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1. Introdução 

 

A partir da constatação do contínuo crescimento da população urbana, aliado à expansão das 

cidades, do capital, e às mudanças na paisagem urbana, nota-se que uma maior discussão e análise a 

respeito das condições dos centros urbanos, e, consequentemente, da qualidade de vida do homem 

fazem-se necessárias.  

De um modo geral, os grandes centros encontram neste momento um desafio urgente de 

planejar o futuro, onde as questões socioambientais se acentuam. No âmbito do planejamento 

ambiental, a arborização urbana insere-se neste contexto como um dos principais ícones em defesa 

ao meio ambiente urbano. 

A arborização urbana proporciona inúmeros benefícios como bem estar psicológico ao 

homem, fornece abrigo e alimento a avifauna, reduz a poluição sonora e do ar com a retirada de gás 

carbônico e a liberação de oxigênio para a atmosfera, ameniza a temperatura e proporciona sombra 

para os usuários, com o exposto pode-se dizer que a arborização urbana proporciona um aumento na 

qualidade de vida da população (DE ANGELIS E LOBODA, 2005). 

Biondi (2011) explana que para selecionar a árvore a ser plantada em uma rua, é necessário 

considerar fatores como o desenvolvimento da planta, porte, copa (forma, densidade e hábito), 

floração, frutificação, resistência a pragas, doenças e poluição, ausência de princípios tóxicos, e 

principalmente sua origem, se nativa ou não, dando prioridade às nativas. Uma vez que as árvores 

em ambiente urbano estão submetidas a condições diferentes das que são encontradas no seu 

ambiente natural, é recomendado utilizar espécies que ocorram naturalmente na região, sem 

comprometer seu crescimento, adaptabilidade e desenvolvimento (MUNEROLI, 2009).  

Levando em consideração as informações previamente apresentadas, o presente estudo tem por 

objetivo realizar um levantamento e analise dos indivíduos arbóreos nas vias públicas da área 

central da cidade de Ponta Grossa – Pr. 

 

2. Materiais e Métodos  

  A presente pesquisa foi realizada nas calçadas e canteiros de 41vias da área central da 

cidade de Ponta Grossa-PR. Para realizar a análise, foi utilizado inicialmente o levantamento 

realizado por Quadros (2005) atualizado por meio de uma tabela de campo na qual além de constar 

o nome da rua e sentido, constava o número da árvore, espécie, tipo de poda, altura, CAP 

(circunferência na altura do peito), calçada e o conflito. Isso para cada lado da via ou para o canteiro 

central. A identificação foi feita no próprio local em todos os indivíduos arbóreos, sem utilizar 

critérios de censura para os indivíduos mais jovens. Utilizou-se o manual de identificação e cultivo 

de plantas arbóreas (LORENZI, 1998a; 1998b; LORENZI et al., 2003), para identificação, porém 

quando houve dificuldade ou impossibilidade de identificação no local, foi realizada coleta de 

material botânico para posterior identificação no herbário da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa. 

 Quanto ao tipo de poda, utilizou-se a metodologia adaptada de Volpe- Filik et al. (2007), 

onde os indivíduos arbóreos eram caracterizados como sem poda; leve (realizada em galhos com 

diâmetro menor que 5cm); pesada (diâmetro maior que 5cm); radical (não preservou crista e colar, 

deixou somente o tronco). 
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Para a avaliação da altura de cada indivíduo arbóreo, foi utilizada a metodologia de Santos e 

Teixeira (2001) que consideram como: muda - vegetal com até 1 m de altura; pequeno porte - 

vegetal com altura entre 1,01 m e 3 m;  médio porte - vegetal com altura entre 3 m e 6 m e grande 

porte – vegetal com mais de 6m.  

Foi realizada a medida da calçada para verificar segundo a metodologia do Manual Técnico 

de Arborização Urbana, Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura da cidade de São Paulo 

(SÃO PAULO, 2006), qual o porte ideal para cada via. Calçadas maiores que 3m comportam 

espécies de grande porte (com altura maior que 6m), em calçadas de 2 a 3m são recomendadas 

árvores de médio porte (de 3 a 6m de altura) e em calçadas com largura menor que 2m são 

indicadas espécies de pequeno porte (até 3m de altura). 

Os conflitos observados foram o contato com rede elétrica, comprometimento da calçada e 

da pavimentação da rua, contato com muros e árvores sem espaço para se desenvolverem (área 

livre). 

Durante o levantamento foi verificada a largura de cada calçada que compõe as vias com o 

intuito de verificar qual o porte arbóreo as vias podem suportar, além da largura foi medido o 

comprimento em Km a partir do site Google maps. Através das medições foi possível verificar as 

características de cada vias do centro. 

 

3. Resultados e Discussões 

 A partir do levantamento foram contabilizado e analisado 1.238 indivíduos arbóreos, 

compostos por 48 espécies e distribuídas em 27 famílias. Do total de indivíduos arbóreos, 59 

árvores (4,76%) não puderam ser identificadas em função de podas radicais, por serem mudas ou 

pela ausência de flores ou frutos. Apenas 2 árvores encontravam-se mortas. Dentre as 41 vias 

analisadas 3 não possuíam individuos arbóreos, são elas: Rua Independência, Visconde de Nácar e 

Theodoro Rosas. 

 Dentre as espécies 76,17% são exóticas e 19,06% são de origem nativa. É frequente 

encontrar em diversas bibliografias o domínio de espécies exóticas, tanto em levantamentos da 

arborização de vias públicas como de praças. Quadros (2005) quando inventariou as vias do centro 

constatou que 60,83% das espécies eram exóticas. 

Segundo Milano e Dalcin (2000) uma mesma espécie não deve ultrapassar 15% do total de 

indivíduos arbóreos a fim de manter a biodiversidade. Nesse levantamento foi constatado que 

apenas a Lagerstroemia indica (Extremosa) de origem exótica ultrapassa esse valor com 37,24%. 

Quadros (2005) também constatou que a espécie de maior frequência foi a Lagerstroemia indica, na 

época com 42,87%. 

Quanto ao tipo de podas constatou-se que na maioria das árvores foram realizadas podas 

leves (43,70%). A poda pesada foi a segunda poda mais frequente (31,34%), a frequência de 

indivíduos sem poda alcançou 20,53% e a poda radical obteve 4,44%.  

 No levantamento do porte dos indivíduos arbóreos predominaram as espécies de médio 

porte, com 46,66% do total analisado. Espécies de grande porte alcançaram 36,24% e as de pequeno 

porte 14,99%. As mudas alcançaram a menor frequência (2,12%), o que demonstra que não está 

ocorrendo plantio de novas espécies.   

   Por meio das medições realizadas nas calçadas do centro, observou-se que a maioria das 

vias, total de 25, é capaz de suportar árvores de médio porte. As vias que podem suportar espécies 

de grande porte somam 24 e as que suportam árvores de pequeno porte são ao todo 22. Vale 

ressaltar que o valor ultrapassa o numero total de vias em função de que cada via é composta por 

calçadas que não seguem um padrão de tamanho, então uma mesma via ora suporta árvores de 

grande, ora de médio e ora de pequeno porte.  

 Quanto aos conflitos levantados, verificou-se que aproximadamente 59% dos indivíduos 

arbóreos apresentam algum tipo de conflito, sendo o mais frequente a falta de espaço para o 

desenvolvimento das árvores (46,60%), seguido de conflitos com a rede elétrica (27,38%), calçada 

(23,34%), muro (1,7%) e meio-fio (0,40%). 
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4. Considerações Finais 

A partir da pesquisa realizada na área central da cidade de Ponta Grossa - PR constata-se que 

um maior planejamento da arborização da cidade seria de fundamental importância. De um modo 

geral, os resultados mostram que a falta de um Plano de Arborização Urbana para o município tem 

reflexo na forma como ocorre a organização, gestão e manutenção dos indivíduos arbóreos viários 

analisados. O município de Ponta Grossa – PR precisa de uma reestruturação e planejamento nas 

árvores viárias da região central, por meio de ações diretas e a criação de um Plano de Arborização 

Urbana, a fim de diversificar, inserir e/ou ampliar as espécies, sobretudo as nativas, além de uma 

maior manutenção das árvores já existentes. 
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