Romã
Ameixa
amarela
Limoeiro
Laranjeira
Murta
Pingo de ouro

Nome científico
Poincianella pluviosa var.
peltophoroides (Benth) L.P.
Queiroz
Tamarindus indica L.
Tipuana tipu (Benth.)
Plectranthus barbatus Andr
Persea americana L.
Lagerstroemia indica (L.) Pers.
Magnolia champaca (L.) Baill. ex
Pierre
Malpighia glabra L.
Ceiba speciosa (A. St.-Hil.)
Ravenna
Hibiscus rosa-sinensis L.
Pachira aquatica Aublet
Pachira glaba Aublet
Tibouchina granulosa (Ders.)
Cogn.
Azadirachta indica A. Juss
Melia azedarach L.
Artocarpus heterophyllus Lam.

IND

Continuação...
DM
O

674

16,19

N

1
23
1
18
5

0,02
0,55
0,02
0,43
0,12

E
E
E
E
E

8

0,19

E

3

0,07

E

11

0,26

N

27
598
59

0,65
14,37
1,42

E
N
N

29

0,70

N

6
9
1

0,14
0,22
0,02

E
E
E

Ficus auriculata Loureiro

10

0,24

E

Ficus benjamina L.
Morus nigra L.
Callistemon viminallis (Sol. ex
Gaertn.) G. Don.
Eucalyptus sp.
Eugenia uniflora L.
Plinia cauliflora (Mart.) Kausel
Psidium guajava L.
Ligustrum lucidum W. T. Aiton
Grevillea robusta A. Cunn.
Punica granatum L.
Eriobotrya japonica (Thunb.)
Lindl.
Citrus limonia (L.) Osbeck
Citrus sinensis (L.) Osbeck
Murraya paniculata (L.) Jack.
Duranta erecta L.

39
5

0,94
0,12

E
E
E

2
5
13
18
51
2
6

0,05
0,12
0,31
0,43
1,22
0,05
0,14

E
N
N
N
E
N
E

7

0,17

E

14
2
236
19
4162

0,34
0,05
5,67
0,46
100

E
E
E
N

As famílias botânicas que apresentaram maior diversidade de espécies
foram: Fabaceae (dez espécies representantes) e Myrtaceae (cinco espécies
representantes). Em contrapartida, 20 das 30 famílias botânicas registradas
tiveram apenas uma única espécie em sua identificação.
As famílias que apresentaram maior frequência de indivíduos foram
Chrysobalanaceae (34,80%), Fabaceae (19,22%) e Malvaceae (16,70%), em
partes justificada pela respectiva presença de espécies dominantes como L.
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tomentosa, P. pluviosa e P. aquatica. Tomando como base as recomendações
atribuídas por Santamour Júnior (1990), com o propósito de se manter
diversidade arbustivo-arbórea e se evitar disseminação de pragas e doenças,
uma mesma família botânica não deve ultrapassar 30% da arborização viária
urbana. Neste sentido, a família Chrysobalanaceae apresentou número de
indivíduos superior ao recomendado e, portanto, requer controle quanto ao seu
plantio.
Ainda em consonância as sugestões relatadas pelo supracitado autor,
cada espécie que compõe a arborização não deve apresentar frequência maior
que 10 a 15% do total da arborização. Prontamente, as espécies L. tomentosa
(34,80%), P. pluviosa (16,19%) e P. aquatica (14,37%) apresentaram
dominância com valores acima do esperado, podendo, em longo prazo, resultar
em problemas futuros como proliferação de pragas e, em casos extremos,
morte generalizada de percentual significativo da arborização local.
Em se tratando das espécies citadas acima (L. tomentosa, P. pluviosa e
P. aquática) observa-se também sua ocorrência em outros municípios
paranaenses como Londrina, Cascavel e Arapongas (DELESPINASSE et al.,
2011). Logo, é notória a reprodução de repetitivas espécies na conformação da
arborização cultivada em diferentes localidades.
Quanto à ocorrência de espécies frutíferas foram identificados 166
indivíduos, perfazendo um total de 4,00% da arborização urbana em estudo. As
principais espécies frutíferas encontradas foram: mangueira (Mangifera indica
L.) com 51 indivíduos, mamoeiro (Carica papaya L.) com 24 indivíduos,
abacateiro (Persea americana L.) e goiabeira (Psidium guajava L.), ambos
representados por 18 espécimes.
Tendo como base a cidade de Cafeara, localizada a 17 km de Centenário
do Sul, onde se constatou a proporção de 7,6% de indivíduos frutíferos
comestíveis na composição arbórea (LOCASTRO et al., 2014), nota-se que, no
contexto geral, o plantio de espécies frutíferas não é comum nesta região. Para
Soares (1998), a baixa frequência de espécies frutíferas é um bom aspecto,
pois os cultivos destas espécies, sobretudo as comestíveis, sujam o
calçamento e, consequentemente, podem ser responsáveis por quedas de
transeuntes. Santos e Teixeira (2001) complementam o autor e, ressalvam que
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o uso de espécies frutíferas com a produção de frutos de grande porte pode
ocasionar acidentes envolvendo tanto veículos quanto pedestres.
Em análise as espécies que apresentam toxicidade aos seres humanos
são possíveis observar o registro de indivíduos como: jasmim manga (Plumeria
rubra L.), leiteiro (Tabernaemontana catharinensis A. DC.), extremosa
[Lagerstroemia indica (L.) Pers.] e ligustro (Ligustrum lucidum W. T. Aiton).
Com exceção ao L. lucidum que possui frutos tóxicos, todas as demais
espécies citadas apresentam em seu interior a presença de enxurdado (látex)
que podem provocar princípios alérgicos e/ou acidentes graves, caso sejam
ingeridos ou colocados em contato com os olhos.
Algumas espécies registradas na arborização urbana de Centenário do
Sul apresentam ainda a incidência de espinhos e acúleos. Consoante ao
disposto na ABNT NBR 9050:2004 (ABNT, 2004) as espécies que possuem
tais mecanismos de proteção (acúleos e espinhos) não são indicadas para a
arborização urbana em decorrência dos riscos de acidentes aos quais expõe os
usuários do sistema viário urbano. Como exemplo, em Centenário do Sul,
tende-se

a

presença

das

seguintes

espécies:

araucária

[Araucaria

angustifolia (Bertol.) Kuntze], mandacaru (Pilosocereus pachycladus Ritter),
paineira [Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna], limoeiro [Citrus limonia (L.)
Osbeck] e laranjeira [Citrus sinensis (L.) Osbeck].
Quanto à origem das espécies arbóreas registradas no sistema viário
urbano, observa-se a dominância de espécies exóticas, representadas por 38
das 62 espécies inventariadas (Figura 15). Conforme corroborado por Paiva
(2009) o presente fato não é uma exclusividade apenas do local de estudo,
mas uma realidade da maioria dos municípios brasileiros. Outros municípios
como São Carlos – SP e Chapadão do Sul – MS também possuem maior
abundância de espécies exóticas, comprovada pela prática de inventários
arbustivo-arbóreos (SUCOMINE, 2009; ANDREATTA et al., 2011).
Todavia, embora exista a predominância de espécies exóticas na
composição arbustivo-arbórea de Centenário do Sul, em números absolutos de
indivíduos percebe-se situação contrária, com maior frequência de exemplares
nativos, totalizando 3275 indivíduos. De acordo com Biondi e Leal (2008), o
cultivo de indivíduos nativos é de suma importância para o ambiente local, pois
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permite a criação de um banco genético de conservação de espécies, minimiza
o risco do uso de espécies exóticas invasoras e amplia a resistência a pragas e
doenças.
Figura 15 – (A) Frequência da origem das espécies cultivadas no
acompanhamento viário urbano de Centenário do Sul – PR; (B) Frequência da
origem de indivíduos no acompanhamento viário urbano de Centenário do Sul.

Fonte: O Autor, 2016

Um dos maiores problemas quanto ao uso inadequado de espécies está
associado à presença de indivíduos exóticos invasores na composição arbórea.
Segundo Sanches (2009), estes indivíduos, ainda que utilizados em pequena
proporção, podem causar severos impactos ao ambiente após se adaptarem e
dominar extensas áreas. Para Martins (2010), os cultivos destas espécies
favorecem a poluição ambiental, uma vez que se dispersam por áreas livres,
ambientes degradados e solos agrícolas.
Neste contexto, em detrimento de seu caráter invasor e conforme
corroborado pela resolução nº 125/09 do IAP, diversas espécies têm seu
plantio proibido no estado do Paraná. No município de Centenário do Sul é
possível constatar oito espécies em desconformidade com a portaria
mencionada, sendo elas: bisnagueira (Spathodea campanulata P. Beauv); sete
copas (Terminalia catappa L.); leucena [Leucaena leucocephala (Lam.) R. de
Wid.]; cinamomo (Melia azedarach L.); amora preta (Morus nigra L.); goiabeira
(P. guajava); ligustro (L. lucidum) e ameixa amarela [Eriobotrya japonica
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(Thunb.)Lindl.]. Prontamente, os devidos indivíduos devem ter seu plantio
suspenso e sua retirada priorizada durante execução de processo de extração
arbórea no meio urbano.
Outra espécie defesa por lei no estado do Paraná e também encontrada
em Centenário do Sul foi a murta [Murraya paniculata (L.) Jack.]. Consoante a
Lei estadual nº 15958 fica proibido o plantio, comércio, transporte e produção
da planta, por ser vegetal hospedeiro da bactéria Candi-datus liberibacter ssp.,
disseminada pelo inseto vetor Diaphorina citri, transmissor da praga
denominada Huanglongbing (HLB - Greening). Assim, toda a pessoa física ou
jurídica que descumprir a presente lei terá como sansão a pagamento de multa
administrativa.

4.3 CARACTERIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

O viveiro municipal de Centenário do Sul está localizado no parque
industrial e fornece mudas de espécies arbustivo-arbóreas para atender o
reflorestamento às margens de corpos hídricos, a recomposição de reservas
legais e arborizar ruas, praças e avenidas situadas no presente município.
O viveiro foi fundado em 1986 e durante todo este período contribuiu
para recomposição da flora e manutenção da qualidade microclimática urbana.
Atualmente, para exercício das atividades internas conta com o trabalho de um
técnico especializado na área de manejo da flora, além do auxílio de menores
infratores associados ao cumprimento de medidas socioeducativas.
Os colaboradores que atuam junto ao viveiro recebem treinamentos
esporádicos e cursos de aperfeiçoamento quanto a técnicas de plantio, cultivo,
poda, adubação e escolha de espécies. Entretanto, todo o trabalho
desenvolvido no viveiro segue recomendações atribuídas pela Secretaria
Municipal do Meio Ambiente de Centenário do Sul e pelo Instituto Ambiental do
Paraná (IAP).
As sementes das mudas que irão compor a arborização urbana são
coletadas pelo responsável técnico do viveiro dentro da área correspondente
ao município de Centenário do Sul. As sementes de melhor qualidade são
plantadas em tubetes (Figura 16) e, posteriormente transferidas para sacos
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plásticos (Figura 17), onde futuramente serão transportadas para o plantio no
perímetro urbano em estudo (PAULO, 2015).
Figura 16 – Tubetes utilizados para o cultivo de mudas no viveiro municipal de
Centenário do Sul

Fonte: O Autor, 2015
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Figura 17 – Mudas de Licania tomentosa (Benth.) Fritsch cultivadas no viveiro
municipal de Centenário do Sul

Fonte: O Autor, 2015

Ainda no viveiro as mudas recebem toda a adubação necessária, bem
como possíveis podas de condução e rebrota. As mudas permanecem no local
por um período de aproximadamente um ano até que estejam realmente
preparadas para suportar as condições adversas do ambiente urbano, tais
como: compactação do solo, variação de temperatura, estresse hídrico e
vandalismo.
As mudas geralmente vão a campo com alturas que variam entre 0,70 e
1,00 m. A determinação da espécie que melhor se adapta a cada logradouro
público fica a encargo da disponibilidade de mudas no viveiro e da opinião dos
próprios moradores locais.
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Em termos de espécies cultivadas no viveiro, preferem-se aquelas de
origem nativas e de fácil adaptabilidade no meio urbano. Contudo, o número de
espécies trabalhadas remete-se a baixa diversidade (Tabela 2), o que favorece
potenciais ataques de pragas e doenças a campo.

Tabela 2 - Levantamento de espécies da arborização urbana do viveiro
municipal de Centenário do Sul - Paraná.
IND = Quantidade de indivíduos registrados no viveiro municipal; DM =
Dominância das espécies encontradas (%); O = Origem; N = Nativa; E =
Exótica.
Nome popular
Oiti
Jabuticabeira
Sibipiruna
Ipê roxo
Magnólia
Total

Nome científico
Licania tomentosa (Benth.) Fritsch
Plinia cauliflora (Mart.) Kausel
Poincianella pluviosa var. peltophoroides (Benth)
L.P. Queiroz
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.)
Mattos
Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre

IND
82
12

DM
73,2
10,7

O
N
N

11

9,8

N

4

3,6

N

3
112

2,7
100

E

A baixa diversidade de espécies disponíveis no viveiro compromete
ainda a composição futura da arborização urbana de Centenário do Sul, que se
torna, cada vez mais, homogênea e pouco diversa. Prontamente, é preciso
incentivar a coleta de espécies em outras áreas, bem como a diversificação na
relação de espécies elencadas e disponibilizadas para a população.
Cumpre-se ressaltar que as mudas escolhidas e cultivadas no viveiro
municipal irão compor boa parte da arborização viária urbana. Logo, todo o
trabalho desempenhado no viveiro reflete diretamente nas mudas existentes a
campo e, sobretudo, nos parâmetros qualiquantitativo de toda a arborização
em estudo.

4.4 CARACTERIZAÇÃO DAS MUDAS A CAMPO

No perímetro urbano estudado foram encontrados 1012 indivíduos
arbustivo-arbóreos com altura total inferior a 3,0 m. Os indivíduos identificados
pertencem a 43 espécies e estão distribuídos em 21 famílias botânicas (Tabela
3). Quanto à origem dos espécimes aproximadamente 85% dos indivíduos são
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nativos do Brasil e, portanto, contribuem para a manutenção ecológica e
alimentação da avifauna local.

Tabela 3 - Levantamento de indivíduos jovens da arborização urbana do
município de Centenário do Sul - Paraná.
IND = Quantidade de indivíduos registrados no viveiro municipal; DM =
Dominância das espécies encontradas (%); O = Origem; N = Nativa; E =
Exótica.
Família
Anarcadiaceae

Apocynaceae
Araliaceae

Nome popular
Mangueira
Aroeira salsa
Aroeira
vermelha
Jasmim
manga
Oleandro
Cheflera
variegada
Palmeira real

Arecaceae

Palmeira
areca
Palmeira leque
Ipê amarelo

Bignoniaceae

Ipê roxo
Bisnagueira

Bixaceae
Caricaceae

Ipê rosa
Colorau
Mamão

Chrysobalanaceae

Oiti

Combretaceae
Cupressaceae
Cycadaceae

Sete copas
Cedro de goa
Cica
Pata de vaca
Flor de pavão
Cássia
imperial
Flamboyant
Erithrina
variegada

Fabaceae

Sibipiruna
Lauraceae

Abacateiro

Malvaceae

Paineira

Nome científico
Mangifera indica L.
Schinus molle L.

IND
7
4

DM
0,70
0,40

O
E
N

Schinus terebinthifolius Raddi.

1

0,10

N

Plumeria rubra L.

2

0,20

E

Nerium oleander L
Schefflera arboricola (Hayata)
Merr.
Archontophoenix.Cunninghamii.
Alexander F. Skutch.
Dypsis lutescens (H. Wendl.)
Beentje & J. Dransf.
Livistona chinensis (Jacq.) R. Br.
ex Mart.
Tabebuia chrysotricha (Mart. ex
DC.) Standl
Handroanthus impetiginosus
(Mart. ex DC.) Mattos
Spathodea campanulata P.
Beauv.
Tabebuia heptaphylla (Vell.)
Bixa orellana L.
Carica papaya L
Licania tomentosa (Benth.)
Fritsch
Terminalia catappa L.
Cupressus lusitanica Miller
Cycas revoluta Thunberg
Bauhinia forficata Link
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.

4

0,40

E

2

0,20

E

1

0,10

E

22

2,20

E

2

0,20

E

4

0,40

N

21

2,10

N

1

0,10

E

6
5
5

0,60
0,50
0,50

N
N
N

675

66,70

N

16
8
6
1
1

1,58
0,80
0,60
0,10
0,10

E
E
E
N
E

Cassia fistula L

1

0,10

E

Delonix regia (Bojer ex Hook) Raf.

6

0,60

E

Erythrina indica Lam var. picta

3

0,30

E

14

1,38

N

1

0,10

E

3

0,30

N

Poincianella pluviosa var.
peltophoroides (Benth) L.P.
Queiroz
Persea americana L.
Ceiba speciosa (A. St.-Hil.)
Ravenna

Continua ...
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Família
Malvaceae
Melastomataceae
Meliaceae

Myrtaceae

Punicaceae
Rosaceae
Rutaceae
Verbenaceae
Total

Nome popular
Hibiscos
Munguba
Quaresmeira
Nim
Cinamomo
Fico
Escova de
garrafa
Pitangueira
Jabuticabeira
Goiabeira
Romã
Ameixa
amarela
Limoeiro
Laranjeira
Murta
Pingo de ouro

Nome científico
Hibiscus rosa-sinensis L.
Pachira sp.
Tibouchina granulosa (Ders.)
Cogn.
Azadirachta indica A. Juss
Melia azedarach L.
Ficus benjamina L.
Callistemon viminallis (Sol. ex
Gaertn.) G. Don.
Eugenia uniflora L.
Plinia cauliflora (Mart.) Kausel
Psidium guajava L.
Punica granatum L.
Eriobotrya japonica (Thunb.)
Lindl.
Citrus limonia (L.) Osbeck
Citrus sinensis (L.) Osbeck
Murraya paniculata (L.) Jack.
Duranta erecta L.

IND
8
82

Continuação...
DM
O
0,80
E
8,10
N

20

2,00

N

2
1
12

0,20
0,10
1,20

E
E
E

6

0,60

E

4
5
6
4

0,40
0,50
0,60
0,40

N
N
N
E

1

0,10

E

3
2
24
10
1012

0,30
0,20
2,40
1,00
100

E
E
E
N

A espécie que apresentou maiores problemas quanto à dominância foi
novamente a L. tomentosa. Seguindo os preceitos de Santamour Junior (2001),
em que nenhuma espécie deve apresentar frequência superior a 15%, observase que a L. tomentosa, com 66,7% de ocorrência, apresenta frequência acima
do esperado. A devida questão permite refletir sobre problemas futuros,
principalmente no que diz respeito à disseminação de pragas, o monotonismo
paisagístico e a ausência de recursos disponíveis para alimentação da
avifauna.
Em alguns bairros como, por exemplo, no conjunto São Judas Tadeu, a
L. tomentosa alcança níveis de dominância superiores a 92% e, neste sentido,
os possíveis benefícios oriundos do ato de se arborizar podem ser minimizados
frente a futuros conflitos da arborização. Situação semelhante também pode
ser observada no jardim Planalto, onde a espécie supramencionada
corresponde a 85,4% dos indivíduos inventariados.
Por outro lado, ainda em análise a composição e distribuição das mudas,
verifica-se que algumas espécies contraindicadas para o uso na arborização,
como: mandacaru (P. pachycladus), leucena (L. leucocephala), eucalipto
(Eucalyptus sp.) e ligustro (L. lucidum), não são mais cultivadas no sistema de
acompanhamento viário urbano de Centenário do Sul. A ausência do cultivo
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destas espécies poderá, em longo prazo, resultar na diminuição de sua
proporção ou, em casos extremos, em sua erradicação no presente município.
Em termos de composição das mudas nota-se que 80,8% dos indivíduos
inventariados pertencem a espécies disponibilizadas pelo viveiro municipal,
reforçando a importância do viveiro para a determinação de características
observadas a campo. Prontamente, embora a arborização tenha reflexo das
questões culturais de cada população, no caso específico de Centenário do
Sul, os moradores, na maioria das vezes, executam o plantio de mudas
fornecidas pela prefeitura.
As condições das mudas a campo, em 86% dos casos, representam
indivíduos com ausência de vandalismo e sem a presença de rebrotas.
Contudo, apenas 13,5% dos indivíduos possuem tutoramento e 6,1% o gradil
de proteção. Neste sentido, percebe-se que embora grande parte das mudas
não apresentem sinais de vandalismo, quase que a totalidade dos indivíduos a
campo está desprotegida e sujeita a ocorrência destas ações.
Outro fator preocupante quanto ao manejo das mudas diz respeito à
altura em que os indivíduos são encontrados a campo. Segundo Sampaio
(2006), o correto seria o plantio de mudas com altura superior a 1,50 m. Logo,
os índices de sobrevivência aumentariam e as plantas teriam uma melhor
condição fitossanitária, gerando no futuro arbustos e árvores com maiores
condições de adaptabilidade ao meio.
Contudo, consoante aos dados coletados (Tabela 4) percebe-se que
seis em cada dez indivíduos possuem altura inferior ao valor estabelecido de
1,50m. Prontamente, recomenda-se que as mudas tenham um período maior
de permanência no viveiro, garantindo altura mínima indicada e condições de
adaptabilidade coerente as necessárias para sobrevivência a campo.
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Tabela 4 – Frequência das classes de altura das mudas registradas no
acompanhamento viário urbano de Centenário do Sul - PR
Altura das mudas (m)
Quantidade
Frequência (%)
0,1 ¬ 0,5
103
10,18
0,5 ¬ 1,0
330
32,60
1,0 ¬ 1,5
159
15,71
1,5 ¬ 2,0
225
22,23
2,0 ¬ 2,5
91
9,00
2,5 - 30
104
10,28
Total
1012
100
4.5 ALTURA DA PRIMEIRA BIFURCAÇÃO

O recorrente plantio de mudas com porte inferior a 1,50 m de altura
pode, além dos problemas já mencionados (diminuição da sobrevivência das
mudas e alteração nas condições fitossanitárias), resultar em uma série de
consequências, dentre as quais de destaca, a interferência na altura da
primeira bifurcação. O fato é que as mudas a campo estão sujeitas as
intempéries climáticas, ao vandalismo e o próprio processo natural de rebrota.
Neste sentido, as mudas quando quebradas ou danificadas emitem novos
brotos que, geralmente, terão altura de primeira bifurcação igual a altura do
ponto danificado.
Para Sampaio (2006), a altura ideal de primeira bifurcação para a
arborização de acompanhamento viário urbano é 1,80 m. Segundo o autor com
a altura estipulada a maioria das espécies dificilmente apresentam conflitos de
espaço com transeuntes e veículos, diminuindo parte dos problemas
constatados no meio urbano.
Em pesquisas realizadas nos municípios de Luiziana – PR e Alta
Floresta – MT, verifica-se, respectivamente, 88% e 88,4% da arborização com
altura de primeira bifurcação inferior a 1,80 m (MARTINS, 2010; ALMEIDA,
2009). No caso específico de Centenário do Sul – PR, a proporção de
indivíduos arbustivo-arbóreos com altura inferior a mencionada é ainda maior
(92,8%) (Tabela 5), o que pode ser justificado pela condução ineficiente das
podas a campo, tipo de espécies cultivadas, incidência de vandalismo ou a
simples desproteção de indivíduos jovens (baixa incidência de tutores e/ou
gradis).
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Tabela 5 – Frequência das classes de altura da primeira bifurcação dos
indivíduos arbustivo-arbóreos de Centenário do Sul - PR
Altura das mudas (m)
Quantidade
Frequência (%)
0,1 ¬ 0,5
658
20,9
0,5 ¬ 1,0
860
27,3
1,0 ¬ 1,5
1137
36,1
1,5 ¬ 1,8
268
8,5
> 1,8
227
7,2
Total
3150
100
As espécies que apresentam maior número de indivíduos com altura de
primeira bifurcação inferior a 1,80 m foram: L. tomentosa (1420 indivíduos ou
23,60% do total de espécimes inventariados), P. pluviosa (609 indivíduos ou
19,33%), P. aquatica (450 indivíduos ou 14,3%) e M. paniculata (210 indivíduos
ou 6,67%). O maior problema foi observado em espécies arbustivas, onde em
98,8% dos registros, os indivíduos possuem altura de primeira bifurcação
abaixo dos valores atribuídos como ideais. Concomitantemente, foram estas
espécies que também apresentaram os maiores conflitos em relação à
circulação de transeuntes e veículos no meio urbano.

4.6 DIÂMETRO À ALTURA DO PEITO

Com base nos dados relativos ao diâmetro na altura do peito pode-se
verificar a faixa etária dos indivíduos arbustivo-arbóreos, bem como relacionar
tais

resultados

com

as

interferências

encontradas

no

sistema

de

acompanhamento viário urbano. Neste contexto, em Centenário do Sul
observa-se predomínio de indivíduos jovens, com o diâmetro altura do peito
inferior a 0,2 m (Tabela 6). Para Silva (2005) o fato constatado é de suma
importância, pois demonstra a continuidade do processo de plantio e
manutenção da arborização viária urbana em estudo.
As espécies que apresentaram maiores valores de DAP foram P.
aquatica, P. pluviosa e T. tipu, o que indica o predomínio de indivíduos adultos
em sua representação. Situação semelhante foi verificada em Maringá – PR,
onde os indivíduos com maiores DAP foram representados pelas espécies P.
pluviosa e T. tipu.
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Tabela 6 – Frequência das classes de diâmetro altura peito (DAP) dos
indivíduos arbustivo-arbóreos de Centenário do Sul - PR
Diâmetro altura do peito (m)
0 ¬ 20
20 ¬ 40
40 ¬ 60
> 60
Total

Quantidade
1694
1311
1003
154
4162

Frequência (%)
40,7
31,5
24,1
3,7
100

Cumpre-se ressaltar que Centenário do Sul, assim como Maringá, teve
sua colonização intensificada entre as décadas de 50 e 60, período no qual se
incentivou o plantio de P. pluviosa em cidades do norte e noroeste do Paraná.
Neste contexto, a presente afirmação justifica a dominância de indivíduos
adultos desta espécie na composição arbórea em estudo.
Os menores valores de DAP foram observados nas espécies L.
tomentosa, M. paniculata, S. molle e T. granulosa, sendo as devidas espécies
as que apresentaram também maior proporção de indivíduos jovens em sua
classificação.
Em termos de conflitos nota-se que os indivíduos com maiores valores
de DAP geralmente foram mais propensos a apresentar interferências no
calçamento, na fiação e na iluminação pública. Por outro lado, espécimes com
menores valores de DAP tiveram maiores conflitos com a circulação de
veículos e pedestres e interferiram em maior proporção na sinalização de
placas.

4.7 FITOSSANIDADE

Para avaliação dos aspectos fitossanitários relativos aos indivíduos
arbustivo-arbóreos considerou-se como fatores de interesse a incidência de
pragas, doenças ou injúrias mecânicas provocadas por terceiros. Neste
sentido, foi observada a presença de lesões de caule, podridão de tronco e
raízes, bem como associação de fungos e insetos.
Com base nos dados obtidos, nota-se que a maior parte dos indivíduos
possui condição fitossanitária regular/satisfatória (52,51%) ou boa (46,10%),
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enquanto que uma pequena proporção (1,04% ou 33 espécimes) apresenta
processo de senescência avançado, sem reais possibilidades de recuperação
dos indivíduos (Figura 18). Onze espécimes (0,35%) encontram-se mortos e,
portanto, necessitam de urgente extração do perímetro urbano, evitando
futuros danos relacionados a possíveis quedas do material lenhoso em
decomposição.
Em comparação as condições de fitossanidade arbustivo-arbórea
verificada no município de Senador Guiomard - AC, onde 47,20% dos
indivíduos apresentam fitossanidade boa e 49,80% fitossanidade regular
(MARANHÃO et al., 2012), percebe-se similaridade às condições identificadas
em Centenário do Sul. Logo, nota-se que mesmo em localidades distintas as
condições fitossanitárias da arborização podem ser semelhantes, sendo
comprovados os ataques de cupins, formigas e a formação de podridão no
tronco. Para Harris (1971), o ataque destas pragas e insetos pode estar
relacionado à presença de algum ferimento causado pelo descuido durante o
plantio, podas mal executadas ou danos decorrentes de ventos fortes.
A espécie em que se verificaram as piores condições fitossanitárias foi a
P. pluviosa, onde 71,5% dos espécimes possuem alguma praga, doença ou
injúria mecânica. Contudo, conclui-se que parte dos aspectos observados pode
ser justificada pelo fato da espécie possuir maior proporção de indivíduos senis
e elevada frequência de podas com ausência de qualidade técnica. Logo, por
meio das análises a campo não foi possível determinar relação direta de
suscetibilidade da espécie com a presença das pragas e doenças.
Quanto à análise de indivíduos em senescência nota-se que sua
identificação é de suma importância, pois auxilia na quantificação de
espécimes com elevado risco de queda no meio urbano. Neste sentido, com a
aplicação da pesquisa observa-se na área de estudo a presença de 33
indivíduos, representando aproximadamente 1% do total de espécimes
arbustivo-arbóreos inventariados. Embora a proporção constatada seja baixa,
reflete a necessidade de controle fitossanitário em indivíduos com idade
avançada e de sua futura supressão no meio urbano.
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Figura 18 – Condições fitossanitárias de indivíduos arbustivo-arbóreos no
acompanhamento viário urbano de Centenário do Sul - PR

Fonte: O Autor, 2016

Em termos de distribuição de espécimes com senescência percebe-se
que os indivíduos se encontram em locais próximos a áreas com maior
incidência de tocos (Figura 19), o que sustenta a hipótese de que partes dos
tocos registrados a campo apresentaram também, em algum momento, certo
grau de senescência.
Os tocos inventariados estão presentes principalmente na área central
do município, não sendo encontrados em bairros como: Jardim Planalto, Jardim
Maringá e Conjunto São Judas Tadeu (Figura 19). O devido fato pode ter
correlação com a maior proporção de indivíduos adultos e senis também
registrado na área central do município.
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Figura 19: Croqui da distribuição de tocos e indivíduos em processo de senescência no acompanhamento viário urbano de Centenário do Sul – PR
Jardim Planalto

Conj. Adalgiza

Centro

Jardim Maringá

Conj. Nazaré

Conj. São Judas
Tadeu

Jardim Europa
Conj. José
Tavares
Conj. Mutirão

Conj. José Garcia

Fonte: O autor, 2016
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4.8 PODAS

As podas realizadas na arborização, em sua grande maioria, estão
relacionadas a indivíduos arbustivo-arbóreos que se encontram localizados
abaixo da rede de cabeamento aérea. Como cerca de 60% dos indivíduos
estão em locais sem a presença de rede, quase a metade dos espécimes
(46,53%) da arborização em questão não apresenta nenhum tipo de poda
(Figura 20). Do total de indivíduos podados, 41,3% possuem novas brotações e
58,70% não apresentam a mesma condição. Segundo Martins et al. (2010), os
novos brotos são frágeis e suscetíveis a quedas em detrimento de ações
climáticas. Logo, devem ter seu controle estabelecido no meio urbano.
Figura 20 – Relação de podas em indivíduos arbustivo-arbóreos no
acompanhamento viário urbano de Centenário do Sul - PR

Fonte: O Autor, 2016

Quanto à classificação das podas, pôde-se observar principalmente a
existência de podas de contenção (utilizada para a redução da altura com o
propósito de manter a árvore abaixo da rede elétrica), representando 55,4% do
total de podas identificadas e, podas de formação (necessária para a condução
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de mudas e galhos), com representação de 37,3%. Praticamente não se
constatou a incidência de podas correlatas a limpeza de galhos.
Em

análise

a

poda

de

condução

verificou-se

ainda

que

aproximadamente 18,5% dos exemplares foram podados com o objetivo de
ornamentação e embelezamento local. Prontamente, cumpre-se ressaltar que o
devido método de poda altera a morfologia arbórea e, neste caso, poderá
comprometer a funcionalidade dos espécimes.
Os principais problemas encontrados no município referem-se às podas
realizadas em “V” ou “U”, responsáveis pela desestabilização das estruturas
arbustivo-arbóreas, além de podas drásticas, onde se verifica a formação de
galhos epicórmicos. Segundo Milano e Dalcin (2000), o método de podas
severas ou drásticas provoca danos como apodrecimento da madeira,
secamento da casca, enfraquecimento do sistema radicial, além de prejuízos
estéticos à árvore.

4.9 CONFLITOS ENTRE A ARBORIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
CONSTITUINTES DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VIÁRIO URBANO

Os conflitos verificados entre a arborização e equipamentos públicos
constituintes do sistema de acompanhamento viário urbano estão diretamente
ligados à falta de planejamento durante o plantio e o cultivo de mudas, a
escolha inadequada de espécies e à incompatibilidade de espaços. Neste
sentido, torna-se comum a existência de diferentes interferências no meio
urbano, dentre as quais pode se observar relações com o calçamento, redes de
cabeamento aéreo, iluminação pública, placas de sinalização, tubulações
subterrâneas e a livre circulação de veículos e pedestres.

4.9.1 Circulação de veículos e pedestres
Os dados relativos a interferências da arborização quanto à circulação
de veículos e pedestres permite quantificar o número de indivíduos que
necessitam de podas de condução e/ou contenção, para readequação no meio
urbano.
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Na área de estudo nota-se que aproximadamente 14,49% dos indivíduos
apresentam conflito com a circulação de pedestres, 0,73% atrapalham a
passagem de veículos nas vias urbanas e 1,09% provocam conflitos em ambos
(Figura 21). Em Luiziania a situação verificada é semelhante com interferência
entre a arborização e a circulação de pedestres, variando entre 16 e 19%
(MARTINS, 2010). Na cidade de Maringá as interferências constatadas são
menores que os casos acima e correspondem a 5,77% do total de espécimes
inventariados (SAMPAIO, 2006).
As espécies que causaram maiores problemas foram L. tomentosa
(54,6% dos conflitos registrados) e S. molle (14,1% do total de conflitos).
Cumpre-se ressaltar que a elevada proporção de indivíduos da espécie L.
tomentosa no conflito observado tem relação com a maior presença de
indivíduos jovens desta espécie.
Figura 21 – Proporção de conflitos entre a arborização e a circulação de
veículos e pedestres no acompanhamento viário urbano de Centenário do Sul

83,69%
14,49%
0,73%
1,09%

Fonte: O Autor, 2016

4.9.2 Sinalização
Os danos referentes às placas de sinalização possuem basicamente
associação com mudas, espécimes de porte arbustivos e indivíduos arbóreos
com ausência de poda ou com a execução de podas ineficientes. Prontamente,
os maiores problemas foram observados com as espécies L. tomentosa, M.
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paniculata e S. molle (Tabela 7). Ao todo 2,23% (93 espécimes) dos indivíduos
analisados apresentaram algum grau de interferências quanto à visualização
de placas no meio urbano. Situação similar foi verificada em outros municípios
como Carlinda – MT (2,92% de conflitos) e Volta Redonda – RJ (6,11% de
conflito), comprovando baixos índices de interferência da arborização com a
sinalização nos ambiente em estudo (ALMEIDA, 2009; PEREIRA, 2011).
Os valores de interferência na sinalização registrados em Centenário do
Sul poderiam ser maiores caso todos os logradouros do município tivessem a
presença de placas. Contudo, nota-se que parte dos conflitos identificados é
provisória e deverão deixar de existir com o natural desenvolvimento das
mudas.

Tabela 7 - Levantamento de indivíduos em conflito com placas de sinalização
no município de Centenário do Sul - Paraná.
IND = Quantidade de indivíduos; DM = Dominância das espécies encontradas (%)

Nome científico
Licania tomentosa (Benth.) Fritsch
Murraya paniculata (L.) Jack.
Schinus molle L.
Pachira aquatica Aublet
Hibiscus rosa-sinensis L.
Demais espécies
Total

Q
58
13
10
3
3
6
93

DM
62,36
13,98
10,75
3,22
3,22
6,45
100

Quanto à melhoria do sistema recomenda-se a execução de um plantio
planejado, com ausência de cultivos a frente de placas e o incentivo do
alinhamento de mudas. Sugere-se ainda a realização de podas de formação e
condução, inibindo a existência de galhos com fustes inferiores a 1,80 como
preconizados por Sampaio (2006).

4.9.3 Iluminação Pública
Com base nos dados obtidos, constata-se que os espécimes arbóreos
em estudo apresentaram baixa incidência de interferências junto à iluminação
Pública. Neste sentido, nota-se que aproximadamente 8,5% dos indivíduos
inventariados interferem, ainda que parcialmente, na intensidade de luz que
deveria ser disponibilizada aos logradouros públicos.
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Em estudo similar, Mayer (2012) verificou que 18,7% dos indivíduos
arbóreos de Irati – PR possuíam interferência direta com o cone de iluminação
ou apresentavam potencial de conflitos pela proximidade com as estruturas de
posteamento. Logo, ao comparar aos índices de interferência na iluminação
pública de Irati com os valores identificados em Centenário do Sul, percebe-se
menor frequência de conflitos no município em estudo.
Em termos de espécies os principais conflitos com a iluminação foram
observados com a P. aquatica e L. tomentosa (Figura 22), isto porque ambas
as espécies foram plantadas próximas a pontos de iluminação e possuem
maior frequência no meio urbano. Entretanto, cumpre-se ressaltar que, nestes
casos, não há uma relação direta entre espécies e a incidência de conflitos,
ficando os mesmos restritos a questão de manejo a campo.
Figura 22 – Relação de espécies em conflito com a iluminação pública no
acompanhamento viário urbano de Centenário do Sul – PR

Fonte: O Autor, 2016

Com o propósito de reduzir os conflitos observados recomenda-se o
rebaixamento das luminárias, evitando contato direto das estruturas com a
copa das árvores. Segundo Takahashi (1997), a adoção da prática melhora a
iluminação de vias públicas, pois redireciona o foco da luz, impedindo sua
interceptação por galhos e folhas da arborização.
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4.9.4 Rede de distribuição de água
Com a aplicação da metodologia proposta não foi possível identificar
espécimes arbóreos em conflito com a rede de distribuição de água. Contudo,
com base em dados disponibilizados pela Companhia de abastecimento
municipal quantificou-se o número de rompimentos de tubulações causados
pela ação de raízes no meio urbano.
Atualmente, a companhia de abastecimento de Centenário do Sul tem
trabalhado com o software Intranet, programa que permite a elaboração de um
banco de dados com a anotação dos problemas correlatos a interrupções na
rede de abastecimento. O software mencionado admite ainda o controle dos
serviços prestados, com a identificação dos locais de ocorrência de cada
chamada.
De acordo com Santos (2015), entre fevereiro e dezembro de 2015
foram identificados três pontos de vazamentos na rede de distribuição, tendo
como causa o sistema radicular de indivíduos arbóreos (Tabela 8). As espécies
que provocaram interrupções na rede foram P. pluviosa e F. benjamina.
Para Lorenzi et al. (2003), espécies do gênero Ficus não devem ser
cultivadas no meio urbano, justamente por apresentar sistema radicular
excessivamente agressivo. Santos (2015) complementa a presente situação e
afirma que os rompimentos de tubulações têm associação com a escolha
inadequada de espécies, o desgaste natural e possíveis alterações nas
pressões da rede de água.
Tabela 8 – Reparos realizados na rede de distribuição por detrimento do
conflito com raízes em Centenário do Sul – PR
PVC = Policloreto de vinila; RDA = Rede de distribuição de água.
Data
Serviço
Motivo
Localização
Observação
08/04/2015
23/04/2015

04/12/2015

Conserto no
ramal da rua
Conserto no
ramal da
calçada
Conserto no
ramal da rua

Desgaste
Desgaste

Desgaste

Rua Massanobo
Nakamura, 964
Rua Reverendo
Eduardo Carlos
Pereira, 1154
Avenida Prefeito
Vanderlei
Antunes de
Moraes, 1161

PVC rachado por
raiz de árvore
RDA quebrada
por raiz de árvore
RDA quebrada
por raiz de árvore
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4.9.5 Calçamento
Os conflitos relacionados ao calçamento são reflexos da falta de
planejamento, da ineficiência e da ausência de manejo arbóreo no perímetro
urbano.

Segundo Miranda (1970), as árvores interferem na passagem de

pedestres e no calçamento, sobretudo, em áreas de passeio. Para Balensiefer
e Wiecheteck (1985), os piores problemas são observados em espécies com
sistema radicular superficial, sendo necessário o reforço das bordas de covas
com paredes de alvenaria de meio tijolo.
Sartori e Balderi (2011) corroboram que, em virtude do potencial de
conflitos no calçamento, algumas espécies arbóreas não são indicadas para o
plantio no meio urbano, dentre elas: P. pluviosa, L. lucidum e T. catappa. Na
mesma linha de raciocínio, Lorenzi (2002) relata a espécie L. tomentosa como
uma das mais citadas na literatura como causadora de problemas correlatos à
quebra de calçadas.
Em Centenário do Sul, aproximadamente 15,4% dos indivíduos
arbustivo-arbóreos estão em conflitos com o calçamento e 0,1% danificam
edificações presentes no meio urbano. Em Campos do Jordão - SP e
Jaboticabal – SP, os conflitos registrados foram ainda maiores, com 46,8% e
22,5% de interferências respectivamente (ANDRADE, 2002; SILVA FILHO,
2002).
As espécies que apresentaram maiores frequências de conflitos foram P.
aquatica e P. pluviosa, possivelmente em detrimento as características de
sistema radicular comumente observada nas devidas espécies. A espécie L.
tomentosa, por possui maior proporção de indivíduos jovens, com sistema
radicular ainda em desenvolvimento, apresentou menor frequência de conflitos
(Figura 23).
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Figura 23 - Relação de espécies em conflito com
acompanhamento viário urbano de Centenário do Sul – PR

calçadas

no

Fonte: O Autor, 2016

Em análise à prática realizada, é importante ressaltar que além dos
conflitos observados, aproximadamente 36,25% dos espécimes arbustivoarbóreo não apresentam ruptura no calçamento, porém possuem raízes com
afloramento nos limites estabelecidos da cova, o que em longo prazo, poderá
resultar em futuros conflitos.
Em termos de distribuição das áreas de conflitos verifica-se que os
mesmos encontram-se espalhados por todo o perímetro urbano em estudo,
excetuando os bairros recentemente inaugurados como Jardim Planalto,
Jardim Maringá, Conjunto São Judas Tadeu, Jardim Nazaré e Jardim Europa.
Algumas quadras em específico possuem maior incidência de conflitos no
calçamento, principalmente no que tange a área central da cidade. Nestes
casos, são recomendados o controle ou a erradicação inicial dos indivíduos
pelos

locais

de

maior

frequência

de

conflitos

(Figura

24).
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Figura 24: Croqui da distribuição das principais espécies em conflito com a fiação e o calçamento no acompanhamento viário urbano de Centenário do Sul – PR

Jardim Planalto

Conj. Adalgiza

Centro

Jardim Maringá

Conj. Nazaré

Conj. São Judas
Tadeu

Jardim Europa
Conj. José
Tavares
Conj. Mutirão

Conj. José Garcia

Fonte: O autor, 2016
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A espécie P. pluviosa em específico, por estar presente em áreas de
canteiros centrais, apresentou também rompimento junto às sarjetas. Os danos
às construções foram verificados apenas em dois casos, representados pela
espécie F. benjamina e T. catappa.

4.9.6

Rede

de

cabeamento

aérea

(fiação

elétrica,

telefônica

e

de

telecomunicações)
Os conflitos registrados entre a arborização e as redes de cabeamento
aérea estão relacionados à presença de indivíduos com porte arbóreo
incompatível a disponibilidade de espaços verificados em cada local. Neste
sentido, Santiago (1970) expõe que a copa de árvores de grande porte (altura
> 8m), na maioria das vezes, disputa espaço com a fiação elétrica e a rede
telefônica, salvo exceções, quando termina invariavelmente podada ou quando
não se encontra localizada abaixo de tais redes. Prontamente, em locais sob
fiação, deve-se optar pelo plantio de espécies de pequeno porte, cuja altura de
espécimes adultos não ultrapasse 5 m (PIVETTA & SILVA FILHO, 2002).
Em se tratando da área de estudo verifica-se que aproximadamente
17% dos indivíduos inventariados apresentam contato com a fiação e, portanto,
interferem na passagem do cabeamento aéreo. Nas cidades de Natal – RN e
Franca – SP os valores de conflitos registrados foram ainda menores, sendo
identificados, respectivamente, 15,4% e 12% da arborização em conflito com a
fiação aérea (SANTOS, LISBOA, CARVALHO, 2006; SILVA, SILVEIRA,
TEIXEIRA, 2008).
As espécies representadas pela maior frequência de conflitos foram L.
tomentosa e P. aquática (Figura 25). Cumpre-se ressaltar que, em detrimento
de podas de condução realizadas, cerca de 30% dos indivíduos de P. pluviosa
que se encontravam sob áreas de fiação, ultrapassaram a rede e, portanto, não
possuem conflitos com o devido equipamento público.
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Figura 25 - Relação de espécies em conflito com a fiação aérea no
acompanhamento viário urbano de Centenário do Sul – PR

Fonte: O Autor, 2016

Em termos de conflitos, é importante salientar que as interferências na
fiação podem ser minimizadas pela aplicação sistemática de podas ou adoção
de técnicas de planejamento como a utilização de cabos compactos. Segundo
Takahashi (1997), este tipo de cabeamento inibe o contato direto da fiação com
a arborização, reduzindo os problemas correlatos ao não funcionamento de tais
estruturas. Quanto à fiação presente em Centenário do Sul observa-se que a
totalidade da rede é constituída de sistema convencional de fiação.
Ainda com o propósito de reduzir os conflitos observados, Cerezo e
Martins (1994) afirmam ser necessária a adoção de práticas como: isolamento
da fiação, modificação da disposição de fios e troca do sistema de cabeamento
aéreo para um sistema de cabeamento subterrâneo. Yamamoto et al. (2004),
por outro lado, ressalvam que a melhor alternativa para a resolução dos
conflitos será sempre o planejamento da arborização, bem como dos
elementos constituintes do acompanhamento viário urbano.
Quanto à distribuição dos conflitos verifica-se que, assim como o
calçamento, os conflitos com a fiação foram generalizados e encontrados em
diversos pontos do município. Novamente, observou-se que algumas quadras
tiveram maior concentração de problemas, principalmente aquelas que
contemplam maior número de espécimes de L. tomentosa sob áreas de fiação.
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Diferentemente dos conflitos constatados em relação ao calçamento, a
questão de conflito com a fiação afeta em maior proporção também bairros
recentemente criados como o Jardim Nazaré, Jardim Europa e o Conjunto José
Garcia. As ruas localizadas em regiões periféricas, em sua grande maioria,
apresentaram menores conflitos quando comparados ao volume de problemas
verificados na área central ou no Conjunto Adalgiza.
Ao comparar os conflitos na fiação com os conflitos constatados no
calçamento, nota-se que as interferências na fiação são mais precocemente
observadas. A presente situação é verificada pelo fato dos indivíduos arbóreos
crescerem inicialmente em altura, para, posteriormente se desenvolver de
forma lateral.

4.10 ÍNDICES ARBÓREOS

Embora a prática de estudo permita a elaboração de um banco de dados
quantitativos referentes à arborização do município, é necessária ainda a
verificação destes elementos em termos qualitativos, projetando possibilidades
de readequações e melhoras do sistema. Neste sentido, analisou-se a
arborização quanto a índices que possam refletir a contribuição de suas
características, especialmente no que tange ao conforto da população local.
Nesta conjuntura, tendo como base o número de árvores por habitante,
verifica-se que a quantidade de indivíduos arbustivo-arbóreos encontrados no
acompanhamento viário urbano de Centenário do Sul, apesar de superior a
registrada em alguns municípios (Tabela 9), está abaixo do valor mínimo de
duas árvores por habitante estabelecido pela Organização das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, 2010) apud (HÖFIG; SILVA,
2010). Prontamente, diante dos fatos constatados, recomenda-se aos gestores
municipais a adoção de políticas de incentivo ao plantio de árvores,
contribuindo, desta forma, para que os benefícios da arborização sejam
sentidos por todos os moradores, sobretudo aqueles residentes em novos
bairros ou afastados do centro.
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Tabela 9 – Índice de árvore por habitantes (IAH) em diferentes cidades
brasileiras.
Município
IAH
Autores
Senador Guiomard - AC
0,04
Maranhão et al. (2012)
Barra de Santa Rosa - PB
0,14
Almeida Neto (2005)
Curitiba - PR
0,17
França (2012)
Farol - PR
0,39
Hoppen et al. (2014)
Centenário do Sul - PR
0,45
O Autor (2016)
Luiziania - PR
1,57
Martins (2010).
Em termos de distribuição de indivíduos arbustivo-arbóreos, obtém-se
em Centenário do Sul o índice médio de 95,92 árvores por quilômetro, com
desvio padrão de 24,09. De acordo com Paiva (2009), para se que se
mantenha qualidade de vida e conforto ambiental nas cidades, o valor mínimo
de

árvores

por

quilômetro

é

de

100

indivíduos.

Neste

sentido,

aproximadamente 61,1% dos logradouros em estudo tiveram IA/km abaixo do
valor recomendado (Figura 26). Outros municípios como Campos do Jordão –
SP (IA/Km = 17,2 árvores/Km) e Alta Floresta – MT (IA/Km = 47,7 árvores/Km)
também possuem valores de índice de árvore/Km inferior ao mínimo
estabelecido (ANDRADE, 2002; ALMEIDA; RONDON NETO, 2010). Todavia,
em algumas localidades, dentre elas Águas de São Pedro - SP (IA/Km= 130
árvores/Km) e Luiziana - PR (IA/Km = 138,8 árvores/Km) observa-se IA/Km
dentro

do

valor

proporcionando

esperado

deste

modo

(MARTINS,
condições

2010;

BORTOLETO,

microclimática

2004),

satisfatória

aos

moradores.
Pela prática realizada verificou-se que a rua mais arborizada do
município é a Rua Viterbo L. Zanoni, com índice de 143,3 árvores/Km. A rua
com menor proporção de árvores é a Rua Alípio Amorim, onde se constatou
índice equivalente a 24,7 árvores por quilômetro (IA/Km) (Tabela 10). Ambas
as ruas estão localizadas no Conjunto Adalgiza.
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Figura 26 – Índice de árvore por quilômetro (árvore/km) em ruas de Centenário
do Sul - PR

Fonte: O Autor, 2016

Como

corroborado

acima,

uma

parcela

expressiva

das

ruas

inventariadas tem proporção de árvores menor que valores mínimos
recomendados. Neste contexto, foi analisado ainda o número potencial de
plantio em cada rua. Prontamente, verificou-se que as ruas Rolândia e Prefeito
Afonso Belenda são as que necessitam de um maior número de árvores. No
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caso específico da Rua Rolândia, é necessário o plantio de pelo menos 53
mudas, para, desta forma, atender os valores mínimos estabelecidos. Outros
logradouros públicos como as ruas Massanobu Nakamura e Viterbo L. Zanoni
apresentam quantidade de indivíduos acima do mínimo fixado (Tabela 10).
Quanto à riqueza de espécies, ao analisar a arborização como um todo,
se verifica índice de 7,32. Todavia, ao se estudar cada rua de forma isolada
obtém-se como média de riqueza o valor de 2,66 (Tabela 10). Situação similar,
com redução de diversidade ao se analisar as ruas de forma isolada, foi
constado também por Silva-Filho e Bortoleto (2005) em seu estudo aplicado ao
município de Águas de São Pedro - SP. Neste contexto, observa-se que o fator
de riqueza de diversidade tende a diminuir quando se reduz a área de estudo
ou quando se retrai a proporção da amostra inventariada. Em termos
qualitativos nota-se que a arborização de Centenário do Sul é menos rica em
diversidade que alguns municípios como Jaboticabal - SP (IR = 12,98) e
Curitiba - PR (IR = 14,56), porém ainda pode ser considerada uma arborização
diversa (SILVA-FILHO, et al., 2002, BOBROWSKI, 2011).
Em relação à quantidade de espécies a serem adicionadas nota-se que
a maior parte dos logradouros possui número satisfatório de espécies, não
sendo necessário o incentivo em diversificação de indivíduos. Contudo, em
números potenciais de plantio, 59,45% dos logradouros necessitam de alguma
intervenção de cultivo em maior ou menor grau.
Tabela 10 – Número potencial de indivíduos e quantidade de espécies
arbustivo-arbóreas estimadas para ruas de Centenário do Sul – PR.
S = Diversidade de espécies; C = comprimento das vias (m); Nex = quantidade total de
indivíduos; IA/Km = índice de indivíduos por quilômetro; Npot = potencial quantitativo
de plantios; Dat = índice de Odum atual; Sad = espécies a serem adicionadas.
Bairro

Logradouro
Adalgiza Rua Ver. Erasmo Moutinho
Rua Dom Geraldo
Fernandes
Rua João A. da Silva Neto
Rua Viterbo L. Zanoni
Rua. Prof. Maria G. Cruz
Rua Prof. Elza da Silva
Santos

S
C
Nex IA/km Npot
10 630,8 77 122,07 -13,92
7

3,12

Dat
2,07

Sad
-0,64

1,47

1,88

631,2

60

95,06

11 627,9
17 627,8
10 628,2

56
90
60

89,19 6,79
143,36 -27,22
95,51 2,82

2,48
3,56
2,20

-2,33
-6,77
-1,15

10 534,5

48

89,80

2,32

-1,30

5,45

Continua ...
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Bairro

Logradouro
Rua Nicésio Ferreira
Martins
Rua Alípio Amorim
Rua Isidoro Ignotti
Rua Ver. Luís Zaia
Adalgiza Rua Três
Rua João Severino
Ferreira
Rua Ver. Maziad Felício
Rua Projetada A
Centro
Rua Sulaimam Felício
Rua Des. Munhoz de Melo
Rua Um B
Rua Bruno Poleto
Avenida Pref. Vanderlei
Antunes de Moraes
Rua Pio Esteves Martins
Rua Massanobu Nakamura
Rua Cambé
Rua Arapongas
Rua Rolândia
Rua Francisco Brígido
Dutra
Rua Dr. Derly de Oliveira
Rua Ver. Antonio Soares
Pinto
Rua Pref. José Climácio da
Silva
Rua Rev. Eduardo Carlos
Pereira
Rua Pref. Aparecido Lima
Rua Nossa Senhora do
Rocio
Rua Deodato de Oliveira
Rua Farmacêutico Atílio
Podestá
Rua Pref. Afonso Belenda
Rua Londrina
Rua Ver. Antonio P. da
Silva

S

C

Nex IA/km

8

253,8

25

98,50

6
8
9
7

364,7
361,1
362,5
309,9

9
50
30
29

6

317,2

19

5
5
15
21
19
22

318,3
269,3
1430
1632
1631
1551

Npot

2,17

0,92

24,68 27,47
138,47 -13,89
82,76 6,25
93,58 1,99

2,28
1,79
2,35
1,78

-0,23
1,53
-0,50
1,83

59,90

12,72

1,70

2,08

22 69,12 9,83
23 85,41 3,93
146 102,10 -3,00
152 93,14 11,20
168 103,00 -4,90
166 107,03 -10,90

1,29
1,28
2,81
3,98
3,51
4,11

3,47
3,75
-5,99
-12,33
-9,95
-12,77

25 1790 183 102,23 -4,00

4,61

-15,95

18
16
14
11
12

164 115,49 -22,00
166 130,71 -39,00
104 91,39 9,80
124 108,96 -10,20
61 53,60 52,80

3,33
2,93
2,80
2,07
2,68

-8,57
-6,26
-5,30
-1,87
-4,72

13 745,4

53

71,10

21,54

3,02

-5,08

12 907,9

71

78,20

19,79

2,58

-3,68

12 1241

87

70,10

37,10

2,46

-3,92

15 1241 150 120,87 -25,90

2,79

-5,52

16 1241 133 107,17 -8,90

3,07

-6,84

13 1241 114

10,10

2,53

-4,27

21 1241 129 103,95 -4,90

4,12

-11,89

13 1241 127 102,34 -2,90

2,48

-3,99

14 1241

94

75,75

30,10

2,86

-5,84

19 1241
16 1241

87
88

70,10
70,91

37,10
36,10

4,03
3,35

-11,48
-8,20

17 1241

91

73,33

33,10

3,55

-9,15

1420
1270
1138
1138
1138

91,86

0,38

Continuação...
Dat
Sad

A identificação de ruas, com seu respectivo número potencial de plantio
e número recomendado de espécies é de suma importância, pois permitem a
assimilação de áreas onde a arborização apresenta problemas quanto à
distribuição. Neste contexto, observa-se que ruas onde se têm diversidade de
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espécies e números elevados de indivíduos são indicadas para execução de
processo de extração de espécimes senis e/ou para a intervenção em conflitos
entre a arborização e equipamentos públicos.
Por outro, logradouros deficientes em diversidade e números de
indivíduos devem ser os últimos locais escolhidos para exercícios do trabalho
de supressão vegetal, porém serão prioridades durante a execução de projetos
com propósito de plantio e recuperação arbórea.
Pela

conjuntura

observada,

os

logradouros

Viterbo

L.

Zanoni,

Massanobu Nakamura, Erasmo Moutinho e José Climácio da Silva deverão ser
priorizados em estudos de supressão e as ruas Alípio Amorim, João Severino
Pereira e Vereador Maziad Felício serão recomendadas para trabalhos de
plantio de mudas no presente município.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O município de Centenário do Sul possui uma arborização diversificada,
representada por espécies como: L. tomentosa, P. pluviosa, P. aquática, S.
molle e M. paniculata. Apesar da diversidade constatada, a espécie L.
tomentosa representou mais de um terço da população inventariada,
advertindo a existência de suscetibilidade da arborização a futuros ataques de
pragas e doenças.
Em relação às mudas a campo constatou-se queda na diversidade
arbórea quando comparadas a indivíduos adultos, ausência de mecanismos de
proteção, ineficiência de podas, existência de conflitos junto à sinalização, além
de altura geralmente inferior ao valor mínimo de 1,80 m.
Os principais conflitos observados na área de estudo referem-se a
interferências

na

fiação

aérea

e

no

calçamento,

representando,

respectivamente, 17% e 15,4% dos indivíduos arbustivo-arbóreos em conflito.
Em se tratando dos conflitos com o cabeamento, a espécie L. tomentosa teve
maior

frequência

de

problemas,

sendo

responsável

por

28,8%

das

interferências registradas. Quanto ao calçamento a espécie que teve maior
potencial de problemas foi a P. aquática, representando 32,6% do total de
conflitos.
Em termos de distribuição dos conflitos pelo espaço urbano, estes foram
generalizados, afetando principalmente o centro da cidade e o conjunto
Adalgiza. Os bairros recentemente criados como Jardim Maringá, Conjunto São
Judas Tadeu e Jardim Planalto não apresentaram nenhum conflito, o que
demonstra que indivíduos jovens, como os identificados nos referidos locais,
dificilmente interferem na fiação e no calçamento.
Quanto aos índices arbóreos foram encontradas em média 95,92
árvores/Km de calçada, estando os valores próximos ao esperado. A riqueza
de espécie de Odum foi de 7,3, sendo satisfatória para a proporção de área e
número

de

indivíduos

registrados.

Na

maior

parte

dos

logradouros

inventariados não se há necessidade da inserção de novas espécies, porém é
preciso investir no plantio de um maior número de indivíduos.
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Por todo exposto, nota-se que embora a arborização de Centenário do
Sul tenha apresentado problemas com relação à fitossanidade, a qualidade das
podas e interferência no meio urbano, boa parte destes problemas podem ser
remediados ou minimizados com a aplicação de técnicas de planejamento,
manejo e recuperação arbórea. Prontamente, o referido estudo permeia como
base para o futuro plano arbustivo-arbóreo do município.
Concomitantemente, com o desenvolvimento deste banco de dados será
possível realizar o posterior planejamento adequado da arborização urbana de
Centenário do Sul, propondo a extração de indivíduos problemáticos
(espécimes em condições fitossanitárias inadequadas e/ou indivíduos em
conflitos com equipamentos públicos da urbe) e a readequação de índices
arbóreos deficitários.
Em termos de melhoramento das condições qualiquantitativas da
arborização propõe-se o trabalho de base realizado juntamente ao viveiro
municipal. Nesta etapa, deve-se priorizar o cultivo de um número maior de
espécies, sobretudo de exemplares nativos, o plantio de muda a campo com
altura superior a 1,00 m e o aprimoramento de técnicas de manejo como a
realização de podas de condução e rebrota. Quanto às condições a campo
deve-se incentivar ainda o replantio de mudas mortas, o controle fitossanitário
de pragas e a adoção de métodos técnicos para execução de podas e extração
de espécimes arbustivo-arbóreos.

96

REFERÊNCIAS

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR
9050:2004. Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos. 2004
ALMEIDA, D. N; RONDON NETO R. M. Análise da arborização urbana de três
cidades da região norte do Estado de Mato Grosso. Acta Amazonica,
Manaus, v. 40, n. 4, p.647-656, dez. 2010.
ALMEIDA NETO, J.X; SILVA, H; DANTAS, I.V; ALMEIDA, M.A. X; LOPES,
M.E.S. Levantamento quantitativo e qualitativo de plantas arbóreas na cidade
de Barra de Santa Rosa – PB. Revista de Biologia e Ciência da Terra,
Campina Grande-PB, v. 5, n. 2, p. 1-7, 2005.
ALVAREZ, I. A. Qualidade do espaço verde urbano: uma proposta de índice
de avaliação. 2004. 187 f. Tese (Doutorado em Agronomia) - Escola Superior
de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2004.
ANDRADE T. O. Inventário e Análise da arborização viária da Estância
turística de Campos de Jordão – SP. Piracicaba, 2002. 112 f. (Dissertação
de mestrado) Escola superior de agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de
São Paulo, Piracicaba, 2002.
ANDREATTA, T. R.; BACKES, F. A. A. L.; BELLÉ, R. A.; NEUHAUS, M.;
GIRARDI, L. B.; SCHWAB, N. T.; BRANDÃO, B. S. Análise da arborização no
contexto urbano de avenidas de Santa Maria, RS. Revista da Sociedade
Brasileira de Arborização Urbana, Piracicaba, v. 6, n. 1, p.36-50, 2011.
APG III. An update of the Angiosperm Phylogeny Groupclassification for the
orders and families of flowering plants: APG III. Botanical Journal of the
Linnean Society, London, v. 16, p. 105-121, 2009.
BALENSIEFER, M; WIECHETECK, M. Arborização de cidades. 1. ed.
Curitiba: Instituo de Terras e Cartografia, 1985.
BARRÉ, F. Les secteurs sauvegardés. 2006. In: Glossário. Disponível em:
<http://www.archi.fr.> Acesso em: 20 de out. de 2014.
BATISTA, P. de T. O meio ambiente, as cidades, as árvores urbanas e a
SBAU. Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, 2006.
BECKER, B. K. Amazônia. 2. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.
BERNATZKY, A. Tree ecology and preservation. 2 ed. Amsterdan: Elsevier,
1980.

97

BIONDI, D. Diagnóstico da arborização de ruas da Cidade do Recife. 1985.
167 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) – Setor de Ciências
Agrárias, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 1985.
BIONDI, D. ALTHAUS, M. Árvores de rua de Curitiba: cultivo e manejo.
Curitiba: FUPEF, 2005.
BIONDI, D.; KISCHLAT, E. A vegetação urbana e a biodiversidade. Diálogo,
Canoas, n. 1, p. 155-168, 2006.
BIONDI, D. Arborização urbana aplicada à educação ambiental nas
escolas. Curitiba: O Autor, 2008.
BIONDI, D.; LIMA NETO, E. M. de. Pesquisa em arborização de ruas.
Curitiba: O Autor, 2011.
BOBROWSKI, R. Estrutura e dinâmica da arborização de ruas de Curitiba,
Paraná, no período 1984 – 2010. 144 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia
Florestal) – Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná,
Curitiba, 2011.
BOBROWSKI, R.; BIONDI, D.; FIGUEIREDO FILHO, A. Dinâmica da
distribuição diamétrica na arborização de ruas da cidade de Curitiba, Paraná,
Brasil. Scientia Forestalis (IPEF), v. 40, n. 1, Piracicaba, p. 167-178, 2012.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: história e geografia. In:
Secretaria de Educação Fundamental MEC/SEF. Brasília, 1997. p. 71-108.
CASTELLS, M. A questão urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
CEREZO, F. L. B.; MARTINS, C. S. Poda e arborização urbana em Belo
Horizonte. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO URBANA, 2,
São Luiz, 1994. ENCONTRO NACIONAL SOBRE ARBORIZAÇÃO URBANA,
5, São Luiz, 1994. Anais... São Luiz: Sociedade Brasileira de Arborização
Urbana, 1994. p. 377-387.
COSTA, J. T.; ESTEVAN, D. A.; BIANCHINI, E.; FONSECA, I. C. de B.
Composição florística das espécies vasculares e caráter sucessional da flora
arbórea de um fragmento de Florestal Estacional Semidecidual do sul do Brasil.
Revista brasileira de Botânica, v. 34, n. 3, São Paulo, p. 411-422, jul./set.
2011.
COUTINHO, L. dos S. V.; GUEDES, L. da S. Arborização do setor jardim das
flores na cidade de Araguaína – TO. Revista Tocantinense de Geografia,
Araguaína, v.1, n. 1, p. 1-14, jul./dez. 2010.
CUNHA, É. L. R. da. A natureza do espaço urbano: formação e
transformação de territórios na cidade contemporânea. 2008. 145 f.

98

Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Arquitetura,
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.
DE ANGELIS, B. L.; CASTRO, R. M. de; DE ANGELIS NETO, G. Ocorrência
de cancro de tronco em árvores de acompanhamento viário na cidade de
Maringá, Paraná. Revista da Sociedade Brasileira de Arborização
Urbana, Piracicaba, v.2, n.2, p.31‐44, 2007.
DELESPINASSE, C. F. B.; HASSE, I.; SILVA, L. M; CAMPESTRINI, F. Cenário
da Arborização urbana nas maiores cidades do Paraná. Revista Sociedade
Brasileira de Arborização Urbana, Piracicaba, v. 6, n. 3, p. 149 –171, 2011.
DIAS, A. C. Composição florística, fitossociologia, diversidade de
espécies e comparação de métodos de amostragem na Floresta Ombrófila
Densa do Parque Estadual Carlos Botelho/Sp-Brasil. 2005. 203 f. Tese
(Doutorado em Recursos Florestais) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2005.
FIDALGO, O.; BONONI, V. L. R. Técnicas de coleta, preservação e
herborização de material botânico. São Paulo: Instituto de Botânica, 1989.
FRANÇA, E. A. Com quantas árvores se faz uma cidade. Revista Planeta,
edição: 480. 2012.
GATO, D. S., QUEIROZ, T; F. O espaço no contexto das transformações e
seus reflexos para a análise geográfica. Revista + Geografia’s, n. 1, Feira de
Santana, p. 30-34, mai./nov. 2008.
GOLD, S. M. Social and economics benefits of trees in cities. Journal of
Forestry, Parks, v. 75, n. 2, p. 84- 87, 1977.
GOUVEIA, N.. Saúde e meio ambiente nas cidades: os desafios da saúde
ambiental. Revista Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 1, n. 8. p. 49-61. 1999.
GOMES, M. A. S.; SOARES, B. R. A vegetação nos centros urbanos:
considerações sobre os espaços verdes em cidades médias brasileiras.
Revista de Estudos Geográficos, Rio Claro, v.1, n. 1, p. 19-29, jun. 2003.
GONÇALVES, W.; PAIVA, H. N. Árvores para o ambiente urbano. v. 3.
Viçosa: Aprenda Fácil, 2004.
GONÇALVES, W.; PAIVA, H. N. de. Implantação da Arborização Urbana. 22.
ed. v.1. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2013.
HARDER, I. C. F. Inventário qualiquantitativo da arborização e
infraestrutura das praças da cidade de Vinhedo (SP). 2002. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Fitotecnia) - Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz”, Universidade de São Paulo. Piracicaba, 2002

99

HARRIS, P. The selection of effective agents for the biological control of weeds.
The Canadian Entomologist, Lethbridge, v. 105, p. 1945-1503. 1973.
HOEHNE, F. C. Arborização urbana. São Paulo, Secretaria de Agricultura,
Indústria e Comércio, 1944.
HÖFIG P.; SILVA, G. M. F. Mapeamento de árvores, sombreamento e área
verde, e qualidade de vida no condomínio Catuaí Park Residence, em
Londrina-PR. In: Encontro Nacional de Geógrafos, 16, Porto Alegre, 2010.
Anais... Porto Alegre, 2010. 12 p.
HUSCH, B.; MILLER, C. I.; BEERS, T. W. Forest Mensuration. 3. ed. New
York: John Wiley & Sons, 1972.
IAP - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ. Reconhece a Lista Oficial de
Espécies Exóticas Invasoras para o Estado do Paraná, Estabelece Normas de
Controle e dá Outras Providências. Portaria IAP, n° Ato 95, 2007.
IAPAR - INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ. Cartas Climáticas do
Paraná.
2011.
Disponível
em
<
http://www.iapar.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=597 > Acesso
em: 10 de jul. de 2014.
IPNI. The International Plant Name Index. 2013. Disponível em: <
http://www.ipni.org/>. Acesso em: 25 abr. 2014.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.
Censo
Demográfico 2000. Distribuição espacial e nível de abrangência das redes de
saneamento.
Disponível
em:
<
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/atlas_saneamento/pdfs/cap0
1.pdf>. Acesso em: 24 de nov. de 2014.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.
Censo
Demográfico 2010. Resultados do universo relativos à população residente.
Disponível
em:
<
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=410510>.
Acesso
em: 4 de jul. de 2014.
ITCG – INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS. Cartas
topográficas.
2008a.
Disponível
em:
<
http://www.itcg.pr.gov.br/modules/conteudo/print.php?conteudo=51>.
Acesso
em: 04 de jul. de 2014.
ITCG – INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS. Solos –
Estado
do
Paraná.
2008b.
Disponível
em:
<http://www.itcg.pr.gov.br/arquivos/File/Produtos_DGEO/Mapas_ITCG/PDF/Ma
pa_Solos.pdf>. Acesso em: 04 de jul. de 2014.

100

LAPOIX, F. Cidades verdes e abertas. In: Enciclopédia de Ecologia, São
Paulo, EDUSP, p. 324-336, 1979.
LEAL, L. Custo das árvores de rua – Estudo de caso: Cidade de
Curitiba/Pr. 2007. 124 f. Dissertação. (Mestrado em Ciências Florestais) Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2007.
LECIONE, S. Observações sobre o conceito de cidade e urbano. Revista
GEOUSP – Espaço e Tempo, São Paulo, v. 1, n. 24, p. 109-123, 2008.
LIMA, A. M. L. P. Piracicaba/SP: Análise da arborização viária na área
central e em seu entorno. 1992. 238 f. Tese (Doutorado em Ciências
Agrárias) - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiróz”. Universidade de
São Paulo, Piracicaba. 1992.
LIMA-NETO, E. M. Aplicação do Sistema de Informações Geográficas para
o inventário da arborização de ruas de Curitiba – PR. 2011. 120 f.
Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) - Setor de Ciências Agrárias.
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR. 2011.
LIMNIOS, G. Repertório botânico de acompanhamento viário do bairro city
Butantã – São Paulo/SP. 2006. 110 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) –
Faculdade de Filosofia Letras e ciências Humanas. Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2006.
LIRA FILHO, J. A. Paisagismo: princípios básicos. Viçosa: Aprenda Fácil,
2001.
LIRA FILHO, J. A.; PAIVA, H. N.; GONÇALVES, W. Paisagismo, princípios
básicos. 1. ed. v. 1. Viçosa: Aprenda Fácil, 2001.
Lista de Espécies da Flora do Brasil. 2013. Disponível
<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>. Acesso em: 15 de jun. 2014.

em:

LOCASTRO, J. K.; RASBOLD, G. G.; PEREIRA, J. S. R.; SOARES, B.;
CAXAMBU, M. G. Censo da arborização urbana do município de Cafeara,
Paraná. Revista Brasileira de Arborização Urbana. Piracicaba, v. 9, n. 3, p.
122-140, 2014.
LYNCH, K. A imagem da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
LORENZI, H. Árvores Brasileiras: manual de identificação e cultivo de
plantas arbóreas nativas do Brasil. Vol. 2. 2ª ed. Nova Odessa: Instituto
Plantarum, 384p., 2002.
MARANHO, Á. S; PAULA, S. R. P. de; PAIVA, A. V. de; ALVES, A. P;
NASCIMENTO, D. O. de. Levantamento censitário da arborização urbana viária
de Senador Guiomard, Acre. Revista Brasileira de Arborização Urbana.
Piracicaba, v. 7, n. 3, p. 44-56, 2012.

101

MARTINS, L. F. V. Análise da arborização de acompanhamento viário em
uma cidade de pequeno porte: Luziânia, Paraná. 2010. 116 f. Dissertação
(Mestrado em Engenharia Urbana) – Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Urbana. Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2010.
MARTINS, L. F. V.; ANDRADE, H. H. B. de; DE ANGELIS, B. L. D. Relação
entre podas e aspectos fitossanitários em árvores urbanas na cidade de
Luiziana, Paraná. Revista Brasileira de Arborização Urbana. Piracicaba, v. 7,
n. 3, p. 44-56, 2012.
MAY, R. M. Patterns of species abundance and diversity. In: Cody, M. L. &
Diamond, J. M. (eds). Ecology and Evolution of communities.
Massachusetts: Belknap Press, Harvard University, p. 81-120, 1975.
MAYER, C. L. D. Análise de conflitos da arborização de vias públicas
utilizando sistemas de informações geográficas: caso Irati, Paraná.
Dissertação (Mestrado em Geotecnologias) – Programa de Pós-Graduação em
Ciências Florestais. Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati, 2012.
MCPHERSON, E. G.; SIMPSON, J. R. A comparison of municipal forest
benefits and costs in Modesto and Santa Monica, California, USA . Urban
Forestry & Urban Greening, Amsterdam, v.1, n. 2, p. 61-74, 2002.
MENEGHETTI, G. I. P. Estudo de dois métodos de amostragem para
inventário da arborização de ruas dos bairros da orla marítima do
município de Santos-SP. 2003. 100 f. Dissertação (Mestrado em Ciências
Agrárias) - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Universidade de
São Paulo, Piracicaba, 2003.
MILANO, M. S. Avaliação e análise da arborização de ruas de Curitiba.
1984. 130 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal). - Curso de Pósgraduação em Engenharia Florestal, Universidade Federal do Paraná, Curitiba,
1984.
MILANO, M. S. Avaliação qualiquantitativa e manejo da arborização
urbana: exemplo de Maringá – PR. 1988. 136 f. Tese (Doutorado em
Ciências Florestais) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal
do Setor de Ciências Agrárias. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 1988.
MILANO, M. S. Arborização urbana. In: UNILIVRE – Universidade Livre do
Meio Ambiente. Curso sobre arborização urbana. Curitiba: UNILIVRE/PMC,
1994.
MILANO, M. S.; DALCIN, E. Arborização de vias públicas. 1. ed. Rio de
Janeiro: Light, 2000. 206 p.
MILLER, R. W. Urban Forestry: Planning and managing urban greenspaces.
2. ed. New Jersey: Prentice-Hall, 1997.

102

MUMFORD, L. A Cidade na História. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
NEVES, A. R. A Educação Florestal. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Globo,
1987.
NOWAK, D. J.; DWYER, J. F.; CHILDS, G. Los beneficios y costos Del
enverdecimiento urbano. Chapingo: Univerdidad Autónoma Chapingo, 1998.
NUCCI, J. C. Qualidade ambiental e adensamento urbano. São Paulo:
Humanitas/FAPESP, 2001.
PAGLIARI, S. C. DORIGON, E. B. Arborização Urbana: Importância das
espécies adequadas. Revista Unoesc & Ciência - ACET, Joaçaba, v. 4, n. 2,
p. 139-148, jul./dez. 2013.
PAIVA, A. V. Aspectos da arborização urbana do centro de Cosmópolis-SP.
Revista Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, Piracicaba, v. 4, n. 4,
p. 17-31, dez. 2009.
PAIVA, P, D. O.; ALVES, S. F. N. S. C. Paisagismo I – Histórico, Definições
e Caracterizações. 1. ed. vol. 2. Lavras: UFLA/FAEP, 2002.
PARANÁ. Lei nº 15.953, de 24 de setembro de 2008. Proíbe o plantio,
comércio, transporte e produção da planta Murta (Murraya paniculata), por ser
vegetal hospedeiro da bactéria Candi-datus liberibacter ssp., disseminada pelo
inseto vetor Diaphorina citri, transmissor da praga denominada Huanglongbing
(HLB - Greening). Diário Oficial do Estado, Curitiba, nº 7.823, 8 out. de 2008.
Disponível
em:
<
http://celepar7cta.pr.gov.br/SEEG/sumulas.nsf/319b106715f69a4b03256efc006
01826/fd55a2 0158bac3fa832574db0045375d?OpenDocument>. Acesso em: 4
de jan. de 2016.
PAULO, F. de. Entrevista concedida à pesquisa de mestrado de João
Karlos Locastro. Centenário do Sul, 10 de nov. de 2015.
PELEGRIM, E. A. L.; LIMA, A. P. L. de; LIMA, S. F. de. Avaliação qualitativa e
quantitativa da arborização no bairro de Flamboyant em Chapadão do Sul, MS.
Revista Brasileira de Arborização Urbana. Piracicaba, v. 7, n. 1, p. 126-142,
2012.
PHILLIPS, L. E. Urban trees: A Guide for Selection, Maintenance and Master
Planning. New York: McGraw-Hill, 1993.
PINTO-COELHO, R. M. Fundamentos em Ecologia. Porto Alegre: ARTMED
Editora, 2000.
PIVETTA, K. F. L.; SILVA FILHO, D. F. Arborização Urbana.
Acadêmico. Jaboticabal: UNESP/FCAV/FUNEP, 2002.

Boletim

103

RACHID, C.; COUTO, H. T. Z. Estudo da Eficiência de dois Métodos de
Amostragem de Arvores de Rua na Cidade de São Carlos – SP. Scientia
Forestalis, Piracicaba , n. 56, p. 59-68, 1999.
RODERJAN, C. V.; GALVÃO, F.; KUNIYOSHI, Y. S.; HATSCHBACH, G. G. As
regiões fitogeográficas do Estado do Paraná. Revista Ciência e Ambiente,
Santa Maria, v. 24, p. 75- 92, jan./jun. 2002.
SAMPAIO, A. C. F. Análise da arborização de vias públicas das principais
zonas do plano piloto de Maringá - PR. 2006. 117 f. Dissertação (Mestrado
em Geografia) – Programa de Pós-Graduação em Geografia. Universidade
Estadual de Maringá, Maringá, 2006.
SANCHES, J. L. Potencial invasor do chapéu-de-sol (Terminalia catappa
L.) em área de restinga, São Paulo, 2009. 83 f. Dissertação (Mestrado em
Recursos Florestais) – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz.
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
SANTAMOUR JÚNIOR, F.S. Trees for urban planting: diversity uniformity, and
common sense. In: Metria Conference, 7. 1990, Proceedings. Lisle: p.57-66,
1990.
SANTIAGO, A. da C. Arborização de cidades. Campinas: Secretaria de
Estado da Agricultura de São Paulo, 1970.
SANTOS, I. J. dos. Entrevista concedida à pesquisa de mestrado de João
Karlos Locastro. Centenário do Sul, 29 de dez. de 2015.
SANTOS, M. Espaço e método. 3. ed. São Paulo: Nobel, 1992.
SANTOS, M. A natureza do espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. 4.
ed. v. 2. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2008.
SANTOS, N. R. Z; TEIXEIRA, I. F. Arborização de Vias Públicas: Ambiente X
Vegetação, Porto Alegre: Editora Pallotti, 2001,135 p.
SANTOS, T. O. B. dos; LISBOA, C. M. C. A.; CARVALHO, F. G. de. Análise da
arborização viária do bairro de Petrópolis, Natal, RN: uma abordagem para
diagnóstico e planejamento da arborização urbana. Revista Brasileira de
Arborização Urbana. Piracicaba, v. 7, n. 4, p. 90-106, 2012.
SARTORI, R. A.; BALDERI, A. P. Inventário da arborização urbana do
município de Socorro – SP e proposta de um índice de danos a infraestrutura
das cidades. Revista Brasileira de Arborização Urbana. Piracicaba, v. 6, n. 4,
p. 68-89, 2011.
SILVA FILHO D. F. Cadastramento informatizado, sistematização e análise
da arborização das vias públicas da área urbana do município de

104

Jaboticabal – SP, Jaboticabal, 2002. 81 f. (Dissertação de mestrado)
Faculdade de Ciências Agrárias e veterinárias, Universidade Estadual Paulista
“Julio de Mesquita Filho”. Jaboticabal, 2002.
SILVA FILHO, D. F.; BORTOLETO, S. Uso de indicadores de diversidade na
definição de plano de manejo da arborização viária de Águas de São Pedro SP. Revista Árvore. Viçosa, v. 29, n. 6, p. 973-982, 2005.
SILVA FILHO, D. F. da; PIZETTA, P. U. C.; ALMEIDA, J. B. S. A. de; PIVETTA,
K. F. L.; FERRAUDO, A. S. Banco de dados relacional para cadastro, avaliação
e manejo da arborização em vias públicas. Revista Árvore, v.26, n.5.p.629642, 2002.
SILVA, J. A. da. Direito Urbanístico Brasileiro. 2 ed. São Paulo: MALHEIROS
EDITORES, 1997.
SILVA, M. C. da. Arborização urbana de quatro cidades do leste de Mato
Grosso do Sul. 2003. 66 f. Dissertação (Mestrado em Análise Ambiental) –
Programa de Pós-Graduação em Geografia. Universidade Federal de Goiás,
Jataí, 2003.
SILVA, M. D. M.; SILVEIRA, R. de P.; TEIXEIRA, M. I. J; G. Avaliação da
arborização de vias públicas de uma área da região oeste da cidade de
Franca/SP. Revista Brasileira de Arborização Urbana. Piracicaba, v. 3, n. 8,
p. 19-35, 2008.
SILVA, L. F. Situação da arborização viária e proposta de espécies para os
bairros Antônio Zanaga I e II, da cidade de Americana-SP. 2005. 80 f.
Dissertação (Mestrado em Agronomia), Universidade de São Paulo, Piracicaba,
2005.
SILVA, K. M. da. Patrimônio cultural, ruralidade e identidade territorial:
diversidade na Colônia de Pelotas – RS. 2009. 228 f. Dissertação (Mestrado
em Ciências Sociais) – Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais.
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2009.
SCHUBERT, T. H. Trees for urban use in Puerto Rico and Virgin Island. Rio
Piedras: Gen. Tech. Rep. SO-27, 1979.
SOARES, M. P. Verdes urbanos e rurais: Orientação para a arborização de
cidades e sítios campesinos. Porto Alegre: Cinco Continentes. 1998. 242 p.
SUCOMINE. N. M. Caracterização e análise do patrimônio arbóreo da
malha viária urbana central do município de São Carlos-SP, São Carlos,
2009. 110 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana). Universidade
Federal de São Carlos. São Carlos, 2009.

105

TAKAHASHI, L. T. A Arborização Urbana e a Distribuição de Energia
Elétrica em dois Bairros da Cidade: Jardim Alvorada e Zona 5. 1997. 65 f.
(Monografia especialista em Geografia do Estado do Paraná), Maringá, 1997.
YAMAMOTO, M. A.; SCHIMIDT, R. O. L.; COUTO, H. T. Z.; SILVA FILHO, D.
F.
Árvores
Urbanas.
Piracicaba
2004.
Disponível
em
http://lmq.esalq.usp.br/dfsilva/arvores_urbanas.pdf. Acesso em: 03 jan. 2016
ZANONI, P. G. Centenário do Sul: Resgatando a Memória. 1. ed. v. 1.
Centenário do Sul: Graf Collor, 2002.

106

APÊNDICE A – Ficha de Campo empregada para identificação de espécies
arbóreas registradas em campo
Ficha de Campo – Identificação de espécies
Nome científico:

Família:
Nome vulgar:
Hábito: Árvore ( )
Arvoreta ( )
Arbusto (
Ereta ( )
Decumbente ( )
Escandente ( )
Cespitosa (
DAP:
CAP:
Altura:
Exsudado (presença/cor):
Tronco com casca: Lisa ( )
Escamosa ( )
Esfoliante ( )
Estriada (
Fissurada ( ) Gretada ( ) Suberosa ( ) Verrucosa ( )
Observações:
Folhas: Membranáceas ( )
Cartáceas ( )
Coriáceas ( )
Crassas (
Observações (cor/forma):
Frutos: Carnoso ( )
Seco ( )
Deiscentes ( )
Indeiscentes (
Observações (cor/forma):
Flores: Cor/Cálice:
Cor/Corola:
Observações:
Observações complementares:

)
)
)

)
)
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APÊNDICE B – Ficha de Acompanhamento empregada para levantamento
qualitativo da arborização viária urbana

Ficha de Acompanhamento
Localização e Identificação
Espécie:
NE:
Lg:
Porte arbóreo
Idade:
Condição sanitária

H:

Hb:

NI:

NQ:

Dlong:

Rr:

Fitossanidade:
Poda
Existência de podas anteriores:
Relação da arborização
Com o calçamento:
Com a rede de fiação elétrica/telecomunicações:
Com o trânsito de veículos e transeuntes:
Com a iluminação pública e com as placas de sinalização:
Observações complementares:

LR:
Rc:

