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DESEMPENHO DOS ESPAÇOS VERDES PARA A QUALIDADE DE 
VIDA NA CIDADE DE CARAGUATATUBA/SP 

 
1. RESUMO 

 
A arborização urbana é indispensável para a população de um 

município, pois traz benefícios como a diminuição da radiação solar, de 
enchentes, de dióxido de carbono, dos efeitos sonoros do mau cheiro e o 
aumento da umidade do ar. Atualmente, há uma preocupação com as áreas 
verdes na zona urbana, pois além dos benefícios a saúde dos moradores do 
local, traz a parte estética, cultural, econômica e até mesmo de lazer. As 
árvores são indispensáveis para estes locais, e devido a sua importância vários 
índices de cálculos e projeções de evolução dos ambientes verdes foram 
desenvolvidos. O objetivo deste trabalho será mensurar o desempenho dos 
espaços verdes para a qualidade de vida na cidade de Caraguatatuba/SP. A 
metodologia consiste em aplicar os sistemas de métodos e normativas que 
contenham indicadores da arborização. Foram contabilizadas 48 praças e um 
parque municipal como áreas verdes no município. O censo do plantio foi 
variável entre os anos de 2014 a 2017, tendo seu ápice no ano de 2016 com 
1122 indivíduos plantados nestes locais. 

 
 

2. INTRODUÇÃO 
 
Com a crescente busca de espaços verdes pela sociedade atual, a 

arborização de vias públicas, parques e praças vêm sendo uma grande 
alternativa para as cidades, pois as árvores urbanas quando bem implantadas 
e manejadas transmitem múltiplos benefícios e estão longe de serem 
caracterizadas como um problema. Os benefícios podem ser de ordem 
estética, relacionados principalmente a efeitos visuais que as plantas fornecem, 
proporcionando um contato do homem com a natureza, produzindo um efeito 
harmônico através de suas linhas suaves e orgânicas, formas, cores e texturas, 
criando paisagens específicas, proporcionando identidade às ruas.  

A presença de árvores nos centros urbanos resulta em diversos 
benefícios para a população, como a redução da poluição do ar, elevação da 
umidade relativa, amenização de ruídos, referencial urbano, valorização 
estética dos ambientes e, ainda, satisfação dos requisitos sociais e econômicos 
(OLIVEIRA et al., 2017). 

Proporciona também maior absorção da radiação ultravioleta, dióxido de 
carbono e redução do impacto da água da chuva sobre o solo com diminuição 
de seu escoamento superficial pelo aumento da permeabilidade (MILANO; 
DALCIN, 2000).  

As áreas verdes são definidas, por Morero et al. (2007), como sendo 
locais onde predominam a vegetação arbórea, podendo ser encontradas em 
praças, jardins e parques, além de canteiros centrais de ruas e avenidas e 
passeios públicos, de forma que sua distribuição sirva a toda população e atinja 
as necessidades reais e os anseios para o lazer. 

As praças são espaços livres públicos urbanos destinados ao lazer e ao 
convívio da população, acessíveis aos cidadãos e livres de veículos. Nessas 
áreas, pode-se encontrar boa parcela dos indivíduos arbóreos nas cidades, 



 

 

porém, na prática, é possível que não representem boa diversidade de 
espécies nem respeitem aos valores culturais, ambientais e de memória da 
cidade. E, diante desta visão global acerca do tema, é clara a importância 
destas áreas na formação de uma cidade, pois além disso, exercerem papel 
importante na ornamentação urbana, exercem outras funções vitais, como: 
higiênica, paisagística, estética, plástica, de recreação, de valorização 
econômica das propriedades ao entorno, de valorização da qualidade de vida 
local e de defesa e recuperação do meio ambiente (VIANNA et al., 2016) 

 
 

3.OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 
Mensurar o desempenho dos espaços verdes para a qualidade de vida 

na cidade de Caraguatatuba/SP. 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Levantar e analisar os espaços verdes da cidade. 

• Verificar a distribuição territorial destas áreas na cidade. 

• Identificar as normativas, sistemas e métodos de avaliação ambiental 
que contemplem indicadores para áreas verdes. 

 
 

4. METODOLOGIA 
 

Serão pesquisados os Métodos e Normativas que contenham 
indicadores da arborização urbana. Os métodos poderão ser quali e/ou 
quantitativos, de forma que estes subsidiem o estudo.  

Para a identificação das praças e parques municipais foi realizada 
solicitação junto à Secretaria Municipal de Urbanismo, e para o levantamento 
de árvores plantadas nos últimos cinco anos, este requerimento foi feito à 
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca do município. 

Cada área verde terá um mapa de localização territorial e sua área será 
obtida com o auxílio da ferramenta Google Earth. 

 
5. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Foram identificadas no município 49 praças distribuídas em 18 bairros, 
além do Parque Natural Municipal do Juqueriquerê.   

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, 
houve um aumento entre os anos de 2014 a 2016 no número de árvores 
plantadas, porém isto não ocorreu no ano de 2017, conforme representado 
pela Figura 1.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Figura 1. Censo do plantio de árvores no município de Caraguatatuba-SP 

 
 

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca 

 
O censo do plantio de 2018 ainda não foi realizado, evidenciado pela 

sua ausência nestes resultados. 
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