
Realização: Apoio:

 

 

TÍTULO: ARBORIZAÇÃO URBANA

 

CATEGORIA: CONCLUÍDO

 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS

 

SUBÁREA: Arquitetura e Urbanismo

 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE FRANCA - UNIFRAN

 

AUTOR(ES): AUGUSTO PASSOS COSTA

 

ORIENTADOR(ES): MAXIMILIANO ENGLER LEMOS

 



Augusto Passos Costa

ARBORIZAÇÃO URBANA

Franca – SP

2019



RESUMO

A cada dia que se passa, mais se têm aumentado a população por parte de pessoas
nos principais centros urbanos espalhados por todo o Brasil. Tal fato, faz com que
diversos fatores se modifiquem para atender as demandas populacionais,  dentre
estas transformações as que mais sofrem ações é a paisagem que passa a ser
inserida em locais inadequados, de forma desordenada, insegura e sem nenhum
preparo, afetando diretamente a qualidade de vida e bem-estar dos moradores.  A
qualidade de vida de uma determinada região está intimamente relacionada com sua
arborização, já que proporciona um ar mais limpo, sombra e beleza no ambiente.
Dentre  as  principais  vantagens  que  a  arborização  urbana  pode  proporcionar  à
população estão: controle da umidade atmosférica, filtrar os ruídos sonoros, redução
da  velocidade  dos  ventos,  sombreamento,  melhorias  da  qualidade  do  ar  e  a
valorização de imóveis. Sobre esses aspectos, o presente artigo buscou verificar,
por meio de revisão de literatura, a importância da arborização urbana, bem como
compreender o seu correto planejamento.

Palavras-chave: Arborização urbana. Qualidade de vida. Bem estar.

ABSTRACT

With each passing day, more people have been increasing in the main urban centers
spread throughout Brazil. This fact causes several factors to be modified to meet the
population demands. Among these transformations, the ones that suffer the most is
the landscape that is inserted in inappropriate places, in a disorderly, insecure and
unprepared manner, directly affecting the quality life and well-being of the residents.
The quality of life of a particular region is closely related to its afforestation, as it
provides  cleaner  air,  shade  and  beauty  in  the  environment.  Among  the  main
advantages that the urban afforestation can provide to the population are control of
atmospheric  humidity,  filter  noise,  wind  speed  reduction,  shading,  air  quality
improvements and real estate valuation. On these aspects, the present article sought
to verify, through a literature review, the importance of urban afforestation, as well as
to understand its correct planning.

Keywords: Urban greening. Quality of life. Welfare.



1 INTRODUÇÃO

Com o advento da globalização,  e o capitalismo avançado,  o mundo todo

encontra-se em fase de urbanização.  É um processo que já  ultrapassa algumas

décadas  de  ocorrências,  tendo  início  em  meados  do  século  XVIII,  em  plena

Revolução Industrial. Nos países que ainda não são desenvolvidos, a urbanização

iniciou-se de modo crescente a partir da década de 50, decorrente do movimento em

busca  de  um  melhor  desenvolvimento  em  suas  industrializações,  levando  em

consideração que por meio destas ações, e impulsionados pelas diversas demandas

nas atividades que envolviam as grandes indústrias,  fez com que mais  pessoas

fossem sendo atraídas para recomeçar uma nova vida nestas cidades.

Contudo, com o processo de urbanização em constante crescimento e de

forma  não  planejada  traz  consequências  ambientais  e  sociais  problemáticas.  A

superlotação  dos  centros  urbanos  e  a  ausência  de  infraestruturas  propícias,

ocasionam diversos problemas, afetando diretamente a população destas cidades.

O  meio  ambiente  é  impactado  de  maneira  negativa  pelo  crescente

crescimento vertical e horizontal acelerado e desordenado das cidades, substituindo

o  ecossistema  natural  por  edificações,  pavimentações,  aterros  dentre  outros,

propiciando problemas hídricos, sonoros e visuais. 

Na tentativa de minimizar estes impactos a população opta por alternativas

que proporcionem um melhor bem estar e, segundo Silva (2003), neste aspecto, a

vegetação urbana pode prestar uma grande contribuição, principalmente por meio

de seu componente arbóreo.

Nota-se  que,  dentre  todos  os  problemas  existentes  no  processo  de

urbanização não planejada, é inútil dizer que um seria mais ou menos grave que o

outro,  haja  vista  que  estes  estão  interligados  uns  aos  outros,  havendo  netão  a

urgência de ações e novas políticas públicas que possam sanar estes problemas na

perspectiva  de que possa promover  mais  qualidade de vida  e bem-estar  a  toda

população que vivem nestas cidades. 

A arborização em ambientes urbanos vem ganhando uma atenção cada vez

maior em função dos benefícios e, até mesmo, dos problemas que se apresentam

em função da presença da árvore no contexto da cidade. O Desenho Urbano, ao

estruturar  a  cidade  e  suas  parcelas,  maneja  os  componentes  da  paisagem

construída e entre eles e o elemento vegetal.



A arborização urbana é um fator de extrema importância para a elevação da

qualidade de vida da população, seja em grandes centros urbanos ou em pequenas

cidades. Com suas características, são capazes de controlar muitos efeitos adversos

do ambiente urbano, contribuindo para uma significativa melhoria na qualidade de

vida, pois melhoram o ambiente urbano tanto no aspecto ecológico quanto na sua

estética (MENESES et al., 2003).

2 OBJETIVO

Verificar,  por  meio  de  revisão  de  literatura,  a  importância  da  arborização

urbana, bem como compreender o seu correto planejamento.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Planejamento de arborização

Antes de que o processo do planejamento de arborização seja explicado, vale

a pena antes de tudo conceituar o termo “Urbanização”.  Para Catelan (2013) vem

surgindo um novo conceito de urbanização que (re) significa as novas interações

espaciais e faz com que ocorra novas transformações no processo que se implica

em urbanizar, de um modo atual e dinâmico.

 

A urbanização pode ser compreendida como um processo expresso pelas
realidades de cada espaço urbano que dela resulta e também como um
processo  que  redefine  as  lógicas  de  produção  nesses  espaços.  Isto  é,
urbanização é um movimento cujas características são encontradas em sua
expressão- a cidade, no mundo contemporâneo, tomada a partir de seus
elementos  resultantes  de  práticas  atinentes  ao  modo  capitalista  de
produção,  sejam  eles  históricos  ou  atuais.  Esse  processo  diversifica  a
natureza da urbanização quanto mais o capital que se produz nos espaços
que não apenas as metrópoles. (CATELAN, 2013, P.65). 

O Brasil conta com pouco mais de cinco décadas de seu descobrimento, em

toda esta trajetória, até os dias atuais, houve três períodos significativos divididos

entre  colonialismo,  imperialismo e  período denominado republicano.  Inicialmente,

quando  o  correu  a  formação  do  Estado,  os  primeiros  povoadores  foram  os



exploradores das terras e do minério, aonde deixaram a Europa e seguiram com

suas expedições para  o país.  Não obstante,  estes  novos povoadores trouxeram

consigo os escravos africanos, com o intuito destes trabalharem de modo gratuito

nas  principais  atividades  econômicas  brasileiras  da  ocasião,  para  somar  com o

trabalho indígena que aqui já existiam, que já habitavam no novo mundo. (DÉAK;

SCHIFFER, 1999).

Na concepção de Santos (2008) as principais produtividades nacionais nesta

fase eram voltadas para o café, pau-brasil e a exploração da cana-de-açúcar, o autor

cita  que em seu processo de urbanização deste período o país  era  unicamente

agrário,  pois  quase  toda  a  produção  explorada  no  país  era  fundamentalmente

agrícola.

Indo nessa direção,  para o professor  Doutor  José Carlos Ugeda Junior,  o

Estado brasileiro iniciou representativamente seu ciclo de urbanização do seguinte

modo:

O desenvolvimento da vida urbana no Brasil é relativamente recente visto
que no período colonial, salvo alguns núcleos pontualmente localizados ao
longo do litoral ou em suas proximidades; a vida econômica girava em torno
das  atividades  agrárias  e  a  população  vivia  em sua  grande  maioria  no
campo.  No  século  XVIII  apenas  a  área  mineradora  de  Minas  Gerais
conheceu um incipiente processo de urbanização, com o surgimento das
vilas  que  devido  à  concentração  de  pessoas  vinculadas  a  atividades
mineradoras  deram origem as  cidades,  conhecidas  atualmente  como as
cidades históricas por terem em sua arquitetura traços da época de sua
construção. (UGEDA JUNIOR, 2014, P.5).

Na visão do mesmo autor, foi entre os séculos XIX e XX que a aceleração e

migração dos povos das áreas rurais  para as  cidades passaram a ganhar  mais

força.

A alteração  efetiva  das  relações entre  a  população  rural  e  a  população
urbana,  que  é  característica  do  processo  de  urbanização  somente  teve
início nas décadas finais do século XIX, e principalmente a partir do começo
do século XX, quando a indústria vai se tornando presente nas cidades da
região sudeste. Mas é após a segunda guerra mundial que este processo se
acelera, a população urbana que se mantinha sempre abaixo dos 10% da
população  total  do  país  eleva-se  para  aproximadamente  16% em 1920,
atinge  pouco  mais  de  30  %  em  1940  e  a  partir  de  então  aumenta
rapidamente para 45% em 1960, 67% em 1980, 75% em 1990, 81,2% em
2000 e 84,3% em 2010. Faz-se necessário ressaltar que no Brasil,  bem
como na maioria  dos  países periféricos a  urbanização  se deu  de  forma
acelerada mesmo em regiões onde a industrialização não ocorreu de modo
intenso,  como é  o  caso  da  região  Nordeste.  (IBGE,  2011 apud UGEDA
JUNIOR, 2014, P. 5-6).



Mediante o disposto, Déak; Schiffer (1999), torna-se evidente observar que o

país conquistou um crescimento demasiadamente significativo de novos habitantes

nas grandes cidades, e que isso não se deveu à apenas a industrialização, o que

leva a crer que os habitantes que chegavam até as cidades estavam segregados e

cansados do trabalho rural, passando a vir tentar novos rumos e novas tentativas de

mudar de segmento. 

Viana (2007) discorre que estas pessoas chegavam até as cidades atraídas

pelos comércios e novos segmentos que nos centros urbanos eram cada dia mais

destacados. Aonde estes vislumbravam diferentes perspectivas voltadas para novos

modos de trabalho, melhores salários, mais acesso aos bens e serviços, saúde e

educação,  em  outras  palavras,  o  êxodo  rural  ocorreu  porque  estas  pessoas

buscavam mais bem-estar e melhores satisfações relacionadas à qualidade de vida. 

Deste modo, com a aceleração brasileira sendo mais evidente a partir da fase

compreendida na metade do século XX adiante, sendo representado pelo período

mais  significativo  de urbanização até  então,  deixando assim o  pais  de  ser  visto

apenas como um local  de atividades agrícolas e passa a ser reconhecido como

sendo um centro urbano e industrializado.

Toda esta expansão industrial e novas vivências urbanas eram de sobremodo

atrativas  por  parte  da  grande  maioria  da  população  se  traduzindo  em  uma

representativa  alavancagem  nas  cidades  brasileiras,  surgindo  assim  grandes

metrópoles  reconhecidas  pela  legislação  vigente  nacional,  sendo  estas:  Belo

Horizonte, Salvador, Fortaleza, Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e

Curitiba. Contudo, hoje, existem também outras tantas cidades que poderiam ser

reconhecidas  como  grandes  centros  regionais  urbanos  que  contribuem  para  a

economia e viabilidade do país. (SANTOS, 1993).

Segundo Araújo Junior (2008), os vários benefícios da arborização das ruas e

avenidas estão condicionados à qualidade de seu planejamento. A arborização bem

planejada é muito importante independentemente do porte da cidade, pois, é muito

mais fácil implantar quando se tem um planejamento, caso contrário, passa a ter um

caráter de remediação,  à medida que tenta se encaixar  dentro das condições já

existentes e solucionar problemas de toda ordem. 



O  planejamento  da  arborização  nas  ruas,  passa  pela  escolha  do  tipo  de

árvore a ser plantada, ou seja, da árvore certa para o lugar certo, dotando-se de

critérios  científicos  e  técnicos  para  o  estabelecimento  da  arborização,  no  curto,

médio e longo prazo. A paisagem é a expressão visual do meio onde se insere e vive

o homem, considerando em termos de combinação de espaço, relevo, solo, clima,

vegetação e animais.  Para se falar  em arborização,  se quer  conhecimentos que

transcendem  a  concepção  mais  pura  do  paisagismo  se  insere  no  contexto  de

atividades  de  equipes  multidisciplinares  de  trabalho,  onde  se  promove  um claro

diagnóstico estabelecendo sua importância ecológica e possíveis imitações de uso

(AURÉLIO JUNIOR, 2008).

Na  concepção  de  Amir  e  Misgav  (1990),  o  melhor  forma  de  planejar  a

arborização de uma região é primeiramente levantar a caracterização física das ruas

onde serão plantadas as árvores, delimitando cada uma especificadamente, para

definição de critérios que condicionam a escolha das espécies mais adequadas a

cada região. Para depois levantar a espécie que será plantada. 

Logo,  um  bom  projeto  de  arborização  urbana  calcado  em  estudo  e

planejamento  adequados  deve  estar  coerente  com  os  objetivos  e  constar  das

possíveis metas qualitativas e quantitativas, porque um projeto bem elaborado deve

seguir e cumprir processos de implantação e manejo (ARAÚJO JUNIOR, 2008).

3.2 O planejamento arbóreo nos municípios brasileiros

No Brasil,  a  arborização  pode  ser  implantada tanto  em parques  e  praças

quanto em ruas e calçadas. Uma diferença entre eles é que em parques e praças

existe uma maior flexibilidade em se adotar certas espécies, já nas ruas e calçadas

o cuidado deve ser bem maior quanto, por exemplo, ao porte da árvore, uma vez

que,  com  o  passar  dos  anos  isso  prejudique  a  infraestrutura  local  (ARAÚJO

JUNIOR, 2008).

Para Junior (2008) no que tange à questão de ruas e calcadas: a estrutura

urbana se apresenta de diferentes tipos. Quando a calçada for suficientemente larga,

pode receber um canteiro central ou uma faixa com grama. Isso permitirá utilizar



árvores de raízes superficiais. As árvores plantadas sofrem impactos ambientais de

todas as formas, ou seja, quebra de galhos, podas incorretas, e excessivas, falta de

água no solo (ARAÚJO JUNIOR, 2008).

Essas agressões aceleram e desequilibram o ciclo de vida de uma árvore,

provocando envelhecimento  precoce e  diversas doenças degenerativas,  o  que é

consequência  na  maioria  das  vezes,  da  falta  de  orientação  prévia  e  de  um

planejamento adequado para a arborização. A adequação da flora local ao projeto

deve ser uma constante pois se torna uma possibilidade interessante para a região,

permitindo assim manter um pouco da riqueza natural daquela região. 

No Brasil, segundo Santos e Teixeira (2001), uma grande maioria de cidades

opta por espécies exóticas em detrimento da riqueza da flora local. 

Três  tipos  de  critérios  devem  ser  considerados  no  planejamento  da

arborização urbana: 

 Definir  o  tipo  de  árvore  que  melhor  se  adequa  ao  local  em  termos

paisagísticos;
 Considerar  as  limitações  físicas  e  biológicas  que  o  local  impõe  ao

crescimento das árvores;
 Avaliar quais espécies seriam mais adequadas para melhorar o microclima e

outras condições ambientais (AMIR; MISGAV, 1990).

Para Schuch (2006), o conhecimento das condições ambientais locais, são de

extrema relevância para o sucesso da arborização das ruas e avenidas. As plantas

em geral só adquirem pleno desenvolvimento em clima apropriado, caso contrário

sofrerão  alterações  no  porte,  floração  e  frutificação.  Deve-se  evitar,  portanto,  o

plantio de espécies cuja aclimatação não seja comprovada.

Para cada clima e cada solo existe um tipo adequado de copa. Mas, o que

mais influência é  o clima,  porque para o solo  hoje  existem formas de corrigir  e

adequá-lo  as  necessidades  de  determinada  planta.  De  modo  geral,  em  climas

tropicais recomenda-se copas de boa sombra, mas que não dificultem o arejamento

do local, com preferência para espécies com folhagem abundante (SCHUCH, 2006).

 Para locais de clima frio, as espécies de copas ralas, que perdem ou não

suas folhas,  são as mais indicadas.  Em locais  de inverno rigoroso,  as melhores

espécies são as que perdem suas folhas, pois possibilitam a insolação direta na

superfície  do  solo,  atenuando  a  temperatura.  Para  fins  práticos,  é  importante

conhecer o desenvolvimento da copa, para adequá-la ao espaço aéreo disponível,



pois, se incompatível, essa medida pode trazer transtornos para o transito e para os

moradores (SCHUCH, 2006).

3.3 Legislação e evolução sobre os órgãos ambientais

Os  aspectos  ambientais  das  áreas  verdes  são  relacionados  aos  pontos

positivos em se ter, ou fazer um planejamento para realizar uma arborização nas

cidades. As árvores purificam o ar pela fixação das partículas de poeira e gases

tóxicos. Pois bem, atualmente esses são alguns dos problemas ambientais que vêm

causando uma série de transtornos percebidos principalmente nos centros urbanos

(SCHUCH, 2006).

Elementos climáticos como a intensidade de radiação solar, a temperatura, a

umidade relativa do ar, a precipitação e a circulação do ar, entre outros, são afetados

pelas condições de artificialidade do meio urbano, tais como características de sua

superfície, o suprimento extra de energia, a ausência de vegetação, a poluição do ar

e as características dos materiais e edificações (LAERA, 2006).

A arborização nas grandes cidades tem também como característica o que

seria  essencialmente percebida durante as chuvas,  o  fato  de  que as copas das

arvores retardam a chegada da água no sistema pluvial, reduzindo assim o grau e a

velocidade das enchentes (LAERA, 2006).

A administração e o manejo da arborização devem ser exercidos por órgãos

públicos  ambientais  e/ou  órgãos  executivos  por  excelência.  Entretanto,  torna-se

necessária,  a  participação  de  universidades,  instituições  de  pesquisa  e

concessionárias de serviços urbanos, além da participação da população, para que

o  processo  de  arborização  urbana  seja  continuado,  ou  seja,  para  que  todos

procurem  fazer  sua  parte  e  promover  a  arborização  urbana  adequadamente

(COSTA; BEZERRA; FREIRE, 2013).

Para  que  o  processo  de  arborização  urbana  ocorra  com  qualidade,  é

necessário inicialmente a incorporação da mesma à legislação municipal, com sua

implantação no plano diretor, bem como a criação de leis voltadas a este fim. Assim,

é de suma importância que se faça um levantamento das árvores existentes na área



urbana levando em conta os problemas que são observados, a opinião pública sobre

a silvicultura urbana no local e do poder financeiro da cidade, pois, a população irá

auxiliar o poder público a zelar pela arborização urbana (PERIOTTO et al., 2016).

Os  Planos  Diretores  de  Arborização  Urbana  são  documentos  contendo

variáveis qualitativas e quantitativas das árvores implantadas nos centros urbanos,

obtidas através de inventários e tomadas de decisões como as várias formas de

implantação,  planejamento,  gestão  e  manejo  da  arborização  urbana.  Esse

documento  pertence  a  Secretaria  de  Meio  Ambiente  das  prefeituras,  quando  a

arborização tem autarquia local e também nos órgãos federais do meio ambiente,

quando a arboricultura urbana possui autarquia local e federal (PERIOTTO et al.,

2016).

 O PDAU é elaborado para promover a arborização como instrumento de

desenvolvimento  urbano  e  qualidade  de  vida,  além  da  manutenção  do  meio

ambiente urbano. Assim sendo, constitui um instrumento de planejamento municipal

para  implantação  da  política  de  plantio,  preservação,  manejo  e  expansão  da

arborização nas cidades (MACIEL et al, 2008; RANGEL, 2016).

Os projetos urbanísticos devem seguir juntos com o de arborização urbana,

de forma a conciliar os resultados obtidos com os dois tipos de projetos, adequando-

os junto à população local (PINHEIRO et al., 2009).

3.4 Cidades que se adequaram ao processo de arborização

Estudos realizados pela Embrapa Meio Ambiente (2011)  ressalta  que uma

árvore tem capacidade de absorver até 1,4kg de poluentes (óxido de mercúrio, óxido

de chumbo, óxido e monóxido de carbono, entre outros) evitando muitas doenças

físicas  e  psicológicas,  possibilitando  inferir  que  uma  arborização  bem  feita

economiza gastos com a saúde (EMBRAPA, 2011).

Além disso, relacionaram a arborização com uma maior expectativa de vida,

menor pressão arterial, menores índices de diabetes e colesterol, menores estresse

e irritabilidade. Segundo a referida pesquisa, uma árvore transpira aproximadamente

0,3 litros de água por metro cúbico de copa. Uma árvore de grande porte (mais de

10 m de altura) possui em média 120 m³ de copa, deste modo, chega a transpirar

400 litros de água por dia. Isso equivale a cinco aparelhos de condicionador de ar

ligados as 24 horas do dia. 



De acordo com Guzzo (1993), este vapor se mistura com as partículas de

poluição do ar, e quando se acumulam em nuvens, caem em forma de chuva, além

do mais, este vapor ajuda a equilibrar o clima da região. Em São Paulo a diferença

de  temperatura  em  bairros  bem  arborizados  como  o  Morumbi,  que  tem

48m²/habitante de floresta em relação a um bairro pouco arborizado como Itaquera,

com 2m² de floresta por habitante é muito grande em se tratando da mesma cidade.

A diferença  entre  os  bairros  pode chegar  a  10°  C  e  a  umidade relativa  a  30%

(EMBRAPA, 2011).

Os  vários  benefícios  que  a  arborização  urbana  pode  fornecer  estão

condicionalmente  ligados  ao  seu  correto  planejamento.  Diante  disso,  o

conhecimento e a análise das estruturas das cidades e suas funções, através das

óticas  econômica,  social  e  ambiental,  são  pré-requisitos  básicos  para  o

planejamento e administração das áreas urbanas, na busca de melhores condições

de  vida  para  os  seus  habitantes,  visto  que  pelos  seus  próprios  objetivos,  a

arborização urbana assume importância particular (ROCHA et al., 2004).

Além destes benefícios, Pivetta e Silva Filho (2002) destacam um maior bem

estar psicológico, o que contribui para a melhoria da qualidade de vida e para o

restabelecimento da relação com o meio natural.

Os  “corredores  verdes”  nas  cidades  contribuem  para  a  conservação  da

biodiversidade, pois as árvores nas vias garantem abrigo e diversificação de fontes

de alimentação para diversas espécies da fauna (BRYANT, 2006)

3.5 Cidades com a falta de arborização

A falta de árvores contribui para que as cidades tenham clima quente e seco

durante o dia e frio e seco durante a noite. Isso faz com que o asfalto se dilate e se

contraia  diariamente,  causando  rachaduras,  o  que  leva  a  um  gasto  com

recapeamento. Portanto, ruas e avenidas bem arborizadas influenciariam no menor

gasto com recapeamento do asfalto (EMBRAPA, 2011). 

Além disso,  as árvores diminuem o escoamento superficial  nas vias,  pois,

segundo  Silva  (2008)  os  indivíduos  arbóreos  interceptam  a  água  da  chuva,

amenizando o escoamento que causa alagamentos.

4 METODOLOGIA



Pesquisa realizada por intermédio de revisão bibliográfica, a partir da base de

dados  de  sites  eletrônicos,  bem  como  livros  relacionados  ao  tema,  porém  os

principais  materiais  referenciados  foram  encontrados  em  artigos  e  teses

relacionados à arborização urbana.

Segundo Lakatos (2007), a revisão bibliográfica, consiste na análise de livros

e outros materiais já publicados sobre um assunto específico. O critério para seleção

do material, foi a pertinência ao tema proposto.

A pesquisa possui caráter qualitativo, que, conforme Marconi; Lakatos (2007),

possui sua ênfase nos significados e nos processos, pois é o primeiro método mais

adequado  para  conhecer  em  profundidade  todas  as  nuances  de  determinado

fenômeno.

Foram incluídos estudos em língua portuguesa e inglesa e excluídos aqueles

que não alcançaram os objetivos gerais e específicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nota-se que o país é ainda está em constante processo de desenvolvimento,

mas  que,  até  aqui,  já  conquistou  crescimento  bastante  significativo,  tanto

econômico, quanto populacional. A cada dia que se passa, mais pessoas passam a

viver nos centros urbanos. 

Contudo,  vale  ressaltar,  que todos estes  avanços fizeram com que certas

cidades fossem crescendo de modo desproporcional  e sem planejamento algum,

espontaneamente,  o  que  acarretou  diversos  problemas,  ambientais,  sociais

psicológicos e estruturais, afetando diretamente o bem-estar e a qualidade de vida

destes indivíduos.

O  meio  ambiente  é  impactado  de  maneira  negativa  pelo  crescente

crescimento vertical e horizontal acelerado e desordenado das cidades, substituindo

o  ecossistema  natural  por  edificações,  pavimentações,  aterros  dentre  outros,

propiciando problemas hídricos, sonoros e visuais.

Logo, compreendeu-se, aqui, que a arborização em ambientes urbanos vem

ganhando uma atenção cada vez maior em função dos benefícios, pois é um fator

de extrema importância para a elevação da qualidade de vida da população, seja em

grandes centros urbanos ou em pequenas cidades.
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