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RESUMO 

O Porto de Santos, classificado como o maior da América Latina, possui uma grande 
área arborizada, contribuindo para a melhoria na qualidade de vida da população e 
para o meio ambiente ao seu redor. O presente trabalho teve como objetivo realizar 
um levantamento quali-quantitativo das espécies arbóreas localizadas em área 
portuária, cujo domínio administrativo é realizado pela Companhia Docas do Estado 
de São Paulo (CODESP). A área de estudo foi dividida em setores, para melhor 
organização. Em cada setor, obteve-se o diâmetro na altura do peito (DAP), bem 
como a localização geográfica e a identificação de espécie de cada exemplar 
arbóreo. De acordo com esse levantamento, obteve-se um total de 1813 indivíduos, 
sendo possível a identificação de 1668 exemplares a nível de espécie, distribuídos 
em 75 espécies arbóreas pertencentes a 35 famílias botânicas diferentes. O setor 
que apresentou um maior número de indivíduos foi a Avenida Perimetral de Santos, 
com 916 exemplares. Em relação a riqueza, o setor dos prédios da CODESP 
apresentou o maior número, sendo que das 75 espécies encontradas no estudo, 57 
ocorrem neste setor. Chrysalidocarpus lutescens foi a espécie com maior frequência 
de ocorrência, apresentando 274 indivíduos, representando 15,12% do total de 
indivíduos amostrados. O valor médio dos diâmetros à altura do peito (DAP) foi de 
15 centímetros, concentrando-se na classe de 0 – 10 cm, com 52,82% dos 
indivíduos amostrados. Em relação às espécies nativas e exóticas, as nativas 
apresentaram um maior número de indivíduos com 896 indivíduos (53,8%). 
Chrysalidocarpus lutescens (15,12%) e Tabebuia heptaphylla (11,31%) superaram o 
valor 10% de frequência de espécies recomendado para arborização urbana, sendo 
importante que essas espécies não sejam mais utilizadas em futuros plantios 
visando o aumento de árvores no Porto de Santos. 

INTRODUÇÃO 

O surgimento do porto em 02 de fevereiro de 1892, quando a então 

Companhia Docas de Santos entregou à navegação mundial os primeiros 260 m de 

cais, representou a transformação da cidade de Santos em uma cidade 

internacional, graças à sua importância comercial. Atualmente com administração 

realizada pela Companhia Docas do Estado de São Paulo, o Porto de Santos, 

localizado nos municípios de Santos e Guarujá, é o maior da América Latina e o 

mais importante do Brasil por movimentar grande parte dos produtos exportados e 

importados do país. No ano de 2012 movimentou um total de 104,5 milhões de 

toneladas, sendo que as exportações totalizaram 71,9 milhões de toneladas e as 

importações 32,5 milhões de toneladas (CODESP, 2014).  

Estudos na área de ecologia urbana têm demonstrado os efeitos da 

arborização na melhoria da qualidade ambiental, como por exemplo: fixação da 

poeira e resíduos em suspensão, depuração de bactérias e outros microrganismos, 

reciclagem de gases pelo processo da fotossíntese e fixação de gases tóxicos; 
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melhoras no microclima por promover um equilíbrio solo-clima-vegetação, 

suavizando temperaturas extremas, conservando a umidade do solo, redução da 

velocidade do vento, mantendo a permeabilidade e a fertilidade do solo, 

influenciando no balanço hídrico e redução da poluição sonora, amortecendo os 

sons (GUZZO apud MENEGHETTI, 2003).  

Paiva e Gonçalves (2002) enfatizam a arborização urbana como um fator de 

qualidade ambiental, pois atuam na qualidade do ar, da água, dos solos, da fauna e 

do clima como elemento de equilíbrio, evitam o reflexo do calor provocado pelo 

aquecimento do asfalto e elevam a umidade do ar devido à transpiração ao meio 

ambiente. 

A Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) propôs como índice 

mínimo para áreas verdes públicas destinadas à recreação o valor de 15 

m2/habitante; já a ONU prescreve 12 m2/habitante (HARDER et al., 2006). No que 

tange ao número de árvores por habitantes, a ONU recomenda 2 árvores/habitante 

(HÖFIG & SILVA, 2010).  

Tendo em vista que as cidades são ambientes muito alterados em função da 

interferência do homem, a presença de vegetação arbórea é fundamental, uma vez 

que traz qualidade de vida aos seus habitantes. As árvores, além de servirem de 

abrigo para a avifauna, também contribuem para o equilíbrio psicossocial do homem, 

que tem mais oportunidade de se aproximar com o seu meio natural (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTOS, 2014). 

Ao saber dos benefícios promovidos à cidade pela arborização urbana, 

realizam-se inventários dos indivíduos arbóreos do ambiente urbano, onde se obtêm 

informações necessárias para a realização do diagnóstico da arborização existente 

servindo para o planejamento ou replanejamento da arborização e definição de 

práticas de manejo e monitoramento da área de forma mais adequada (BENATTI 

apud SILVA, 2007). 

As árvores do Porto de Santos, devido sua grande relevância na redução de 

material particulado em suspensão, gases poluentes, emissão de sons e, 

consequentemente, na melhoria da saúde da população e dos trabalhadores, devem 

ser inventariadas para otimização do manejo e orientação para futuros plantios em 

área portuária. 
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OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo realizar o inventário dos indivíduos 

arbóreos presentes na área portuária de domínio da Companhia Docas do Estado 

de São Paulo (CODESP), de forma a fornecer subsídios ao planejamento e 

manutenção das árvores deste setor do município de Santos. 

METODOLOGIA 

Com uma área de 7.700.000 m² e 13km de extensão, o Porto de Santos, 

abrange os municípios de Santos e Guarujá no estado de São Paulo (FIESP, 2014). 

Para este trabalho, foi utilizado o método de inventário arbóreo por meio de 

um levantamento quali-quantitativo. Diante das diversidades dos tipos de inventários 

arbóreos urbanos, identificar, quantificar e determinar a qualidade das espécies 

levantadas é de extrema importância para a prognose de resultados (BENATTI apud 

LIMA, 1993). 

O procedimento de coleta de dados foi realizado no período de 24 de julho de 

2013 a 10 de outubro de 2013. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Para melhor organização do trabalho de campo, as áreas públicas, de 

domínio administrativo da CODESP, foram divididas em sete setores: A (prédios da 

CODESP), B (Avenida Perimetral), C (Avenida dos Portuários), D (Saboó), E 

(Alemoa), F (Ilha Barnabé) e G (Guarujá) (Figura 1). Primeiramente, analisaram-se 

os exemplares situados na margem direita do porto (Santos), e posteriormente, 

aqueles localizados na margem esquerda (Guarujá). 

Todos os indivíduos arbóreos isolados, encontrados na área de estudo foram 

fotografados com placas numeradas e georreferenciados através de um GPS, sendo 

todos os dados registrados em planilha que após o retorno do campo foram 

transferidas para banco de dados no Excel para análise. Todos os exemplares 

tiveram, juntamente com a data e local da coleta, seus PAPs (perímetro à altura do 

peito) medidos com auxílio de fita métrica; sendo depois transformados para a 

unidade de DAP (diâmetro à altura do peito). A identificação dos indivíduos 

fotografados foi realizada no Herbário da Universidade Santa Cecília, registrado 
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internacionalmente no Index Herbariorum com a sigla HUSC, com auxílio de 

bibliografia especializada em árvores nativas ou exóticas encontradas no Brasil 

(LORENZI, 1998; LORENZI, 2011; LORENZI et al., 2003) e do curador da seção de 

fanerógamas do HUSC, MSc. Paulo Sampaio. 
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Figura 1 - Vista aérea de todos os setores utilizados no presente estudo, sendo eles: A (prédios da 
CODESP), B (Avenida Perimetral), C (Avenida dos Portuários), D (Saboó), E (Alemoa), F (Ilha 
Barnabé) e G (Guarujá). Fonte:Google Earth. 

 

RESULTADOS  

Foram amostrados 1813 indivíduos arbóreos, perfazendo um total de 75 

espécies reunidas em 35 famílias botânicas diferentes.  

O setor que apresentou mais indivíduos foi a Avenida Perimetral com 916 

indivíduos (50,5% do total), isto se deve ao fato da CODESP ter concluído, em maio 

de 2014, uma compensação ambiental, através de plantio de árvores nativas do 

bioma Mata Atlântica. No Gráfico 1, é possível observar a distribuição dos 

exemplares em cada setor. 

 

Gráfico 1 - Distribuição do total de árvores por setor. 

 

Em contra partida o setor A apresentou a maior riqueza em relação aos 

demais com 57 espécies (76%), conforme Gráfico 2. 
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Gráfico 2– Quantidade de espécies por setor. 

 

Do total de 75 espécies, 5 foram mais frequentes somando 45,40% do total de 

indivíduos, sendo a espécie de maior frequência Chrysalidocarpus lutescens (areca-

bambu), com 274 indivíduos, representando 15,12% do total, seguida de Tabebuia 

heptaphylla (ipê-roxo) com 205 indivíduos (11,31 %) (Tabela 1).   

 

Tabela 1 - Espécies mais frequentes em relação à porcentagem do total de indivíduos, em 

ordem decrescente. 

Nome popular Nome científico 
Quantidade de 

indivíduos 
% do total de 

indivíduos 

Areca Bambu 
Chrysalidocarpus 

lutescens 
274 15,12 

Ipê Roxo Tabebuia heptaphylla 205 11,31 

Ipê Amarelo Tabebuia umbellata 139 7,67 

Embiruçu 
Pseudobombax 

grandiflorum 
104 5,73 

Ipê Branco Tabebuia roseoalba 101 5,57 

    

 

A frequência por espécie recomendável para a arborização urbana é o valor 

não superior a 10% (MOLL apud MENEGUETTI, 2003). Nesse sentido, o presente 

estudo apresenta duas espécies com frequências superiores ao recomendado. 

Portanto, uma medida cabível a ser tomada nesta situação é diminuir o plantio 

dessas espécies e diversificá-las. 

Em relação aos diâmetros à altura do peito (DAP), 1433 exemplares foram 

devidamente medidos, no entanto 380 indivíduos não possuem medidas, pois 
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ocupavam locais inacessíveis para a realização do trabalho. Sendo assim, os 

diâmetros à altura do peito (DAP), obtiveram uma média de 15 centímetros, 

concentrando-se na classe 0 – 10 cm com 52,82% dos indivíduos amostrados.  

Conforme a Tabela 2, é possível notar que grande parte dos indivíduos encontram-

se abaixo de 10 centímetros, classe na qual se incluem mudas de árvores e 

indivíduos jovens. 

 

Tabela 2 - Frequência das classes de diâmetro à altura do peito (DAP). 

Classes de DAP 
Freq. Absoluta 

(nº de indivíduos) 
Freq. Relativa 

(%) 

0 – 10 cm 757 52,82 

10 – 20 cm 258 18,00 

20 – 30 cm 224 15,63 

30 – 40 cm 74 5,16 

> 40 cm 120 8,37 

   

 

Observou-se que o número de espécies nativas superou as exóticas e 

apresentou 896 indivíduos (Tabela 3). Dentre esses exemplares nativos tem-se: 

Tabebuia roseoalba, Pseudobombax grandiflorium, Tabebuia umbellata, Tabebuia 

heptaphylla, Duranta repens, Calophyllum brasiliensis, Triplaris americana, Inga 

marginata, Syagrus romanzoffiana, Carica papaya, Psidium guajava, Eugenia 

uniflora, Tibouchina moricandiana, Sapindus saponaria, Cecropia glaziovii e Senna 

multijuga. 

 

Tabela 3 - Porcentagem do total de indivíduos identificados em relação a classificação dos 

exemplares, quanto nativas e exóticas. 

Classificação 
Quantidade de indivíduos 

identificados 
% do total de indivíduos 

identificados 

Nativas 896 53,80 

Exóticas 770 46,21 
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A partir de todos os pontos geográficos marcados por GPS SAD 69, foi 

possível criar um mapa abrangendo todos os indivíduos arbóreos ao longo da 

extensão portuária. Importante salientar, que os locais demarcados em vermelho, 

referem-se aos fragmentos de mata e não fazem parte do presente estudo (Figura 

2). 

 

Figura 2 – Vista aérea dos pontos geográficos de cada exemplar arbóreo utilizado no presente 

estudo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a criação do inventário arbóreo do Porto de Santos realizado neste 

estudo, a CODESP poderá utilizá-lo como ferramenta para gerenciamento e 

planejamento de futuros plantios juntamente com os serviços de manutenção das 

árvores, bem como a conservação da biodiversidade e do equilíbrio ecológico, visto 

que a arborização portuária possui grande contribuição aos serviços ecossistêmicos, 

saúde e bem estar da população que circula e trabalha no porto de Santos.  

Recomenda-se que para ampliação do número de árvores sejam escolhidas 

espécies que sejam resistentes à grande quantidade de stress e exigências 

provenientes do ambiente portuário; sendo importante a escolha de espécies nativas 

e adequadas a cada local para evitar conflitos com postes de iluminação, redes 

elétricas e calçadas. 
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