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RESUMO

Áreas  verdes  nas  metrópoles  trazem  inúmeros  benefícios,  proporcionando  uma
significativa melhora na qualidade de vida da população. Entretanto, o crescimento da cidade
de São Paulo não ocorreu de forma a integrar o verde e as grandes construções, e as árvores,
muitas  vezes,  não  encontram  condições  favoráveis  ao  seu  pleno  desenvolvimento.  A
realização do levantamento florístico é uma forma de identificar as espécies que compõem a
vegetação de uma área e assim ser a base para a tomada de decisão sobre implantação de
espécies  ou o manejo  adequado da formação florística  estudada.  O presente trabalho tem
como objetivo fazer o levantamento arbóreo no entorno do Campus Chácara Santo Antônio da
Universidade Paulista (UNIP), identificando e quantificando as espécies, além de verificar a
proporção de indivíduos nativos e exóticos.  Para tanto será feita  coleta  e herborização de
ramos  arbóreos,  registro  fotográfico  e  análise  em  literatura  e  banco  de  dados  sobre  as
características das espécies levantadas. Com o conhecimento da cobertura vegetal é possível
que  se  obtenham  estratégias  de  implantação  e  conservação  da  flora  nativa,  buscando-se
melhorar a qualidade de vida da cidade de São Paulo.

Palavras-chave:  levantamento  florístico,  arborização  urbana,  espécies  exóticas,  espécies

nativas.
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INTRODUÇÃO

Há  muito  tempo  o  homem  trocou  o  meio  rural  pelo  urbano  e  as  cidades  foram

crescendo rápido e desordenadamente, o que gerou problemas que interferem na qualidade de

vida do homem (PIVETTA; SILVA FILHO, 2002). Nessa situação, em que o planejamento

ocupacional  das  grandes  cidades  teve  lacunas  na  sua  execução,  as  árvores  encontram

condições pouco favoráveis ao seu crescimento e desenvolvimento, tornando fundamental a

adoção  de  estudos  detalhados  e  acompanhamento  permanente  de  manejo  da  vegetação

(SVMA, 20105).

Dentre  as  principais  dificuldades  na  implantação  e  manejo  de  árvores  estão  a

compactação do solo (que prejudica o crescimento das plantas) e a pavimentação das calçadas

(que prejudica a penetração do ar e da água no solo). A Secretaria do Verde e Meio Ambiente

da cidade de São Paulo, por exemplo, recomenda o acompanhamento dos indivíduos arbóreos

desde o momento de plantio  até  o final  de seu ciclo vital,  possibilitando que os mesmos

cumpram suas funções adequadamente e consigam se tornar exemplares adultos e frondosos

(SVMA, 2015). Além disto, outros problemas como acúmulo da poluição do ar nas folhas,

devido à suspensão de resíduos e fumaças (que impede o funcionamento eficiente das folhas),

o acúmulo de poeira e gotículas de óleo nas folhas (que obstruem os estômatos, prejudicando

a  fotossíntese)  e  as  podas  drásticas  que  mutilam  o  sistema  aéreo  radicular,  impedem  o

desenvolvimento normal de uma árvore na área urbana (PIVETTA; SILVA FILHO, 2002).

Com  o  objetivo  de  estabelecer  normas  técnicas  para  promover  a  implantação  da

arborização  no  espaço  público,  prevenindo  assim  as  distorções  causadas  pela  falta  de

planejamento, técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SVMA) e da Secretaria

das Subprefeituras (SMSP) estabeleceram diretrizes relacionadas a projetos e implantação de

arborização em passeios e áreas públicas na cidade de São Paulo, criando o manual técnico de

arborização urbana de São Paulo (SVMA, 2015). 

As  árvores  em  áreas  públicas  e  demais  e  demais  áreas  livres  de  edificação  são

constituintes  de  floresta  urbana  (SILVA  FILHO,  2003).  As  florestas  urbanas  podem ser

definidas  como  toda  vegetação  lenhosa  que  circunda  e  envolve  os  aglomerados  urbanos

(MILLER, 1997). Essa vegetação atua sobre o conforto humano no ambiente, por meio das

suas características naturais, proporcionando sombra para pedestres e veículos, redução da

poluição  sonora,  melhoria  da  qualidade  do ar,  redução da amplitude  térmica,  abrigo para

pássaros  e  harmonia  estética,  amenizando  a  diferença  entre  escala  humana  e  outros
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componentes arquitetônicos, como prédios, muros e grandes avenidas (SILVA FILHO, 2003).

Pode-se citar  também a  absorção de radiação  ultravioleta,  dióxido de  carbono (CO₂)  e  a

redução do impacto da água da chuva e seu escorrimento superficial (MILANO, 2000).

Segundo DANTAS e SOUZA (2004),  uma árvore  pode evapotranspirar  em média

quatrocentos  litros  de água por dia,  produzindo um efeito  refrescante  equivalente a cinco

condicionadores de ar funcionando vinte horas por dia, amenizando a temperatura e trazendo

o  bem  àqueles  que  podem  usufruir  da  sua  presença  ou  mesmo  de  sua  proximidade,

contribuindo para reduzir o efeito agressivo das construções que dominam a paisagem urbana.

Além  de  contribuir  com  a  diminuição  do  índice  de  obesidade,  pois  um  ambiente  bem

arborizado incentiva à atividade física, como caminhada e corrida.

A arborização de vias públicas ou urbanas consiste em trazer para as cidades, de uma

maneira  simbólica,  o  ambiente  natural  e  do  verde  das  matas  outrora  ali  presentes,  com

finalidade de satisfazer as necessidades mínimas do ser humano (PEDROSA, 1983), sendo

um dos parâmetros de indicação de qualidade de vida.

É importante considerar que a arborização urbana não pode ser analisada em separado

do entorno  da  cidade  e  das  áreas  rurais,  mas  sim considerar  esse  conjunto  de  árvores  e

espécies numa paisagem mais ampla (METZEGER, 2008). Dessa forma, as florestas urbanas

poderiam estar conectadas com os fragmentos  florestais  ainda existentes  na área rural,  de

modo  que  essas  áreas  funcionariam  como  corredores  ecológicos.  O  corredor  seria  um

conjunto de espécies servindo como passagem de animais e/ou de genes (pólens e sementes),

de um fragmento florestal a outro, ou mesmo de uma comunidade de árvores, tal como um

parque  temático,  para  outro,  utilizando  corredores  lineares  nas  ruas  e  avenidas

(KAGEYAMA; GANDARA, 1998). 

Através da arborização urbana pode-se salvaguardar a identidade biológica da região,

preservando ou cultivando as espécies vegetais que ocorrem em cada município ou região

específica. São elas também que oferecem abrigo e alimentação à fauna local e desta forma

protegem o ecossistema como um todo (DANTAS; SOUZA, 2004).

Por tais razões, deve-se conhecer a composição arbórea através da elaboração de um

inventário  florístico,  recurso  este  extremamente  valioso,  pois  através  dele  é  permitido

conhecer  quantas  árvores  existem,  quais  espécies,  suas  condições,  tamanho e localização.

Esses inventários devem proporcionar um nível mínimo de informação, permitindo que os

gestores responsáveis pela área tomem melhores decisões ao realizar um manejo (ARAUJO;

ARAUJO, 2011).



3

Devem-se  indicar,  para  arborização  de  vias  públicas,  árvores  com  características

morfológicas e fisiológicas favoráveis, cuja eficiência seja comprovada pelo emprego prático.

Devendo-se considerar a origem da espécie, dando preferência àquelas nativas, que estejam

adaptadas  ao local,  concorrendo assim para  sua  conservação.  Somente  optar  por  espécies

exóticas quando tiver plena certeza de que essa espécie esteja aclimatada às condições locais e

não  represente  nenhum  dano  às  espécies  nativas  como  competição  ou  vetor  de  doenças

(ELETROPAULO, 1995).

Na arborização urbana é importante o conhecimento das características particulares de

cada espécie, a fim de que não ocorram inconvenientes, dado que o maior problema está no

conflito que se estabelece entre as árvores e os demais elementos da paisagem (PIVETTA;

SILVA  FILHO,  2002).  Dessa  forma  vários  manuais,  dispõem  quais  espécies  são  mais

indicadas ao uso nas cidades (CEMIG, 2001; PIVETTA; SILVA FILHO, 2002; BARBEDO

et al., 2005; BARCELLOS, 2012; PREFEITURA DE GUARULHOS, 2012). Mas é notado

que  nem sempre  as  espécies  indicadas  ao  plantio,  são  naturais  daquele  ambiente,  sendo

comum encontrar tabelas com sugestões de espécies exóticas misturadas com nativas, sem

detalhamentos sobre a origem e benefícios que cada espécie proporciona.

Segundo LORENZI (2002), na arborização urbana é visto um número considerável de

componentes  exóticos  em  relação  aos  nativos,  já  que,  desde  o  início  da  colonização  a

implantação do nativo é insignificante se levar em conta a riqueza de nossa flora, sendo que

aproximadamente 80% das árvores implantadas nas ruas são exóticas.

Devido à importância de se conhecer as espécies de áreas cobertas com vegetação,

mesmo  em  pequenas  áreas  urbanas,  o  levantamento  florístico  pode  ser  considerado  de

fundamental importância para a proteção e conservação da biodiversidade, a manutenção da

flora e  fauna nativas,  além de contribuírem para a melhoria  da qualidade  de vida de sua

população (SOBRINHO; RIBEIRO, 2008).
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OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

O presente estudo tem como objetivo levantar e identificar as espécies arbóreas no

entorno do Campus Chácara Santo Antônio da Universidade Paulista (UNIP), além de avaliar

a proporção entre espécies nativas e exóticas  e propor um manejo adequado das espécies

encontradas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I. Levantar a história da arborização urbana no Brasil;

II. Coletar material para identificação das espécies analisadas (produção de exsicatas e
registro fotográfico);

III. Propor um manejo adequado das espécies encontradas.

JUSTIFICATIVA

São Paulo, considerada uma cidade global com seus 12 milhões de habitantes, cresceu

e se desenvolveu rapidamente, porém com um planejamento deficitário. Isso se refletiu na

arborização  da  cidade,  onde às  árvores  é  oferecido  um ambiente  pouco favorável  ao  seu

crescimento. 

A  arborização  urbana,  porém,  tem  um  papel  fundamental  para  a  cidade.  Produz

benefícios que ajudam a melhorar a qualidade de vida da população, pois age reduzindo a

poluição,  temperatura,  som, vento,  e  proporciona  bem-estar  físico,  psicológico,  estético  e

abrigo para avifauna. Além disso, busca trazer para as cidades o ambiente natural e do verde

outrora ali presentes, resgatando e preservando a natureza do local. 

O  levantamento  florístico,  amostragem  e  identificação  de  espécies  é  a  principal

ferramenta para se conhecer a vegetação de uma área, e assim ser a base para a tomada de

decisão  sobre  a  implantação  de  espécies  ou  o  manejo  adequado  da  formação  florística

estudada.
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MATERIAL E MÉTODOS 

     O  estudo  será  realizado  no  entorno  do  Campus  Chácara  Santo  Antônio  da

Universidade  Paulista  (UNIP),  localizado  no  distrito  de  Santo  Amaro,  na  zona  Sul  do

município de São Paulo, SP, Brasil (23°63’25” S e 46°69’68” W), conforme demostrado no

mapa da Fig.1. As ruas que interligam o entorno da área demarcada também serão percorridas

e as árvores identificadas.

Figura 1. Mapa detalhando a região delimitada de estudo, mostrando o Campus Chácara Santo
Antônio da UNIP. 
Fonte: https://www.unip.br/presencial/universidade/campi/chacara_santo_antonio1.aspx 
[acessado em 03/2018].

A identificação das espécies arbóreas será feita através da coleta de amostras para 

herborização e registro fotográfico das mesmas.  

https://www.unip.br/presencial/universidade/campi/chacara_santo_antonio1.aspx
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RESULTADOS ESPERADOS

     Através  do  estudo,  espera-se  identificar  as  espécies  arbóreas  encontradas  na  área

delimitada à pesquisa, e constatar se a proporção de espécies exóticas é maior do que a de

espécies nativas, como tem sido levantado em outros estudos semelhantes a este.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Atividade Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr

1. Pesquisa Bibliográfica
 

X X

2. Coleta de Dados X X X X

3. Tratamento dos Dados X X X X

4.  Redação do Trabalho X X

5.  Revisão X

6. Entrega Final X
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