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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo a realização de um levantamento da arborização viária do entorno da Praça Coronel Pizza, 

num raio de 500,00 metros do centro da referida praça (“Marco “Geodésico de Lins- latitude 21º 40´43” e longitude 49º 44´ 33”). 

Para isso coletados partes das plantas, como folhas, flores e frutos para identificação das plantas arbóreas presentes nessa 

região. Ao total foram 1019 árvores, sendo que a Locania tomentosa foi a espécie predominante, representando-a por 34,54% das 

árvores amostradas. Quanto à origem, as nativas superam as exóticas, sendo 596 ou 58,48%, para 412 indivíduos ou 40,43%, na 

proporção de 1,44 das nativas para as exóticas. Esta proporcionalidade fica esclarecida devido à grande ocorrência da exótica 

Resedá - Lagertromia indica L., com 112 ocorrências ou10, 99% do total, a mais suscetível às injúrias, por ter grande concentração 

nas ruas de comércio, onde o número de transeuntes supera as das outras ruas de menor importância. Em se tratando de 

defasagem, na área de estudo existe uma defasagem de 2251 indivíduos ou 68,83% para completar a área arborizada 

recomendada. 

Palavras-chave: Arborização urbana. Inventário. Qualidade da arborização 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A arborização urbana torna-se cada vez mais importante no contexto urbano à medida que as cidades expandem 

horizontalmente ou crescem verticalmente. Nos dois casos, a artificialização do meio urbano e suas consequências na qualidade 

ambiental são percebidas facilmente pela população que vem sofrendo seus efeitos (MOTTA, 1998). 

Atualmente, a arborização urbana é considerada indispensável, pois além de trazer benefícios estéticos às cidades, hoje 

buscam satisfazer também os requisitos ambientais, sociais e econômicos. Em termos de benefícios ambientais destacam-se a 

amenização da poluição do ar, da poluição sonora e da poluição visual, além da redução no escoamento superficial das águas e 
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da amenização microclimática (GONÇALVES; NOGUEIRA, 2006; SILVA; GONÇALVES, 2008; GONÇALVES, 2010). Além dessas 

funções óbvias existem também funções que não são facilmente percebidas ou mensuradas, estas estão ligadas ao conjunto de 

características que propicia oportunidades para a melhoria das condições de vida urbana (MILLER, 1996). Dessa forma, fica 

evidente a importância da arborização no meio urbano e os inúmeros benefícios que isso propicia aos cidadãos. 

Para que a arborização urbana possa propiciar todas essas benesses à população é necessário um planejamento criterioso 

e um manejo adequado. O planejamento é a etapa mais importante do processo de urbanização urbana e é a etapa mais 

negligenciada pelas cidades brasileiras. A arborização urbana deve ser planejada adequadamente para que tais funções possam 

ser dinamizadas e um planejamento correto requer profundo conhecimento do patrimônio arbóreo existente, o qual pode ser obtido 

através de inventário. A importância do inventário está no fato de que através deste pode-se conhecer o patrimônio arbóreo e 

identificar as necessidades de manejo. 

Dessa forma, esse trabalho buscou realizar um levantamento de espécies arbustivas da região central de Lins/SP para 

revelar a situação real em relação à arborização urbana, já que somente após esse tipo de levantamento pode-se realizar o 

diagnóstico correto e um melhor planejamento de ações futuras por parte dos órgãos governamentais. 

 

2. OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho é realizar o levantamento arbóreo e o diagnóstico da arborização no entorno de 500 metros 

de raio da Praça Coronel Pizza, que fica na região central da cidade de Lins-SP. 

 

3. METODOLOGIA 
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O estudo teve como região de estudo a área central da cidade Lins. Está área tem como ponto de referência a Praça 

Coronel Pizza (“ Marco Geodésico de Lins-Latitude 21º 40´43” e longitude 49º 44´ 33”), e o levantamento foi realizado nas ruas 

num raio de 500 metros a partir deste ponto.  

A cidade de Lins está localizada no centro do Estado de São Paulo, a 430 km da capital (Figura 1) e tem uma área total de 

570,2 km² e 71.493 habitantes. A densidade demográfica é de 125,4 habitantes por km² e está situada a 419 metros de altitude, 

latitude: 21° 40' 46'' Sul, longitude: 49° 44' 37'' Oeste. Caracteriza-se por ser quente em todo o verão, com impressão térmica de 

40º C e inverno seco e frio, mas, ainda assim, com alguns dias de temperaturas elevadas. No período de inverno, a cidade pode 

enfrentar temperaturas muito baixas durante as madrugadas e amanhecer. A distribuição das chuvas está concentrada no intervalo 

compreendido entre os meses de outubro e março. Geadas ocorrem excepcionalmente e em regiões restritas às baixadas. 

 

 

Figura 1: Localização do município de Lins 

Fonte: Wikipédia (2017) 
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Na região de estudo foi realizado coletas de folhas, frutos e sementes, para identificação da espécie e posterior 

quantificação de cada uma delas. Realizou-se o levantamento em cada rua da região selecionada, levando em consideração as 

duas calçadas de cada uma das ruas. Foi realizada pesquisa documental, bibliográfica e estatística. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

Estudos de levantamento quantitativo ou inventário de espécies arbóreas em cidades são difíceis de serem encontradas, 

pois depende do trabalho conjunto do órgão público com uma equipe especializada para identificação das espécies arbóreas. 

Em se tratando de cidades do interior esse tipo de levantamento é mais raro ainda. Estudos dessa natureza, se realizado de 

forma adequada e com atualização frequente, evitaria muitos erros na escolha de espécies arbóreas a serem utilizadas nas 

cidades e facilitaria a substituição de espécies inadequadas para o ambiente urbano, ou seja, ajudaria num planejamento correto 

da arborização urbana de uma cidade ou bairro. 

Devido à falta de conhecimento da legislação florestal, aliada a falta de conscientização dos representantes públicos 

(executivo e legislativo) e a desinformação da maioria dos munícipes, as arbóreas são plantadas à revelia, sem se importarem com 

as consequências que tal árvore proporcionará aos transeuntes, redes elétricas, calçadas, bueiros e prédios. Depois ao 

perceberem que a espécie escolhida não foi é a adequada para o local, os próprios munícipes decidem a retirada da árvore sem 

consultar a prefeitura, trazendo prejuízos estéticos e ambientais. Locais arborizados também se apresentam mais agradáveis aos 

sentidos humanos. Trabalhos científicos realizados por Souza (2011) e Souza e Silva (2011) mostram ganhos significativos no 

conforto térmico em locais bem arborizados. 
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Segundo Miller (1996) o inventário, dada a sua grande abrangência, pode ainda, funcionar como um poderoso instrumento 

de esclarecimento e persuasão dos administradores e usuários do local inventariado. Os planos de arborização não devem ser 

preocupação apenas das grandes cidades, pois também são de grande importância para as cidades de pequeno porte.  

Para tanto se faz necessária à implementação de um estudo detalhado, visto que o mesmo é valioso instrumento de gestão 

ambiental, o qual consiste no conjunto de métodos e medidas adotadas para a preservação, expansão, planejamento, manejo e 

gerenciamento de árvores urbanas, de acordo com as características físicas, ambientais, sociais, econômicas, históricas e 

culturais em que ocorrem ou poderão vir a ocorrer em consonância com a distribuição da população nas vias públicas em questão. 

Somente dessa forma é possível potencializar as suas qualidades da arborização do ambiente urbano e corrigir os seus aspectos 

negativos. A avaliação da arborização viária e a discussão dos seus resultados devem levar a identificação de prioridades de ação, 

proporcionando a elaboração de cronograma de plantio e de manutenção. Análises das demandas e das potencialidades de cada 

rua, de cada avenida poderão indicar a categoria de arborização mais adequada para cada ambiente, levando-se em conta os 

riscos proeminentes contra a vida dos transeuntes (eletrocussão), automóveis, vias de drenagem pluvial e/ou outras, e edificações 

– residenciais, comerciais, mistas, públicas e industriais. 

Dessa forma, se faz necessário um cadastro com informações objetivas das árvores existentes, assim como uma 

identificação das necessidades presentes, levando em consideração não somente os aspectos técnicos, mas também a percepção 

da comunidade.  

 

5. RESULTADOS 

De acordo com o levantamento realizado na área central da cidade de Lins existem 1019 arbóreas em aproximadamente 

32.341 m de calçada. Milano e Dalcin (2000) consideraram que, para uma arborização urbana adequada, em média, a cada 10 m 

de calçada deve existir um indivíduo arbustivo ou arbóreo. De acordo com essa informação, a pesquisa teve em média 0,03 
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árvores a cada 10 m de calçada, ou seja, a densidade está muito abaixo do recomendado. Para que essa área estivesse dentro do 

valor estabelecido pelos autores citados anteriormente seria necessário plantar mais de 2.200 árvores na região estudada. 

Em relação à diversificação, autores como Grey e Deneke (1986) e Milano e Dalcin (2000), afirmaram que cada espécie não 

devem ultrapassar 15% do total de indivíduos da população arbórea, para um bom planejamento da arborização urbana. Mas de 

acordo com o levantamento realizado a Licania tomentosa (Oiti), que foi a espécie predominante, representa 34,54% de indivíduos 

(Figura 2), ou seja, mais do que o dobro do recomendado pelos autores citados anteriormente. A predominância de apenas uma 

espécie ou grupo de espécies aumenta o risco de problemas, como o das pragas, que atualmente é muito comum no ambiente 

urbano. Em relação às demais espécies, somente uma ultrapassou os 10%, a Resendá (Lagenstroemiaindica L.), passa de 10%. A 

imensa maioria (48 espécies) não chega a representar sequer 1% do total de plantio. Isso demonstra uma grande concentração de 

espécies nas ruas avaliadas. 

Quanto à origem das espécies, as nativas superam as exóticas, sendo 596 ou 58,48% de espécies nativas e 412 indivíduos 

ou 40,43% de exóticas, ou seja, uma temos 1,44 nativas para cada exótica plantada. É evidente que essa proporção que a 

princípio pode parecer boa tem muita influencia da espécie Oiti que representa mais de 1/3 de todas as arbóreas existentes. 
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 Figura 1: Porcentagem de cada espécie na área de estudo. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir do que foi levantado e apresentado, fica claro e evidente que a região 

central de Lins necessita de investimentos e um bom planejamento para que novos 

plantios de arbóreas possam suprir a defasagem existe hoje. 

 Além disso, é importante que nesses plantios façam uma escolha correta de 

espécies a serem utilizadas, de forma distribuir melhor a proporção das espécies 

dentro da região de estudo. 
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