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RESUMO 

 

O objetivo da pesquisa foi fazer o inventário e a análise da situação atual da arborização 

urbana da Estância Turística de Campos do Jordão, dentro do contexto sócio-ambiental. A cidade 

apresenta características interessantes em relação à posição geográfica, relevo, vegetação nativa, 

clima e histórico de ocupação. Neste trabalho foram sorteados 10% dos bairros da cidade, os quais 

foram inventariados totalmente. As árvores foram analisadas, cadastradas, e os dados levantados 

foram processados e analisados com auxílio do programa de “software” SAS. Foi obtido um índice de 

17,22 árvores/km de rua percorrida na cidade. Dos treze bairros inventariados, quatro não 

apresentaram arborização viária pública, cinco apresentaram índice médio de 4,7 árvores/km, dois 

outros bairros apresentaram média de 36,5 árvores/km e a Vila Capivari e a Vila Francalanza, 91,31 

indivíduos/km e 65 indivíduos/km, respectivamente. Apesar dos baixos índices,a cidade apresenta boa 
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vegetação arbórea dentro das propriedades privadas. Na área inventariada, foram encontradas 32 

espécies. Mais da metade da cidade é arborizada com plátanos (53,7%). Os liquidâmbares somam 

34,1%. Os outros 12,2% correspondem às outras espécies. Foi observada predominância de 53,2% de 

calçadas sem danos causados pelas árvores e construções com recuo ou vizinhas a áreas verdes 

totalizam 58,4% dos casos.  As covas apresentam, na maior parte dos casos, boa área livre de solo não 

impermeabilizado (64,8%). Não há plantios recentes na cidade, e portanto tutores e grades de 

proteção não são usuais. Os obstáculos também são ausentes na maioria dos casos. Estão presentes 

fora de fiação elétrica 76,7% das árvores. Foi encontrado apenas uma árvore frutífera na área 

inventariada. A maioria apresenta também alguma forma de lesão e 59,3% dos indivíduos foram 

podados drasticamente. Mediante análise visual, 98,2% das árvores estavam sadias. Realidades sócio-

ambientais do município também foram analisadas, como problemas de ocupação urbana em áreas de 

preservação permanente. Algumas espécies foram indicadas para compor a arborização viária, e 

recomendações foram feitas em relação à adequação e manejo da arborização. 

 

 

 

Palavras-chave:  Arborização viária, arborização urbana, levantamento, Estado de São Paulo. 
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Adviser: Prof. Dr. ROBERVAL DE CÁSSIA SALVADOR RIBEIRO 

 
SUMMARY 
 

The aim of this study was to obtain a sample inventory and to asses the present urban 

arborization of the Campos de Jordão city. The city has interesting characteristics due to its 

geographical location, hilly landscape, native vegetation, altitude sub-tropical climate and land 

development. In this study, 10% of the city’s randomly selected neighborhoods had their trees were 

completely assessed. The trees were assessed and the resulting data were recorded and analyzed 

with the SAS statistical computer software program. Theb social and environmental conditions of 

municipality were also studied, as for example, the problems related to urban occupation of areas of 

permanent preservation. The city shows an average of 17.22 trees per linear kilometer (tree/km). 

Out of 13 neighborhoods assessed, 4 had no street trees, 5 showed an average of 36.5 tree/km, 

while the neighborhoods of Vila Capivari and Vila Fracalanza had, 91.31 and 65 trees/km, 

respectively. Despite the low number of street trees, the city has good arboreal vegetation within 

private properties.  Thirty-two different species were found in the  studied neighborhoods. More 
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than half (53,7%) of the city trees are platanus while 34.1% are liquidambars and the remaining 

12.2% are varied species. No damage related to root growth was observed in 53.2% of the sidewalks. 

Despite 64,8% of the planted trees had non-impermeable, free ground area around them, 58.4% of 

the buildings had front yards or were located near green areas. There has been no recent plantings 

in the city so protective poles and grates are not common. In most cases no obstacles which could 

prevent the full development of the trees were found, for instance 76.7% of the trees were planted 

in places without utility-lines. Only one fruit tree was found in the surveyed area. Most trees had 

some kind of lesion and 59.3% of the trees have been drastically pruned, although 98,2% of the 

trees visually analyzed seemed to be healthy. Some species were suggested for street arborization 

and several recommendations were made to appropriatel selection and management of arborization. 

  

 

Key words: Street arborization, urban arborization, inventory, State of São Paulo. 

 

 

 



1  INTRODUÇÃO 

 

A inclusão consciente de árvores nos espaços públicos das cidades aconteceu primeiro 

na Europa, no século XVII. Como na Idade Média o plantio de árvores em praças não era 

comum, há pouca evidência da existência de um número significativo de árvores urbanas antes 

deste século (Farah, 1999; Segawa, 1996).  

O desenvolvimento urbano europeu é registrado entre a metade do século XV e o 

século XVIII, quando, depois das reformas do reinado de Luis XVI, significativas intervenções 

transformaram as paisagens de suas principais cidades, surgindo as praças e os jardins da 

época. O espaço público começou então a conviver com a vegetação (Segawa, 1996). 

A prática do plantio de árvores, provavelmente, iniciou-se com os belgas de Antuérpia, 

durante a prosperidade do século XVII, que mantinham áreas ornamentadas com árvores nas 

laterais das catedrais, e esse espaço, valorizado por habitações de grandes mercadores 

europeus, ficou conhecido por “Place Verte” ou “Groenplaats” (Segawa, 1996).  

Os estilos francês e inglês marcaram a história dos espaços livres. Nos estilos francês 

no século XVII e inglês no século XVIII, a árvore aparecia como um elemento de grande força. 

Foi justamente a influência destes estilos que marcou a forma de inserção do elemento 

arbóreo nas cidades (Farah, 1999). 



 

 

2 

Na França, grandes avenidas arborizadas refletindo as reformas urbanas promovidas 

por Luís XVI foram construídas em Aix-en-Provence em 1651, bem como passeios em Marselha, 

Grenoble, Caen, Tours e Angulema (Segawa, 1996).  

No Brasil, a preocupação em criar jardins nasce somente a partir do fim do século 

XVIII e é mais freqüente no século XIX, como herança dos países que já praticavam a arte do 

paisagismo; os botânicos e paisagistas começam a exercer suas atividades profissionais, sendo 

cada vez mais solicitados. A aproximação do desejo de ordenação do espaço físico com 

elementos vegetais aconteceu somente no fim do século XVIII, com o objetivo de preservação 

e cultivo de espécies, influência de modelos do exterior (Terra, 2000).   

No fim do século XIX, o conceito de parques e ruas arborizados estava amplamente 

assimilado.  A árvore tornou-se um símbolo de civilidade, de cultura e de patriotismo.  

No início do século XX, o conhecimento sobre os benefícios das plantas em áreas 

urbanas estava divulgado nas mais diversas instâncias sociais e plenamente aceito no âmbito 

técnico científico (Segawa, 1996).  

Em Campos do Jordão, há registro de que, em 1948, o prefeito da estância, Orestes de 

Almeida Guimarães, foi o pioneiro na preocupação com a urbanização do centro da cidade, cujo 

aspecto precisava ser melhorado. Introduziu então o plantio de plátanos (Platanus acerifolia) 

nas vias públicas, cujas primeiras mudas vieram da Argentina e foram plantadas ao longo da 

Avenida Emílio Ribas até a Vila Capivari. Houve muitas restrições por parte da Câmara dos 

Vereadores, por não serem os plátanos árvores nacionais típicas da região e peculiares a 

Campos. Foi feita então uma campanha de esclarecimento público que exibia fotos de plátanos,  
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“árvore de grande beleza ornamental”, plantados nas principais estações de inverno do mundo 

(Paulo Filho, 1988). 

Assim, os cedrinhos (Cupressus lusitanica) que serviam de proteção à via férrea, 

garantindo a segurança e formando uma barreira à passagem  de crianças, pedestres e animais, 

foram retirados e substituídos  por plátanos (Paulo Filho, 1988). Desde então, inúmeros 

problemas com a arborização de ruas de Campos do Jordão foram sendo constatados pela 

prefeitura local.  

Desta forma, pela premência de solução para os problemas relacionados com a 

arborização viária de Campos do Jordão, buscou-se efetuar o inventário e a análise da situação 

atual para obter subsídios que possam servir de base para um futuro plano de arborização. 



2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Breve histórico da arborização urbana no mundo 

 

O desenvolvimento urbano na Europa iniciou-se na metade do século XV e o 

aparecimento da vegetação em espaços públicos ocorreu no século XVII (Segawa, 1996).  

Em Antuérpia, uma ordem do Conselho Municipal, em 1578, determinava o plantio de 

três linhas de árvores nos passeios da cidade. Girouard1 citado por Segawa (1996) observou 

que em 1641, o historiador inglês John Evelyn relatou sobre a Antuérpia: “não há nada mais 

encantador nesta cidade que as deliciosas sombras e passeios de imponentes árvores, que 

tornam as obras de fortificação daqui um dos mais agradáveis lugares na Europa” (Segawa, 

1996). 

O estilo francês destacou-se no século XVII e o inglês, no século XVIII, ambos 

evidenciando as árvores (Farah, 1999). Aléias são caminhos ladeados por árvores, que têm a sua 

gênese nos jardins renascentistas italianos (Farah, 1999). 

                                                                 
1 GIROUARD, M. Cities and people: a social and architectural history. New Haven :Yale University Press, 1985 
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Mark Girouard1 registrou uma série de documentos relacionados com o nascimento dos 

espaços ajardinados públicos franceses : Raphael Salvety, em 1597, obteve uma concessão das 

autoridades de Paris para utilizar um terreno e implantar um campo de “pallamaglio” (variação 

moderna do críquete, praticado no verão sob a sombra de árvores) O empreendimento foi um 

sucesso, e foi construído um segundo campo. Duas avenidas arborizadas organizavam o espaço, 

sendo uma destinada ao jogo e outra aos espectadores. (Segawa, 1996). 

O “Cours la Reine”, em Paris, lugar cercado e isolado por fossos, criado por ordem da 

rainha Marie de Médicis (1573-1642),  apresentava, ao longo de 1,5 km, entre o rio Sena e área 

que seria os “Champs Élysées”, do lado oeste das Tulherias, quatro fileiras de olmos que 

harmonizavam o espaço. Serviam para caminhadas e circulação de carruagens sob a sombra 

destas árvores. A partir de então, outros locais com características semelhantes surgiram em 

Paris, como o “Cours de Saint Antoine”, uma área ao longo de muralhas que foi transformada 

em um passeio arborizado, compondo os “Grands Boulevards” (Segawa, 1996).  

Na Inglaterra, a administração racional de matas, no século XVII, decorria da 

necessidade de madeira para a indústria naval. Da preservação de florestas para o plantio de 

árvores, o caminho foi rápido, pois a adoção da silvicultura mostrava-se em uma forma de 

valorizar a propriedade. Na cidade de Londres, o aproveitamento de terrenos desvalorizados e 

afastados da cidade ensejou a institucionalização de passeios. Em 1605, uma parcela de área 

alagadiça foi drenada e urbanizada com plantio de árvores, e legada à cidade para uso da 

população (Segawa, 1996).  

A partir do século XVII, várias cidades da Europa construíram seu passeio ajardinado. 

Assim, Berlim teve, em 1647, a “Unter den Linden”, alameda arborizada ligando a cidade ao 
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parque de caça; Dublin teve o “Beaux Walk” e o “Gardener’s Mall”; Amsterdam aproveitou um 

charco, transformando-o na “Nieuwe Plantage”; Bordeaux ganhou o Jardin Royal e Nancy; 

Viena, Munique, São Petersburgo, Madrid e Lisboa implantaram passeios públicos arborizados 

(Segawa, 1996).  

Leszek Zawisza, estudando os jardins venezuelanos, relata que, em Caracas, foi 

iniciada, em 1784, a construção de uma alameda arborizada, na periferia da zona norte da 

cidade, que se tornou atraente para passeio. Em Bogotá, Colômbia, no último quarto do século 

XVIII, foram alargadas, ordenadas e arborizadas duas vias, chamadas alamedas, com caráter 

de passeio público. Em Lima, Peru, o vice rei Manuel Amat y Junyent criou alguns espaços 

públicos como a Alameda de los Descalzos em Rimac, que se tornou um dos mais importantes 

sítios urbanos ao longo do século XIX (Segawa, 1996).  

O projeto da cidade de Washington, D.C., nos Estados Unidos, elaborado por L’Enfant, 

em 1791, apresentou ruas delineadas por árvores em suas margens, buscando explorar 

perspectivas e campos de visão.  O padrão para as avenidas de Paris projetadas por Alphand, 

em meados do século XIX, mostra a concepção de ruas retas, largas e linearmente arborizadas, 

que visavam maior prazer aos olhos, além de prover melhor acesso e defesa (Farah, 1999). 
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2.2 Breve histórico da arborização urbana no Brasil 

 

No Brasil, o interesse por jardins nasce somente no fim do século XVIII, com objetivo 

de preservação e cultivo de espécies, influenciado pela Europa (Terra, 2000). 

É escasso o material histórico brasileiro, mas destacam-se alguns paisagistas como 

Auguste François Marie Glaziou, que veio ao Brasil a convite de D. Pedro II para ocupar o cargo 

de diretor geral de matas e jardins e permaneceu no Brasil por 39 anos, de 1858 a 1897, sendo 

autor de muitas produções de jardins  no exterior e no Brasil, porém com influência européia, 

como o passeio público do Rio de Janeiro (Terra, 2000). 

De acordo com Lima (1993) e Segawa (1996), no final do século XVIII, o arquiteto 

naturalista Antônio José Landi teria plantado mangueiras nas ruas de Belém, no Estado do 

Pará, com as finalidades de estudar e promover a adaptação da espécie ao novo ambiente; a 

ação do senador Antônio José Lemos, conduzido à intendência da municipalidade de Belém, 

permitiu desenvolver uma política urbana de intensa arborização e criação de parques e 

jardins. 

A análise histórica denota não apenas a forte influência do paisagismo sobre o desenho 

urbano, como a sobreposição existente entre estes campos. Além disto, elucida o momento em 

que a arborização e os elementos vegetais passam a ser compreendidos como elementos 

estruturadores do espaço urbano, e têm sua força de tal forma adquirida, que passam a definir 

novas tipologias e estilos de paisagem e desenho urbano (Farah, 1999). 

Na década de 30, Roberto Burle Marx, pai do paisagismo tropical, artista plástico, 

pintor e escultor, revolucionava a paisagem urbana, adicionando o verde com diferentes formas 

e texturas na paisagem das cidades. Integrava as espécies aos homens e usava 
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harmoniosamente plantas nativas, tropicais e brasileiras, explorando a biodiversidade do Brasil. 

Foi responsável pela criação de inúmeros jardins no Brasil e no exterior, tais como o prédio da 

ONU em Nova York, O Jardim da Nações em Viena, o Aterro do Flamengo e o Museu de Arte 

Moderna no Rio de Janeiro, o Eixo Monumental de Brasília, o Aeroporto de Pampulha, em Belo 

Horizonte, e o Parque do Ibirapuera, em São Paulo (Fleming, 1996). 

 

 

2.3 Importância da arborização urbana 

 

2.3.1 Influência no microclima 

 

O tecido urbano corresponde à expressão máxima de influências antrópicas sobre o 

espaço geográfico, cujos reflexos se projetam de forma significativa sobre o ambiente 

climático local, estimulando a elaboração de um clima artificial. No caso do ambiente urbano, 

verifica-se que o acelerado crescimento demográfico, conjugado a outras variáveis do espaço 

urbano, contribuem de forma significativa nas alterações dos elementos climáticos. A cidade 

imprime modificações nos parâmetros de superfície e da atmosfera que, por sua vez, conduzem 

a uma alteração no balanço de energia  (Lombardo, 1990). 

De acordo com Furtado & Mello Filho (1999), todos os elementos paisagísticos devem 

ser cuidadosamente tratados a fim de trazer benefícios que interferirão no projeto integrado, 

visando a melhoria da qualidade do ar, o sombreamento da edificação e adjacências, o controle 

da ventilação e da umidade. A maior parte da carga térmica de uma edificação provém da 

radiação solar e da temperatura do ar exterior, sendo necessário um rigoroso controle dos 
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elementos microclimáticos para eliminar um excesso de energia que tornaria inóspito o 

ambiente construído.  

De acordo com Lima (1993), as áreas urbanas constituem um ambiente artificial, pois 

possuem grande concentração de áreas construídas e pavimentadas que favorecem a absorção 

de radiação solar de dia e reflexão durante a noite. Denominado ilha de calor, este fenômeno 

pode ter um diferencial térmico bastante significativo em relação a locais mais vegetados. As 

árvores interceptam, refletem, absorvem e transmitem a radiação solar. Uma adequada 

arborização e uma boa ventilação constituem dois elementos fundamentais para a obtenção do 

conforto térmico para o clima tropical úmido. O conjunto arbóreo colocado a uma distância  

mais apropriada possível da edificação fornecerá um bom sombreamento nas fachadas, 

compondo um entorno mais favorável (Furtado & Mello Filho, 1999). 

Na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, já foram verificadas ilhas de calor 

com diferenças de temperatura de até 9,5o C. Em São Paulo, foi medido um gradiente de 10o C 

entre o centro e a periferia (Heisler2 e Lombardo3 citados por Lima, 1993).  

Milano (1984) descreve que a ação dos elementos climáticos, isolados ou em interação, 

são responsáveis pela sensação de conforto ou desconforto do ser humano. Grupos de árvores 

podem ser eficientes na melhoria térmica no ambiente urbano. A temperatura à sombra é 

apenas poucos graus mais baixa que ao sol, mas sente-se conforto por não haver insolação 

direta. As árvores de copa rala podem interceptar a radiação solar em até 80% e as de copa 

densa, 98% (Lima, 1993).  Outros fatores como forma da folha, densidade foliar e tipo de 

ramificação também são considerados quanto à interceptação da radiação solar (Milano, 1984). 

                                                                 
2  HEISLER, G., M. Trees and human confort in urban areas. Journal of Forestry, v. 72, n. 8, p. 462-469, 1974. 
3  LOMBARDO, M. A. Ilha de calor nas metrópoles: o exemplo de São Paulo. São Paulo: Hucitec, 1985. 244 p. 
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Segundo Pedrosa (1983), é função das árvores captar parte das águas pluviais, bem 

como drenar águas subterrâneas, lançando-as lentamente na atmosfera, contribuindo para o 

conforto ambiental das cidades. 

Maior quantidade de vegetação implica a mudança do balanço de energia, como 

consequência dos processos de transpiração e fotossíntese. Uma árvore isolada pode 

transpirar em média 400 L de água por dia, resultando em significativo aumento do 

resfriamento do ambiente, equivalente a cinco condicionadores de ar, funcionando 20 horas por 

dia. Ainda, por meio da transpiração, as árvores também contribuem para a melhoria da 

umidade relativa do ar (Eletropaulo, 1995).  

 

2.3.2 Influência da arborização na saúde 

 

De acordo com Pedrosa (1983), a arborização de vias públicas consiste em trazer para 

as cidades parte do ambiente natural e do verde das matas com finalidade de satisfazer as 

necessidades mínimas do ser humano. Demattê (1997) considera que as árvores embelezam a 

paisagem e proporcionam sensação de contato com a natureza. Também atenuam o sentimento 

de opressão do ser humano frente às grandes edificações (Eletropaulo, 1995). Segundo Arnold 

(1993), as árvores também regulam a luminosidade e nos trazem à lembrança as diferentes 

estações do ano. 

A área verde tem função de se constituir em um espaço “social e coletivo”, sendo 

importante para a manutenção da qualidade de vida.  Por facilitar o acesso de todos, 

independentemente da classe social, promove integração entre os homens (Martins Júnior, 
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1996). A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que as cidades tenham, no mínimo, 

12m2 de área verde por habitante (Lang, 2000). 

As árvores podem ser consideradas como agentes antimicrobianos, a exemplo da 

Floresta do Palácio de Fontainnebleau, que apresenta a contagem de 50 microrganismos/ m3 em 

comparação com a contagem de 4.106 microrganismos/ m3 em um estabelecimento comercial em 

Paris. No ambiente urbano, têm considerável potencial de remoção de partículas e gases 

poluentes da atmosfera. Cortinas vegetais experimentais foram capazes de diminuir em 10% o 

teor de poeira do ar (Pedrosa, 1983). 

As árvores agem ainda contra a poluição atmosférica, sonora e visual (Pedrosa, 1983). 

O excessivo som urbano proveniente do tráfego, equipamentos, indústrias e 

construções interfere na comunicação, lazer e descanso das pessoas, podendo afetá-las 

psicológica ou fisiologicamente. É possível fazer o uso de árvores como complementação para o 

atenuamento do ruído, já que os vegetais diminuem a reverberação do som. É preciso ressaltar 

que o efeito protetor varia de acordo com a freqüência dos sons, com a posição das árvores em 

relação à fonte emissora e com a estrutura e composição do plantio (Milano 1984). 

Segundo Bianchi (1989), a arborização contribui também para atenuar a poluição visual, 

pois as árvores são componentes que conferem forma aos ambientes urbanos e desempenham 

um papel importante, delimitando espaços, caracterizando paisagens, orientando visualmente e 

valorizando imóveis, além de integrar vários componentes do sistema. 
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2.3.3 Influência da arborização nos ecossistemas urbanos 

 

Além de contribuir para a área verde total da cidade, a manutenção do equilíbrio 

dinâmico do ecossistema depende muito da diversidade do componente arbóreo, pois esta vem 

acompanhada de uma intensa inter-relação com espécies zoóticas que são responsáveis pela 

polinização e manutenção da variabilidade (Bianchi, 1989). 

Nas áreas urbanas, a flora nativa é, muitas vezes, normalmente praticamente retirada, 

sendo substituída por exótica ruderal, que é a flora que se torna subespontânea nas cidades, 

pois resiste às condições de extrema falta de água e alta temperatura. A preferência pela 

utilização de espécies de ocorrência natural da região é necessária quando se busca proteção 

permanente  e auto renovação do ecossistema (Bianchi, 1989). 

De acordo com Demattê (1997), as árvores oferecem abrigo e alimento para pequenos 

animais, favorecendo a biodiversidade. Sabe-se que os frutos de várias espécies vegetais são 

úteis como alimento da fauna, especialmente aves.  O número de espécies e a população de aves 

depende do grau de heterogeneidade da estrutura física oferecida pelo ambiente, que, no caso 

de ambientes urbanos, tem estrutura pouco variada. No entanto, os estudos técnicos 

existentes referem-se apenas à utilização dos frutos e sementes como alimento das aves em 

sentido amplo, mas não são relacionados especialmente com arborização urbana. As árvores 

frutíferas nativas implantadas em logradouros públicos possibilitarão o aumento da 

propagação, pelas aves frugívoras que ainda existem nas cidades, e exercerão influência 

preponderante na abundância e distribuição dessas espécies vegetais. Além disso, evitando-se 

que as espécies da flora e da fauna locais sejam extintas, o equilíbrio biológico será 

beneficiado. O convívio da população com a flora e a fauna nativas será viável; haverá estímulo 
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para uso de espécies nativas em projetos paisagísticos e  incentivo ao cultivo e aproveitamento 

das frutíferas nativas (Sanchotene, 1989). 

A uniformização da vegetação nos centros urbanos constitui um dos maiores perigos 

para o equilíbrio ecológico na  Terra e deve ser evitada. A diversidade de espécies vegetais é 

condição básica para a sobrevivência da fauna e o equilíbrio ecológico. As poucas espécies que 

se plantam nos centros urbanos do sul do Brasil são praticamente as mesmas que no Centro 

Oeste, em pleno cerrado brasileiro (Sociedade Protetora do Ambiente, 1975). 

As cidades que não diversificarem sua vegetação poderão se transformar em desertos 

verdes. Cada cidade deveria dar prioridade às espécies nativas da região. Quando isso 

acontecer, os turistas terão maior prazer ao visitá-las, pois elas apresentarão aspectos 

distintos e típicos de sua vegetação.  

Santos (1960) cita que o Estado de Michigan, nos Estados Unidos, arrecadou, nos anos 

60, cerca de US$ 247 milhões com o turismo em função das magníficas rodovias arborizadas e 

ajardinadas. 

 

2.3.4 Situação das árvores públicas 

 

Embora sejam inúmeros os benefícios proporcionados pelas árvores, o reconhecimento 

histórico destes pela população brasileira tem deixado a desejar. 

Até que o médico Oswaldo Cruz provasse, no início do século, que a malária e outras 

doenças eram transmitidas por mosquitos, o povo acreditava que a sombra formada pelas 

árvores era a responsável pela maleita, febre amarela, sarampo e sarna dos escravos. Além 

disso, naquela época, ruas, largos e construções deveriam compor um cenário que fosse a 
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negação da paisagem natural.  Por esse motivo, a arborização viária acabou sofrendo vários 

tipos de agressões (Lima, 1993). 

Mesmo atualmente, as árvores das ruas e avenidas continuam sendo danificadas, 

mutiladas, ou mesmo, eliminadas, quando se trata de reformas urbanas como alargamento de 

vias, conserto de encanamentos, manutenção da rede elétrica, construção e reforma de 

edificações residenciais, comerciais e mesmo institucionais.  

Vários outros problemas são apontados como prejudiciais às plantas: poluição do ar;  

pavimentação e excesso ou falta de água no solo, além de pouca ou nenhuma disponibilidade de 

nutrientes; pH mais elevado do que em condições naturais em prejuízo de vida microbiana; 

ocorrência de insetos e doenças; altas temperaturas, iluminação artificial e excesso de 

reflexão de energia pelas casas e pavimentos (Lima, 1993). Milano (1984) adiciona ainda aos 

danos físicos causados por acidentes com veículos, vandalismo e técnicas de manejo 

inadequadas. 

As árvores podadas têm seu aspecto original alterado e jamais satisfarão as exigências 

impostas pela estética e ciência, embora possam satisfazer às exigências que lhes são feitas 

pela salubridade pública.  Portanto, é bom que tenhamos árvores com seu porte natural, e para 

tê-las, é indispensável que lhes proporcionemos o espaço correspondente à sua natureza. 

(Hoehne, 1944). 

Arnold (1993) citou um estudo, completado em 1987 pela Associação Americana de 

Silvicultura, relatando que as cidades americanas têm metade do número de árvores que elas 

poderiam suportar.  Nas onze cidades analisadas, a média de cobertura de árvores foi de 30%. 

Em Nova York, a média de vida de uma árvore é de sete anos. Isso significa que a maioria das 
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árvores, nos grandes centros urbanos, morre antes de crescer e apresentar porte o suficiente 

para oferecer benefícios apreciáveis. Segundo o autor, o melhor caminho para estender a 

expectativa de vida dessas árvores é plantá-las em tamanho adequado, especialmente com 

preparo apropriado do solo favorecendo o sistema radicular. 

 

 

2.4 Adequação e planejamento da arborização 

 

De acordo com Hoehne (1944), a arborização de uma cidade requer conhecimento 

perfeito das condições mesológicas da localidade onde se pretende levá-la a efeito. Exige um 

estudo sério em relação à largura e direção das ruas e avenidas, proporção de áreas ocupadas 

com praças, relação com superfície da área habitada, altura dos prédios, movimento de veículos 

e sua natureza, calçamento, fios aéreos, iluminação e telefone, enfim, todos os fatores que 

alteram a solução do problema e complicam-no na proporção em que a cidade cresce. 

Segundo Demattê (1997), são fatores limitantes no processo de arborização a largura 

das ruas, a largura das calçadas, o recuo das casas, a presença de redes subterrâneas e a 

presença de fios aéreos da rede elétrica.  Ruas com menos de 7m de largura, casas sem recuo 

e calçadas com menos de 3m de largura não comportam arborização. Nos outros casos, devem 

ser usadas sempre árvores de médio porte, pois as árvores de grande porte provocam sensação 

de insegurança e oferecem perigo em ocasiões de temporais. No caso de ruas com canteiro 

central, este pode ser arborizado em função de sua largura. Em canteiros com largura menor 

que 1,50m, plantam-se arbustos ou palmeiras e em canteiros maiores que 1,50m, podem ser 

plantadas árvores de tamanho adequado à largura das pistas laterais. 
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Antes do planejamento da arborização, é necessário hierarquizar os espaços livres de 

uma cidade quanto à sua tipologia e categoria para que o resultado seja maximizado dentro da 

área urbana (Cavalheiro, 1994) 

Os requisitos básicos são planejar concomitante e harmoniosamente a arborização e as 

intervenções urbanas, programar o atendimento permanente das necessidades da arborização 

e assegurar condições essenciais à concretização dos programas de arborização (Mesquita, 

1996).  

As paisagens estão em constante transformação, tanto no contexto ecológico quanto no 

contexto cultural. Ao planejar paisagens, devem ser considerados o contexto temporal e 

espacial, a história, as fases ecológicas e os períodos culturais, justamente para se adequar ao 

dinamismo dessa mudança de paisagens (Marcucci, 2000)  

A pesquisa e o desenvolvimento são ferramentas importantes para a evolução do 

planejamento, adequação, implantação e manejo de árvores urbanas. As pesquisas devem 

contribuir para o estímulo da discussão científica e intelectual do presente e do futuro da 

vegetação urbana de um modo geral. Devem ser multidisciplinares, englobando o paisagismo, o 

planejamento do espaço físico urbano, geografia, sociologia, genética, edafologia e horticultura 

(Randrup, 1999). 

A escolha das espécies vegetais arborescentes não é indiferente e deve ser feita 

levando-se em consideração todos os detalhes sempre que se desejarem vantagens reais para a 

salubridade e estética urbana (Hoehne, 1944). 
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Para constituir solução para a arborização de uma determinada cidade, o erro da 

generalização deve ser evitado, e a questão deve ser resolvida para cada cidade isoladamente, 

principalmente quando se cogita empregar espécies exóticas aqui aclimatadas. 

O plano diretor para arborização deve definir o plantio de forma segmentada, fazendo 

com que as árvores sejam diversificadas em idade e espécies (Milano & Dalcin, 2000). 

O processo de arborização deve levar em conta, primeiramente, o estabelecimento de 

canteiros e faixas permeáveis que permitam a infiltração de água da chuva. A escolha da 

espécie adequada é fundamental, de acordo com o local que se pretende realizar o plantio 

(Eletropaulo, 1995). 

De acordo com Farah (1999), o elemento arbóreo, quando introduzido nas cidades, 

envolve uma definição projetual e fica evidenciada a forte relação que se estabelece entre o 

paisagismo e o desenho urbano. Esse elo possui raízes históricas, “ficando a sua percepção 

oscilando entre a dificuldade de estabelecimento de limites claros entre estes dois conceitos e 

a concepção do paisagismo apenas atrelada ao elemento vegetal”.   

Segundo Roso (1994), um dos grandes problemas enfrentados na arborização urbana é 

a escolha das espécies que apresentem condições ideais de compatibilização com espaços 

disponíveis, tanto em relação ao diâmetro da copa e altura como quanto ao sistema radicular. 

Este último diz respeito a conflitos com redes subterrâneas e passeio público. Se, em relação à 

parte aérea, problemas com os fios podem ser resolvidos com podas, no que se refere às 

raízes, as interferências podem trazer dificuldades, uma vez que o corte do sistema radicular 

pode provocar desequilíbrio do vegetal, originando outros transtornos, como  queda da árvore. 



 

 

18 

O plantio de vegetais inadequados pode acarretar custos financeiros tanto para o 

poder público, quanto para particulares, se houver levantamento de calçadas e necessidade de 

conserto de equipamentos. 

De acordo com Mesquita (1996), a norma basilar da arborização consiste na escolha da 

espécie apropriada para o local a que se destina. Assim, cada situação determinará a solução a 

ser dada, fundamentando-se no conhecimento acumulado e evitando-se generalizações 

duvidosas. 

As espécies devem ser escolhidas de acordo com os seguintes critérios: tronco 

retilíneo, conduzido sem ramificações laterais até aproximadamente 2m; rusticidade; sistema 

radicular profundo, sem raízes superficiais espessas; altura e diâmetro máximos compatíveis 

com o local; copa densa e folhagem persistente para clima quente; copa rala e folhagem caduca 

para clima frio; troncos e ramos sem espinhos; galhos que não se quebrem facilmente. Devem 

ser evitadas espécies que exalem aromas fortes ou que sejam alergênicas; que tenham grande 

quantidade de folhas decíduas, flores que provoquem escorregamento de pedestres ou frutos 

carnosos que atraiam moscas. 

Winters (1991) comentou sobre a preocupação com espécies tóxicas, e citou como 

espécie adequada aquela de crescimento regular, sistema radicular pivotante e de porte de 

médio a pequeno, com altura de 4 a 10 m.  

Embora a escolha das espécies esteja diretamente ligada à finalidade pretendida, o 

hábito de frutificação e floração, assim como o tamanho de flores e frutos devem ser 

observados (Palermo 1985). 
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Biondi (1996) afirmou que o ambiente urbano oferece para as árvores condições que se 

contrapõem às do ambiente natural. Muitas morrem durante a adaptação da mudança da mata 

nativa para o ambiente urbano. A indicação de espécies para a arborização urbana ainda é feita 

de maneira muito empírica, utilizando apenas informações estéticas. A integração de novas 

espécies em ambiente urbano é um processo complexo e demorado que requer, além das 

informações sobre as espécies, informações relativas ao ambiente e à relação árvore-

ambiente. O melhoramento genético de árvores é a tendência do futuro; o crescimento 

acelerado das cidades dificulta a seleção de espécies que atendam às características do meio e 

que tolerem tantas adversidades.  

Os fatores que prejudicam as plantas podem ser bióticos e abióticos. Em áreas 

urbanas, ocorrem em função das condições ambientais adversas do meio. O estresse cria 

condições para associação de insetos e patógenos secundários (Milano & Dalcin, 2000). 

Alguns fatores abióticos e suas conseqüências estão associados a aspectos climáticos, 

como temperatura, umidade e vento, além dos aspectos edáficos. Temperaturas elevadas 

causam ressecamento, que causam morte do tecido vegetal. Temperaturas baixas podem 

induzir rachaduras na casca e no tronco, possibilitando a entrada de outros patógenos. Esses 

processos ocorrem principalmente em espécies arbóreas com adaptação inadequada aos locais 

de plantio. O excesso de umidade acarreta deficiência de oxigênio, resultando em reações de 

oxi-redução que impossibilitam a absorção de elementos como o ferro, por exemplo. A baixa 

umidade no solo causa lesões, necroses ou queima do limbo foliar, murcha permanente ou 

temporária da copa, ou até morte do vegetal. As deficiências ou excessos de minerais no solo 

também acarretam distúrbios fisiológicos (Milano & Dalcin, 2000). 
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De acordo com Lima (1993), os principais problemas causados por árvores no meio 

urbano podem ser identificados como: escurecimento diurno e noturno de ruas, jardins e 

fachadas das casas; entupimento de calhas e quebra de telhas; destruição de pisos, calçadas e 

ruas; quebra, obstrução ou deslocamento de canalizações; danos e quedas de fios da rede 

elétrica, de telefone e de televisão; prejuízos a postes, placas de sinalização e semáforos, 

trânsito de veículos e pedestres, e ainda o encobrimento de letreiros ou propagandas 

comerciais.  

De acordo com Del Picchia (1996), a arborização de vias públicas em nossas cidades 

tem- se caracterizado pelo imediatismo da ação por parte do poder público, que visa sempre um 

efeito rápido, que torne evidente à população o interesse do administrador público na 

satisfação dos anseios de melhoria da qualidade de vida nas cidades. 

De acordo com Machado (1999), a condução da arborização nas principais cidades 

relaciona-se a iniciativas tímidas e casuísticas. Os avanços se concretizarão apenas quando 

houver interação de vários segmentos envolvidos, como as prefeituras, as companhias 

energéticas, os conselhos regionais, as universidades, o Ministério Público e sociedade civil 

organizada. 

De acordo com Bueno (1999), a participação da comunidade nas diversas esferas da 

vida social é uma tônica presente nos dias atuais. O planejamento em arborização urbana de 

acompanhamento viário é uma temática que não foge à regra. Uma forma de intervenção na 

paisagem que leva em conta a participação do cidadão é denominada participativa. Por meio de 

instrumentos diversos e adequados (questionários, entrevistas, formulários, pesquisas de 

opinião, dentre outros), o cidadão pode oferecer ao técnico e sua equipe informações a 
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respeito da paisagem que podem resultar em alterações no projeto original. Dessa forma, a 

intervenção na paisagem e, principalmente, a justificativa e posterior concepção que a norteia, 

é compartilhada com a comunidade. Uma vez definida a intervenção, o planejamento é 

discutido. Os resultados, além de serem de uma riqueza indiscutível, preservam o espaço para  

interferência do cidadão na paisagem. Sua percepção a respeito da alteração da paisagem é 

levada em consideração, e o conhecimento técnico de toda a equipe de trabalho, valorizado.  

 

 

2.5 Manejo das espécies arbóreas 

 

 O manejo do verde urbano deve ser planejado e conduzido por profissionais segundo 

normas e padrões técnicos. Há que se intervir também no desenho urbano das cidades que, 

historicamente, tem subestimado a importância dos espaços livres para o uso coletivo, 

deixando as árvores estressadas e agravando o conflito com os demais serviços públicos 

(Milano & Dalcin, 2000). 

 Considerando que, na maioria das cidades brasileiras, a arborização existente não é 

harmônica com fatores e serviços da cidade, são indicados a aplicação da rearborização e o  

manejo adequado para a situação, como tipo de poda, por exemplo. A arborização deve 

adequar-se aos demais serviços urbanos (Bueno, 2000).  

O controle de doenças em árvores públicas, segundo Milano & Dalcin (2000), deve ser 

específico e contar com todas as medidas de controle, apresentadas a seguir.  

-Exclusão: prevenindo a entrada de patógeno em áreas isentas, produzindo mudas 

sadias; 
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-erradicação: prevenindo o estabelecimento do patógeno, usando práticas de arranquio 

de tocos e raízes e podas de limpeza, seguido de incineração dos restos vegetais; 

-proteção: prevenindo o contato do hospedeiro com o patógeno já introduzido;  

-imunização: aplicando produtos sistêmicos e plantio de espécies resistentes; 

-terapia: curando a planta doente, recuperando cirurgicamente raízes e troncos 

lesados, aplicando condicionadores e corretivos de solo, defensivos agrícolas e fertilizantes 

para recuperação de raízes e copas; 

-evasão: fuga do patógeno, ou modificação do ambiente favorável à doença, bem como 

plantio em época ou área onde o inóculo é ausente;  

-regulação: prevenção da doença pela manipulação do ambiente com calagem, melhoria 

na drenagem e irrigação.  

O controle fitossanitário é um manejo necessário para a preservação da arborização 

urbana. Inicia-se com a adequada seleção de espécies resistentes ou tolerantes, com fenologia 

conhecida, para não confundir com sintomas de pragas e doenças. Abcisões foliares, quedas de 

ramos, trocas de casca, exsudação de gomas ou resinas e diferenças na coloração da folhagem 

podem ser processos fisiológicos. O ideal é o controle preventivo e não o terapêutico, além do 

manejo integrado, iniciando-se com a escolha adequada das espécies em função do local em que 

serão plantadas (Milano & Dalcin, 2000). 

O diagnóstico é fundamental no tratamento dos problemas da arborização urbana. 

Identificar a espécie do indivíduo arbóreo, as pragas e doenças inerentes à planta, bem como 

reconhecer os sintomas ou sinais da doença são ações fundamentais para o tratamento 

fitossanitário. As medidas de controle fitossanitário envolvem o conhecimento do ciclo 
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biológico da planta, da praga e da doença, monitoramento, tomada de decisão, capacidade 

operacional e autoridade para implementá-la, observando cuidadosamente o uso de defensivos 

e pesticidas (Milano & Dalcin, 2000). 

As podas também fazem parte do manejo das árvores. As formas de poda variam entre 

as espécies de acordo com a necessidade de cada indivíduo e finalidade dentro da cidade. As 

podas são divididas em: levantamento de copa, quando é preciso a retirada de galhos baixos, de 

brotações ou ramificações muito próximas da base ou que estejam atrapalhando o trânsito de 

pedestres e veículos ou escondendo sinalização de trânsito; rebaixamento de copa, quando há 

necessidade de retirada de galhos muito altos, que atrapalhem fiação ou edificações; equilíbrio 

de copa, quando a árvore apresenta crescimento desigual de galhos; poda de conformação, 

quando a necessidade é estética, e poda drástica, quando necessário, por motivo de 

enfermidades (Radikal Engenharia, s. d.). 

Outra atividade de manejo é a dendrocirurgia, que engloba todas as ações relativas ao 

tratamento de injúrias e cavidades no lenho das árvores e todos os processos de recuperação 

ou reforço das estruturas delas por meio de cabeamentos, pinos, ou sistemas especiais de 

escoras (Milano & Dalcin, 2000). No caso de preenchimento de cavidade, antigamente usavam-

se materiais incompatíveis com a textura da cavidade lesada, como tijolos, pedras e cimento. 

Atualmente, já existem no mercado materiais mais aptos para a função, com maior 

plasticidade, maleabilidade, flexibilidade e aparência estética, que acompanham os 

“movimentos“ das árvores em caso de ventos, mudanças climáticas e variações de umidade. 

Existem materiais como a espuma de poliuretano, resistente, elástica, atóxica, não 

higroscópica, facilmente recortável, não inflamável e compatível com argamassa. Utiliza-se 
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também manta asfáltica, com estrutura de tela de arame e tela de arame com cobertura de 

“bidin”  revestida com cimento. As etapas para a dendrocirurgia são: retirada do material 

doente da cavidade; pulverização com fungicida (calda bordalesa) e calda sulfocálcica como 

inseticida; prenchimento com material na cavidade e acabamento final com cobertura e 

texturização, para fins estéticos (Radikal Engenharia, s. d.).  

Para manutenção das áreas verdes e da arborização viária das cidades, algumas ações 

são necessárias: legislação definindo critérios de manejo para arborização; apoio a estudos 

científicos para conhecimento do patrimônio arbóreo da cidade; elaboração de planos de 

arborização e manejo de áreas verdes, além de utilização de equipamentos urbanos que se 

compatibilizem melhor com o homem e com a cidade (implantar rede compacta de energia, 

iluminação pública rebaixada). A implantação de escolas de jardinagem e o desenvolvimento de 

programas de educação ambiental são essenciais para conscientizar a população sobre a 

importância das árvores (Maróstica, 2000). 

 

 

2.6 Tecnologia e informática na arborização urbana 

 

O inventário da arborização urbana permite que os órgãos públicos tenham 

conhecimento da diversidade e do comportamento das espécies, bem como controle de pragas 

e doenças, além de monitoramento de podas, plantios e manutenção em geral, até a estimativa 

da quantidade de carbono seqüestrada (Couto, 2000). 

Existem vários métodos que podem ser aplicados na realização de inventários. O censo 

e os sistemas de amostragem (desde simples ao acaso até estratificado e por conglomerados) 
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são muito utilizados. As informações são armazenados em um banco de dados, que mantém um 

histórico das árvores, bem como sua posição, por meio de coordenadas geográficas (GPS) 

(Couto, 2000). 

O uso da informatização permite cadastrar grande quantidade de informações sobre 

espécies da arborização urbana. O cadastro, além de arquivar todas as informações sobre o 

indivíduo arbóreo, pode disponibilizar recomendações de manejo, imagem da planta, e ainda 

atribuir um valor monetário para a árvore, facilitando problemas nas questões judiciais. 

(Demattê, 2000; Silva Filho, 2002). 

Tem sido muito usado também o sensoriamento remoto com imagens de satélite 

(Landspot, Spot e Ikonos), além de fotos aéreas, incluindo videografia. Estes instrumentos 

auxiliam muito o planejamento urbano e o levantamento de regiões mais aptas para 

intervenções urbanas, além da vantagem da disponibilidade e do baixo custo (Couto, 2000). 

 

 

2.7 Educação ambiental e biodiversidade arbórea brasileira 

 

Os programas de ensino, com método de educação ambiental, que têm sido 

desenvolvidos atualmente, têm trazido benefícios à comunidade e educado as gerações futuras 

para promover a melhora da qualidade de vida (Sorrentino, 2000). 

De acordo com Sorrentino (2000), existe a necessidade de um novo modelo de 

desenvolvimento que contribua para sociedades sustentáveis. Esse desenvolvimento deve 

promover simultaneamente proteção, recuperação e melhoria do meio ambiente e da qualidade 
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de vida, um desenvolvimento que promova o “pensar global, agir local e o trabalhar-se 

interiormente”.  

A educação ambiental pode contribuir para o engajamento e participação crítica dos 

indivíduos nas questões sociais, sendo necessário revitalizar os processos educativos, 

principalmente aqueles que se realizam nas instituições escolares, promovendo o aprendizado 

por meio do “aprender fazendo”, que tem sido um método privilegiado de aprendizado, apesar 

de ser ainda muito difícil romper com o ensino expositivo. O ideal seria aprender por processos 

participativos (Sorrentino, 2000). 

Um projeto de educação ambiental desenvolvido pela Prefeitura do Rio de Janeiro  

objetiva a valorização dos nossos recursos naturais, aproveitando as espécies arbóreas mais 

interessantes da flora brasileira, permitindo ao aluno executar o plantio de sementes nativas 

em casa após orientação nas escolas; fornecendo as sementes e as instruções necessárias; além 

de orientação de reutilização de caixas de leite tipo longa vida, vazias e abertas na emenda 

superior, contribuindo para disseminação das árvores brasileiras e redução de lixo (Rio de 

Janeiro, s. d.). 

Existem publicações educativas voltadas para o público infantil que apresentam textos 

que incentivam os estudantes a procurarem informações a respeito da árvore que se pretende 

plantar, pequisando sua fenologia, se os frutos são comestíveis, se atraem insetos ou morcegos 

e se o caule tem espinho, por exemplo. Outro conselho é dar preferência às espécies de 

árvores nativas, ajudando a cidade a funcionar como uma extensão da floresta, oferecendo 

abrigo e alimentos para insetos, aves, morcegos e outros animais de pequeno porte (Jornaleco, 

2000). 
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Um instrumento que viabiliza o conhecimento dos indivíduos arbóreos é a prática das 

trilhas interpretativas. Geralmente, existe um estímulo para que os visitantes realizem uma 

caminhada com um destino final, como cachoeiras, cumes, grutas ou lagos. Nas trilhas 

interpretativas, deve-se distribuir a emoção do visitante durante todo o percurso, 

despertando sua curiosidade sobre os recursos naturais e culturais existentes na área, como 

as árvores, por exemplo. A beleza estética, entre outras qualidades, funciona como um 

incentivo para que as pessoas parem, observem e tenham maior entendimento da área visitada 

(Magro & Freixêdas, 1998).  

O uso de áreas florestais com fins de turismo ou recreação tem ficado cada vez mais 

freqüente. As unidades de conservação do Instituto Florestal atendem a essa necessidade e 

propiciam recreação para a comunidade por meio de programas de interpretação, comunicação 

e educação ambiental, monitorando os recursos naturais e despertando no visitante o interesse 

pela natureza (Robim et al., 1990).   

Segundo Lorenzi (1992), as plantas arbóreas do território brasileiro estão ligadas à 

história e ao desenvolvimento econômico e social de nosso país. A mais antiga e importante 

relação é com o próprio nome da nação “Brasil”, originário da conhecida árvore pau-brasil, 

Caesalpinia echinata .  

Algumas espécies representaram grande importância econômica para o Brasil, como, por 

exemplo, os ciclos do pau-brasil (Caesalpinia echinata), da seringueira (Hevea brasiliensis), da 

carnaúba (Copernicia prunifera), do cacau (Theobroma cacao), do babaçu (Attalea speciosa) e, 

recentemente, do mogno (Swietenia macrophylla) (Lorenzi, 1992). 
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Além disso, várias cidades foram batizadas com nomes de árvores, pela importância ou 

pela freqüência de ocorrência na região, como Castanhal (PA), Juazeiro (BA) e Louveira (SP) 

(Lorenzi, 1992). 

A natureza brasileira sempre foi motivo de admiração de todos os viajantes que por 

aqui passavam, por lazer, curiosidade ou busca de novas espécies de nossa flora (Terra, 2000).  

O Brasil possui a flora arbórea mais diversificada do mundo e, dadas as condições de 

degradação ambiental, espécies correm perigo de se extinguirem (Lorenzi, 1992).  

De acordo com Peterken (2000), a Inglaterra, em contraposição, possui uma flora 

arbórea nativa muito limitada, de apenas 35 espécies de árvores e arbustos grandes, sendo a 

maioria dos gêneros Salix e Sorbus.  Mesmo sendo introduzidas espécies exóticas há 400 anos, 

não há estudos sobre genética, assimilação em comunidades florestais, colonização por plantas 

nativas, animais e fungos.  

Somente considerando árvores que fornecem madeira de boa qualidade comercial, já 

foram estudadas e cadastradas mais de 278 espécies brasileiras e outras 100, se 

considerarmos árvores que fornecem madeira de qualidade inferior (São Paulo, s.d.). 

O Brasil é líder mundial em diversidade biológica e contém de 15 a 20% das espécies do 

planeta. São estimadas 60 mil espécies de angiospermas endêmicas, tendo mais diversidade 

florística que todo continente africano, ou três vezes o que existe no continente norte 

americano. Apesar disso, existe uma constante monotonia das espécies cultivadas nos nossos 

sítios e quintais (Rio de Janeiro, s. d.). 

A maioria das plantas arbóreas cultivadas em ruas, avenidas, praças e jardins de nossas 

cidades são de espécies exóticas, apesar de nossa flora contar com centenas de espécies de 
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grande beleza paisagística. O conhecimento de nossas árvores deve estar ao alcance de todos 

os cidadãos deste país, já que são consideradas riquezas naturais (Lorenzi, 1992). 

De acordo com Machado (1999), o Brasil é um país detentor de uma das maiores 

biodiversidades arbóreas do planeta. Incoerentemente, constata-se, na região Nordeste, que 

duas a três espécies exóticas representam mais de 50% dos indivíduos plantados nas cidades, 

contrariando a recomendação de haver, no máximo, 15% de cada espécie. A solução seria 

investimentos em pesquisas que elejam espécies adequadas, para conviverem com os 

equipamentos urbanos existentes e os espaços disponíveis, deixando o modismo na arborização 

excluído. 

 

 

2.8 Urbanização e impacto ambiental  

 

De acordo com Martins Júnior (1996), a taxa de urbanização no Brasil cresceu de 

44,60% em 1960 para 74,32% em 1989. Ocorreram adensamentos urbanos em todas as regiões 

do País. O Brasil está hoje com 685 cidades com população maior que 20 mil habitantes. Para o 

autor “cada cidade representa uma determinada ambiência que anima o espaço e determina uma 

síntese de valores que lhe configuram a alma.”  

O crescimento desordenado que a maioria das cidades brasileiras tem apresentado 

provoca uma significativa queda na qualidade de vida. Um dos motivos é a falta do conforto 

térmico, estético e visual que seria proporcionado pelas árvores (Detzel, 1992).  
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Os problemas ambientais urbanos no Brasil são agravados pela falta de investimentos 

em infra-estrutura e serviços para ambientes com alta densidade populacional (Martins Júnior, 

1996). 

De acordo com Geiser (1976), o impacto do homem sobre o meio ambiente faz-se em 

grande intensidade. Isso se reflete em concorrência da cidade com o espaço verde, 

representado pela vegetação, com a substituição desta pelo piso urbano. Portanto, devem ser 

procuradas fórmulas adequadas, não apenas para impedir a progressão desse impacto, mas 

também para solucionar os problemas daí originados. 

Existe hoje em dia uma preocupação maior com a questão do verde urbano, como o 

exemplo da cidade de Porto Alegre, que tem uma “rota verde”, que une os quatro principais 

bairros da cidade. As ruas terão áreas que interligam áreas públicas de entretenimento como o 

Parque Maurício Sirotsky, o Parque Farroupilha e o Parque Moinhos de Vento (Gerchmann, 

2001). 

Em São Paulo, capital, no bairro dos Jardins, há um projeto de revitalização das ruas 

que prevê o plantio de jerivás e ipês rosa, que substituiriam as tipuanas já antigas e que 

prejudicam a visualização das fachadas das lojas (Dimenstein, 2002).  

De acordo com Lombardo (1990), o meio ambiente urbano é uma resultante de fatores 

naturais, biológicos e socio-econômicos que compreendem o meio físico e o meio edificado pelo 

homem. Além disso, seu estudo é de natureza multidisciplinar, considerando-se a quantidade de 

variáveis e o dinamismo que possui a paisagem urbana.  Cada cidade identifica-se com uma 

diversidade de elementos na qual o homem é o fator mais significativo e, como tal, o grande 

elemento responsável ou de forma direta ou indireta, pelas mudanças observadas na natureza. 
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A questão urbana, no contexto histórico da relação homem-natureza, reflete a idéia de 

que é necessário conceituar o meio ambiente considerando os vários aspectos da relação da 

sociedade com o meio natural, assim como o homem dentro da própria sociedade. O homem cria 

riquezas com o trabalho, utilizando recursos naturais que lhe são disponíveis para suprir a 

demanda humana. A base de sustentação da espécie humana é o meio físico-natural, e o ser 

humano é parte integrante da natureza e é ser social. Na história, podemos comprovar que a 

transformação coletiva do ambiente provocou mudanças na dinâmica social. A urbanização 

aparece como parte evolutiva da cultura humana, que também é a história da relação homem-

natureza (Martins Júnior, 1996). 

A urbanização progressiva dá às cidades a característica de um espaço construído sem 

garantias sociais e sem condições de desenvolvimento sustentado. Hoje em dia, as cidades 

enfrentam problemas ambientais comuns, com famílias de baixa renda vivendo em lugares de 

alto risco, esgotos sendo lançados “in natura”; transformações não esperadas, como invasão de 

terras de áreas de preservação permanente, impermeabilização em larga escala, conurbação, 

sobrecarga do sistema viário, verticalização nas áreas centrais, expansão desordenada e 

fragmentação, comprometendo a qualidade de vida da população (Martins Júnior, 1996).  

O desmatamento resultante da urbanização inadequada das encostas promove 

alterações geomorfológicas e ecológicas, impermeabilizando o solo , impedindo-o de armazenar 

água e contribuindo para alterações climáticas (Martins Júnior, 1996).  

Segundo Medeiros (2001), a Emuhab (Empresa Municipal de Habitação) de Campos do 

Jordão promoveu a construção e ocupação de 500 imóveis irregulares, inclusive em áreas 

consideradas de risco pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Os imóveis foram 
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ocupados sem avaliação prévia do DEPRN (Departamento Estadual de Proteção dos Recursos 

Naturais), Cetesb (Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental) e Sabesp (Companhia de 

Saneamento Básico  do Estado de São Paulo).  

De acordo com Silva (1998), o problema da acumulação de resíduos em locais 

inadequados vem crescendo a cada dia, ao mesmo tempo em que se vêm agravando os problemas 

de erosão em todas as partes do mundo, sempre exigindo orçamentos muito onerosos para sua 

recuperação. Contudo, vários tipos de resíduos podem ser aproveitados para a proteção do solo 

contra o impacto direto das gotas de chuva, além de, simultaneamente, servirem como 

fertilizante orgânico para diversos tipos de culturas. Um tipo de resíduo que se enquadra 

nessas características é aquele originado nas atividades de podas de praças, ruas e limpeza de 

terrenos baldios, comum em municípios de qualquer porte e sempre permanecendo esquecido, 

principalmente nas regiões periféricas do perímetro urbano. 

A qualidade ambiental e a qualidade de vida vêm preocupando cientistas e 

pesquisadores, evidenciando a importância de se compreender o papel desempenhado pelas 

ações antrópicas na estruturação das paisagens e os efeitos gerados por suas atividades 

(Lombardo, 1990).  

Citando o exemplo da cidade de Roma, na Itália, foi constatado que a cidade cresceu 

muito no último século. Nesse período, muitas áreas foram construídas com diferentes 

critérios urbanísticos. A cidade ficou dividida em diversas unidades urbanas e, estudando as 

mudanças nessa paisagem, concluiu-se que existe uma grande relação entre as espécies que 

foram introduzidas e o período político em que as espécies foram utilizadas (Attorre et al., 

2000). 
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A noção de qualidade sempre tem sido associada ao desenvolvimento urbano, 

priorizando o ser humano, a proteção dos ecossistemas, reconhecimento dos limites a serem 

vencidos e a congregação de esforços. O meio ambiente é um tema que tem recebido atenção 

especial nos últimos tempos por parte das comunidades, dos segmentos socio-econômicos e do 

governo. A questão ambiental passou para um conceito mais amplo, englobando os aspectos 

sociais, econômicos, éticos, políticos, tecnológicos, científicos e ecológicos. Essa concepção 

global é a base do desenvolvimento sustentável, definido como aquele que atende às 

necessidades do presente sem alterar a possibilidade de atender às futuras gerações. Sua 

aplicação é bastante complexa e controvertida e exige mudanças nos hábitos da humanidade 

(Martins Júnior, 1996).  

Ecólogos e paisagistas trabalham com áreas de interesse similar. A interação de 

disciplinas é fundamental para o planejamento de cidades, melhorando as condições ambientais. 

O sucesso da ecologia de paisagem é a aplicação prática do planejamento espacial do ambiente 

coerente com a ecologia do local (Antrop, 2001).  

Segundo Martins Júnior (1996), o desenvolvimento sustentável dependerá das 

autoridades locais como “viabilizadoras de bem estar social”, do desenvolvimento econômico e 

da proteção ambiental para os cidadãos. 

Um exemplo pertinente é o caso de Goiânia, que foi planejada para ser a capital do 

Estado de Goiás, uma cidade a ser assentada em pleno cerrado brasileiro, em um dos mais 

importantes biomas do mundo, com vasta bacia hidrográfica, entre chapadas e veredas. Tudo 

de mais moderno em relação ao urbanismo foi considerado no planejamento de Goiânia, como 

traçados em asterisco, cinturão verde, faixas protetoras de fundos de vale, carta de risco, 
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legislação e planos urbanísticos. Goiânia ganhou o título de “Cidade Ecologicamente Correta”, 

conferido pela Sociedade Brasileira de Valorização do Ambiente, onde uma notável 

consistência do verde está associado com a preocupação de compatibilizar a ordenação do 

espaço urbano com o desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental (Martins Júnior, 

1996) 

Pensando em qualidade de vida, Porto Alegre é uma cidade pioneira no que diz respeito 

às áreas verdes. A partir de setembro de 2001, a cidade tem um itinerário “verde” que une os 

quatro principais parques da cidade, com preferência para pedestres e ciclistas (Gerchmann, 

2001). 

Segundo Martins Júnior (1996), as cidades são diferentes dos ecossistemas naturais 

por serem instáveis. Apresentam um relacionamento desequilibrado entre seres vivos e meio 

físico-químico. Produzem pouco ou nenhum alimento, poluem o ar e reciclam pouca ou nenhuma 

água e materiais orgânicos (Figura 1). 
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Figura 1 - Escala de alteração dos ecossistemas (Martins Júnior, 1996). 

 

Durante a Conferência de Cúpula da Terra, promovido pelas Nações Unidas, sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, o Instituto de 

Pesquisa do Desenvolvimento Sustentável da ONU estimou que se devem gastar U$ 60 bilhões 

por ano apenas com proteção ambiental (Martins Júnior, 1996). 

A proteção da natureza é a proteção do próprio homem. A biosfera possui uma grande 

plasticidade, atenuando o impacto ambiental das civilizações contemporâneas (Martins Júnior, 

1996). Existem também algumas outras situações em que as intervenções antrópicas no meio 

ambiente resultam em jardins, que representam o mundo natural, presente em todas as 

culturas (Terra, 2000).  
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2.9 História de Campos do Jordão 

 

Em 1720, Gaspar Vaz da Cunha, o Oyaguara, partiu do Vale do Paraíba em busca de ouro 

e desbravou as matas virgens da Serra da Mantiqueira, descrevendo o ambiente como “ornado 

de opulenta vegetação, abençoado pela fertilidade do solo e salubridade da água às altitudes 

de um clima incomparável” (Paulo Filho, 1988). 

Inácio Caetano Vieira de Carvalho passou pela Serra Preta em direção ao Pico do 

Itapeva e instalou-se em “campos lindos” por 18 anos, a partir de 1771, sendo o pioneiro de 

Campos do Jordão. Fundou a Fazenda Bom Sucesso, obteve a Carta de Sesmaria da Capitania 

de São Paulo e lutou para que suas divisas não caíssem em território mineiro. Graças a isso, 

Campos do Jordão permaneceu em território paulista. Com sua morte, em 1823, seus herdeiros 

hipotecaram as terras do Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, que adquiriu a fazenda, 

mudando o nome para Fazenda Natal, que, posteriormente, ficou conhecida como Campos do 

Jordão (Paulo Filho, 1988). 

Matheus da Costa Pinto comprou as terras e fundou a Vila São Matheus do Imbiri em 

1874. Outras vilas foram fundadas, como a Abernéssia, a Capivari e a Jaguaribe (Paulo Filho, 

1988) (Figura 2). 



 

 

37 

A) 

 

Figura 2 -  A- Vista aérea geral da Vila Abernéssia em 1950 / B- Vista aérea geral da Vila 

Capivari em 1950 / C- Vista aérea geral da Vila Jaguaribe em 1950, em Campos do 

Jordão, SP. 
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B) 

 

 

Figura 2 -  A- Vista aérea geral da Vila Abernéssia em 1950 / B- Vista aérea geral da Vila 

Capivari em 1950 / C- Vista aérea geral da Vila Jaguaribe em 1950, em Campos do 

Jordão, SP. 
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C) 

 

 

 

Figura 2 -  A- Vista aérea geral da Vila Abernéssia em 1950 / B- Vista aérea geral da Vila 

Capivari em 1950 / C- Vista aérea geral da Vila Jaguaribe em 1950, em Campos do 

Jordão, SP. 

 

Campos do Jordão, no começo do século, era um local isolado, de acesso difícil, cercado 

por “bosques de pinheiros seculares, campinas e vales com espessas florestas e com muitos 

sabiás”.   Em 1912, iniciou-se a pleiteação de autorização oficial para a  construção da estrada 

de ferro para que facilitasse o acesso de doentes, que foi inaugurada em 1914 (Paulo Filho, 

1988). 

Em 1929, foi implantado o primeiro sanatório para cura da tuberculose. A doença 

atrasou muitos anos o desenvolvimento turístico do local até que a climatoterapia, instrumento 
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de combate a tuberculose, foi completamente superada pelo avanço quimioterápico da ciência 

médica, consolidando Campos do Jordão como estância turística (Paulo Filho, 1988). 

A criação do município data de 1934. Ficou conhecida como “Suíça Brasileira”, pelo 

clima, e reverenciada pela cura de milhares de brasileiros que se recuperaram de doenças 

pulmonares, tornando-se a maior estância climática do Brasil. 

As águas minerais de Campos do Jordão sempre foram apreciadas, e a cidade também é 

considerada uma estância hidromineral. A água é classificada como alcalina, bicarbonatada e 

cálcico-magnesiana (Paulo Filho, 1986). 

Esses fatores conferem à cidade a designação de estância climática, onde o clima de 

altitude, a pureza do ar, a intensidade de irradiação solar, a transparência atmosférica e a 

temperatura moderada no verão conferem subsídios aos responsáveis pelo turismo para 

divulgar Campos do Jordão como centro criador de energias e reabilitador da saúde. Trata-se 

de um ambiente essencialmente tônico, vivificante e indicado para a maior parte dos estados 

de enfraquecimento ou debilidade orgânica (Paulo Filho, 1986). 

As características turísticas da cidade levaram-na a um crescimento populacional 

peculiar, atraindo pessoas de outras localidades, ora em caráter temporário (lazer), ora em 

caráter permanente (fixação profissional). O incremento de uma população temporária gerou a 

necessidade de aumento do setor de serviços que, dada a demanda, provocou um contingente 

de pessoas acima do potencial residente da cidade, apresentando um processo desordenado de 

ocupação urbana (Paulo Filho, 1986). 
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Segundo o censo de 1920, a cidade possuía 4100 habitantes e, em 1986, contava com 

aproximadamente 37000 habitantes (Paulo Filho, 1986). Atualmente, este número é  de 45.000 

habitantes. 

A agricultura em Campos do Jordão foi expressiva na década de 50, quando a região 

era produtora de frutas e exportava maçãs e pêras. A agropecuária não tem mais valor 

expressivo (São Paulo, 2000). 

A Rodovia Floriano Rodrigues (SP 123) foi inaugurada em 1978, consolidando o acesso 

garantido de milhares de turistas na temporada de inverno (Nosso guia turístico de Campos do 

Jordão, 2000).  

O Horto Florestal foi criado em 1941, com o objetivo de preservar os últimos 

remanescentes das matas de araucárias da região. Nas décadas de 50 e 60, foram 

reflorestados 2500 hectares com pinus, hoje beneficiados e comercializados para a 

manutenção do Parque Estadual de Campos do Jordão. Possui 8000 hectares com trilhas, 

oferece palestras de Educação Ambiental, alojamento e pesca de truta (Abril, 2001). 

O Parque Estadual de Campos do Jordão preserva o que restou da floresta de araucária 

da região. Com relevo montanhoso, de 1030 a 2007 metros de altitude e área de 8.341 

hectares, apresenta campos de altitude, floresta latifoliada e matas de araucária e podocarpos 

com rica fauna silvestre. Compreende cerca de um terço da área do município e integra o lazer 

e a preservação dos recursos naturais. Uma paisagem de alto valor ecológico, cênico e turístico 

(Robim et al, 1990). 

O parque mantém também um programa de atividades que estimulam pesquisa, educação 

ambiental e conservação dos recursos naturais.  Na sua infra-estrutura, incluem-se seis opções 



 

 

42 

de trilhas demarcadas que podem ser percorridas pelos visitantes e (Nosso guia turístico de 

Campos do Jordão, 2000;  Abril, 2001). (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3 - Trilhas do Parque Estadual de Campos do Jordão. Fonte: Governo do Estado 

de São Paulo, Secretaria do Meio Ambiente, s. d.  

 

Em 1970, iniciou-se o Festival de Inverno de Campos do Jordão, a mais importante 

atividade do calendário cultural e turístico da estância (Nosso guia turístico de Campos do 

Jordão, 2000). O Festival de Inverno é considerado um dos mais importantes eventos da 

música erudita no Brasil, já estando em sua 31º edição (Abril, 2001). 

A cidade ainda conta com importante museu, o Palácio Boa Vista, que contempla obras 

de Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e Portinari, além de peças do barroco brasileiro e móveis 

dos séculos XVII e XVIII. O Museu Felícia Leirner apresenta esculturas da artista ao ar livre 

(Abril, 2001). 



 

 

43 

No inverno de 2000, foram esperados 1,8 milhão de turistas, que movimentaram na 

cidade R$ 60.000.000,00 durante a alta temporada. Em 1999, o Festival de Inverno exigiu um 

investimento de R$ 2.000.000,00 para promoção do evento (Mendonça & Ribeiro, 2000a). 

A 32ª Edição do Festival de Inverno, em 2001, apresentou grandes nomes da música 

brasileira em shows gratuitos, além de outras atrações internacionais de música erudita 

(Farias, 2001). 

O feriado de Corpus Christi de 2001 marcou o início da temporada em Campos do 

Jordão, levando 160 mil pessoas à cidade, movimentando 1800 veículos por hora na principal 

rodovia de acesso. A temperatura de –3 º C foi a mais baixa registrada nos últimos três anos 

(Mendonça & Ribeiro, 2000b). No mesmo período, em 2001, foram esperados 400 mil turistas, 

mesmo com o problema do racionamento de energia (Farias, 2001). 

As opções de lazer oferecidas pela cidade, hoje em dia, são variadas. As atividades vão 

desde ioga, pesca de truta, caminhadas, campos de golfe, patinação no gelo, festivais 

gastronômicos a esportes radicais como o rapel, hipismo, escalada e quadriciclo (Soares, 2001). 

Atualmente, a Secretaria de Turismo da cidade tem o objetivo de livrar Campos do 

Jordão da condição de “cidade descartável, que é usada em julho e abandonada no resto do 

ano”. Campos do Jordão tem hoje 45.000 habitantes e comporta até 1 milhão de pessoas no 

mês de julho (Soares, 2001). 

 



 

 

44 

2.10 Proteção ambiental em Campos do Jordão 

 

O município de Campos do Jordão foi transformado em APA- Área de Proteção 

Ambiental pela Lei Estadual nº 4.105, de 26 de junho de 1984. A APA Estadual de Campos do 

Jordão abrange totalmente o município de Campos do Jordão, com uma área de 269 km2 . Como 

área contígua, existe a APA de Sapucaí Mirim, instituída pelo Decreto Estadual nº 43.285/98, 

totalizando 398 km2 (São Paulo, 2000). 

O objetivo da criação dessas APAs é de proteger a biodiversidade dos recursos 

naturais da Serra da Mantiqueira e, para isso, iniciar trabalhos de regulamentação, zoneamento 

ambiental, normas de uso dos recursos naturais, especialmente flora, fauna e água das Áreas 

de Proteção Ambiental (APAs Sapucaí Mirim e Campos do Jordão) (São Paulo, 2000).  

A fauna existente em Campos do Jordão é composta principalmente por capivaras, 

porcos do mato, esquilos, pacas, gambás, gatos do mato, tatus, jacus, papagaios , tiribas e 

tucanos (São Paulo, 2000).  

Nas Áreas de Proteção Ambiental de Campos do Jordão, os remanescentes florestais 

incluídos na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (floresta tropical plena) apresentam 

espécies endêmicas e muitas em extinção, associados a florestas secundárias de grande 

importância. Há muitas áreas contínuas na Serra da Mantiqueira, como a Mata de Araucárias 

(Araucaria angustifolia) e pinheiros bravos (Podocarpus lambertii), florestas heterogêneas, 

com sub bosques densos e fechados, compostos por espécie arbóreas e arbustivas, vegetação 

rasteira, líquens e epífitas (São Paulo, 2000). 
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A Mata Alta Latifoliada da Encosta Atlântica, outra unidade fitofisionômica da região, 

é intercalada por campos e locais altos e úmidos com as seguintes espécies arbóreas: canela, 

cedro, guatambu, jacarandá, casca d’anta, candeia e candeinha (São Paulo, 2000). 

A Área de Proteção Ambiental é uma nova categoria de unidade de conservação. 

Iniciou-se na década de 80 e tem por base a Lei Federal número 6.902, de 27 de abril de 1981, 

que estabelece no artigo 8º: “havendo relevante interesse público, os poderes Federal, 

Estadual ou Municipal poderão declarar determinadas áreas de seus territórios de interesse 

para a proteção ambiental, a fim de assegurar o bem estar das populações humanas, a proteção 

a recuperação e a conservação dos recursos naturais” (São Paulo, 2000). 

As APAs compreendem territórios de extensões variadas. Podem abranger um ou mais 

municípios e ser dotadas de diferentes atributos bióticos, abióticos, estéticos ou culturais 

importantes para o bem estar e qualidade de vida da população que nelas habita. As 

APAs diferenciam-se de outras unidades de conservação por suas terras permanecerem sob 

domínio privado, não exigindo desapropriação pelo poder público. Existem vinte APAs estaduais 

e três federais, além de outras municipais (São Paulo, 2000). 

As APAs do Estado de São Paulo abrigam ecossistemas significativos e bancos 

genéticos fundamentais para a preservação da vida. Resguardam os recursos ameaçados pelo 

uso predatório e indiscriminado, que compromete os recursos hídricos, o solo e o subsolo, os 

recursos minerais, a fauna e a flora, com reflexos sobre a população que reside na área 

protegida (São Paulo, 2000). 

A regulamentação das APAs baseia-se em três princípios fundamentais: adoção de 

normas gerais de uso do solo e de apropriação dos recursos naturais, estabelecimento do 
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zoneamento ambiental pela identificação e delimitação de áreas homogêneas do território 

quanto ao objeto de proteção, contemplando normas específicas, e instituição da gestão da 

APA por meio do Colegiado Gestor (São Paulo, 2000). 

Na APA de Campos do Jordão, há algumas regras específicas para disciplinar as 

atividades antrópicas visando assegurar o desenvolvimento sustentável dos município. Exemplos 

das ações orientadas em Campos do Jordão são as atividades agrossilvopastoris, o uso de 

agrotóxicos, o parcelamento do solo objetivando evitar erosão e degradação, o controle de 

mineração, a recompensação florestal nas reservas legais  e nas áreas de preservação 

permanente na área rural (São Paulo, 2000). 

As zonas de vida silvestre são constituídas pelas áreas de preservação permanente de 

acordo com o artigo 2º do Código Florestal e pelas áreas recobertas com vegetação nativa, 

primária ou secundária, no estádio médio e avançado de regeneração (São Paulo, 2000). 

As atividades que necessitam de autorização do DEPRN (Departamento Estadual de 

Proteção dos Recursos Naturais) em relação às árvores são: derrubada de mata nativa; 

retirada de árvores esparsas, vivas ou mortas de qualquer espécie, em perímetro urbano e 

rural; colheita de pinhão e corte de araucárias, proibidos nos meses de abril a julho (prática 

extrativista bastante praticada na região); retirada de árvores de espécies nativas, inclusive 

fora de APPs (Áreas de Preservação Permanente). Todas as atividades que utilizam material 

lenhoso, como serraria, padarias, etc., são obrigados a fazer reposição florestal. A retirada de 

sementes, árvores nativas, orquídeas e bromélias, feitas usualmente para multiplicação em 

viveiros, necessitam de autorização do IBAMA (São Paulo, 2000). (Figura 4). 
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Figura 4 - APAs Sapucaí-Mirim e Campos do Jordão. Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do 

Governo do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Planejamento Ambiental. 1999. 



3  MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1  Características do local de estudo  

 

3.1.1 Posição geográfica 

O município de Campos do Jordão localiza-se na zona leste do Estado de São Paulo, na 

Serra da Mantiqueira, à altitude média de 1700m, tendo a posição geográfica determinada 

pelas coordenadas 220 44’de latitude sul e 450 30’ de longitude. Compreende uma área de 269 

km2 privilegiadamente localizada entre três grandes centros urbanos brasileiros: São Paulo, Rio 

de Janeiro e Belo Horizonte (Paulo Filho, 1986). 

 

3.1.2 Clima 

Pela classificação climática de Koeppen, o clima da região é “C fb”, isto é, subtropical 

de altitude, mesotérmico e úmido, sem estiagem, com temperaturas do mês mais quente 

inferiores a  220 C. Porém, em razão da grande redução da cobertura vegetal da região, 

sobretudo nas encostas, ocorreu modificação no clima, para um clima mesotérmico com verões 

brandos e sem estação seca.  

A média anual pluviométrica  é de 1698 mm, a temperatura média anual é de 13,60 C e a 

média anual de umidade relativa do ar é de 90% (Paulo Filho, 1986). 
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3.1.2 Relevo 

A topografia de Campos do Jordão é bastante acidentada. A parte central do município 

consta de 75% de áreas onduladas, 10% de zonas mais baixas e 5% de zonas excessivamente 

íngremes. Trata-se de um bloco de planalto com largas ondulações maciças pouco 

rejuvenescidas com cobertura especial, constituída de campos de altitude e matas de 

araucárias. 

Campos do Jordão localiza-se no Planalto de Campos do Jordão, situado na unidade 

geomorfológica do Planalto Atlântico. A Serra da Mantiqueira é o grande divisor de águas das 

bacias do Paraná e do rio Paraíba. A rede de drenagem que corta o território é formada pela 

sub bacia dos rios Sapucaí e Sapucaí Mirim (São Paulo, 2000). 

 

 

3.2 Levantamento dos bairros de Campos do Jordão 

 

Com auxílio da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal da Estância 

Turística de Campos do Jordão, foram relacionados os bairros pertencentes à zona urbana do 

município, excluindo bairros da zona rural, totalizando 116 bairros. O Plano Diretor Estratégico 

de Campos do Jordão, elaborado posteriormente pela Secretaria de Planejamento da 

Prefeitura da Estância Turística de Campos do Jordão, classifica os bairros como segue. 

 

a) Residencial. População local de médio padrão e turístico – Abernéssia, Vila 

Carapina, Jardim Elisabeth I e II,  Jardim Guararema,  Jardim Márcia, Vila João Abitante, 

Santa Cruz, Vila Nair, Vila Mantiqueira,  Vila Ekman, Vila Guarani, Vila Guiomar, Vila Jaguaribe, 
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Vila Maria, Vila Mathilde, Vila Ondina, Vila Suíça, Vila Nova Suíça, Vila Fracalanza e Vila 

Thelma. 

b) Loteamento de interesse turístico – Atalaia, Floresta Negra, Recanto Floresta 

Negra, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Jardim Sumaré, Alto da Boa Vista, Alto do Vale 

Encantado, Bosque Lucíadas, Cascatinha, Vila Imbiri, Jardim Baccaglini, Vila Britânia, Jardim 

Califórnia, Jardim Cataguases, Jardim das Flores, Jardim do Embaixador, Jardim Imperial, 

Jardim Europa, Jardim Lenice, Jardim Presidente, Jardim Sumaré, Jardim Três Nascentes, 

Jardim Vera Lúcia, Jardim das Macieiras do Capivari, Parque das Araucárias, Parque das 

Fontes, Recanto da Primavera, Recanto das Araucárias, Vale Feliz, Vale dos Sonhos, Vale 

Encantado, Vila Benigno Ribeiro, Vila Imbiri, Vila Inglesa-seção ABC, Vila Inglesa, Vila Marinela  

e  Vila Natal. 

c) Bairro Verde. Assentamento turístico tradicional – Jardim Miraflores, Alto de 

Capivari, Jardim Belvedere, Chácaras Belvedere, Colinas do Capivari, Jardim Alpestre, Jardim 

das Pérolas, Jardim Montebelo, Jardim Panorama, Jardim Véu da Noiva, Condomínio Jardim 

Véu da Noiva, Parque Aquarela, Nova Capivari, Parque dos Príncipes, Portal de Capivari, Vila 

Capivari, Vila Campos do Jordão, Vila Everest, Vila Porã, Vila Isabel e Vila Yara. 

d) Residencial. População local de baixo padrão – Vila Elisa, Vila Ferraz, Condomínio 

Céu Azul, Bela Vista, Bela Vista (EMUHAB), Brancas Nuvens, Jardim Anápolis, Jardim Floriano 

R. Pinheiro, Monte Carlo (EMUHAB), Recanto Dubieux, Recanto Jair Pinheiro, Serra Azul 

Popular, Sítio São José, Vila Christina, Vila Dubieux, Vila Cláudia, Vila Lolli Vila Nadir,  Vila 

Nova, Vila Sodipe 1a, Vila Sodipe 2 a, Vila Sodipe Popular, Vila Isabela, Jardim Frei Orestes e 

Vista Alegre. 
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e) Loteamento turístico parcialmente ocupado. População local  - Alto da Vila 

Inglesa, Jardim Primavera Vila Floresta, Vila Paulista 1 a a 3 a zonas. 

f) Áreas de invasão: Atalaia, Vila Carapina, Jardim Frei Orestes. 

g) Áreas de reflorestamento: Floresta Negra (EMUHAB), Parque dos Mananciais, 

Recanto Floresta Negra, Vila Isabel, Morro dos Médicos. 

h) Atividades agropecuárias: Jardim Nossa Senhora Aparecida. 

i)   Sem classificação no Plano Diretor Estratégico: Morro do Pinheiro, Recanto São 

Cristóvão, Sub. Otávio A. F. Couto, Vila Albertina, Vila Magdalena. 

 

 

3.3  Delineamento experimental e sorteio dos bairros 

 

Foi feito um delineamento experimental usando amostragem casual simples, sorteando 

10% de bairros e  efetuando o levantamento de todos os indivíduos arbóreos de todas as ruas 

pertencentes a esses bairros.  

Sortearam-se, então, 10% do total de bairros, sendo determinados 12 para inventário 

total, sendo: Vila Nair, Vila Elisa, Vila Nova Suíça, Recanto Floresta Negra, Vila Fracalanza, 

Vila Ferraz, Vila Thelma, Vila Inglesa (ABC), Vila Campos do Jordão, Vila Capivari, Jardim 

Miraflores e Jardim Sumaré. Somando-se aos bairros sorteados, foi indicada pelo Secretário 

do Meio Ambiente da Estância o bairro Céu Azul, por ser um loteamento novo e planejado. 

Portanto, 13 bairros foram inventariados.  

De acordo com o Plano Diretor Estratégico de Campos do Jordão, elaborado pela 

Secretaria de Planejamento da Prefeitura da Estância Turística de Campos do Jordão, os 

bairros sorteados são classificados como segue. 
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a) Residencial. População local de médio padrão e turístico – Vila Nair, Vila Nova 

Suíça, Vila Fracalanza, Vila Inglesa e Vila Thelma. 

b) Loteamento de interesse turístico – Jardim Sumaré e Recanto Floresta Negra. 

c) Bairro Verde. Assentamento turístico tradicional – Jardim Miraflores, Vila 

Capivari e Vila Campos do Jordão. 

d) Residencial. População local de baixo padrão – Vila Elisa, Vila Ferraz e 

Condomínio Céu Azul. 

e) Bairros com áreas de reflorestamento: Vila Inglesa e Recanto Floresta Negra. 

 

A amostragem foi adotada em função das características da estância, que não 

apresenta traçado uniforme em forma de quarteirões, em decorrência do relevo acidentado e 

história de ocupação urbana. As ruas partem do eixo central (vale) em direção aos morros. Por 

este motivo, estabeleceu-se como critério quantitativo o número de árvores por quilômetro de 

rua percorrida. 
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Figura 5 - Mapa parcial de Campos do Jordão, SP, constando o traçado viário.  

Fonte: Coutinho, 1998. 

 

 

3.4 Levantamento de informações sobre a cidade e os bairros sorteados 

 

Algumas informações históricas, técnicas e legislativas foram disponibilizadas pela 

Prefeitura para contribuir como subsídio para o início do trabalho.  

Foi feito também um levantamento de referências bibliográficas (livros, folhetos, guias 

turísticos, folhetos informativos, publicações comerciais, jornais e revistas) sobre a cidade, e 

fizeram-se também entrevistas com os Secretários do Meio Ambiente da Prefeitura de 

Campos do Jordão, Cláudio Luciano Sirin e Alexandre Gonçalves da Silva. 
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Os mapas das plantas de todos os bairros sorteados foram emprestados do acervo da 

Prefeitura. Os bairros foram identificados e localizados no mapa geral da cidade, adquirido no 

Centro de Informações Turísticas da cidade. 

Foi pleiteada também uma cópia do “Plano Diretor Estratégico de Campos do Jordão”, 

elaborado pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Campos o Jordão-

Seplan, e de plantas do “Uso do Solo Atual” e “Circuito Turístico”.   

 Fotografias antigas da cidade foram encomendadas em função da 

disponibilidade e interesse para o presente trabalho. 

 

 

3.5  Inventário da arborização viária  

 

3.5.1 Material de campo 

 

Trena de 50 metros, hipsômetro, fita métrica e planilha para inventário das árvores. 

 

3.5.2 Método  

 

As árvores de Campos do Jordão foram analisadas individualmente nos 13 bairros 

inventariados.  

Foram anotadas na Planilha de Coleta de Dados (Figura 6) as seguintes informações 

para cada árvore inventariada em Campos do Jordão: nome do bairro e da rua correspondente à 

árvore inventariada; tipo de rua (residencial, comercial, sem ocupação ou de uso misto); 

comprimento e largura da rua; largura da calçada e espécie do indivíduo arbóreo (nome vulgar 

ou nome científico). Para cada indivíduo, eram ainda anotados: altura, circunferência à altura 
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do peito, altura da primeira bifurcação, diâmetro da copa e situação da raiz em relação à 

calçada (danificando ou não o piso).  O afastamento predial foi considerado, anotando 

informações a respeito das construções terem ou não recuo e, em caso positivo, se suficiente 

ou não. Foi observada também a área livre de solo exposto, além da presença ou ausência de 

tutores, grades de proteção ou de segurança. Em função da espécie, era analisado se o porte 

esperado para aquela árvore adulta era adequado ao local disponível para seu desenvolvimento, 

atentando para presença de obstáculos (postes, placas, muros, marquises, outras árvores, etc.) 

que pudessem interferir em seu crescimento pleno. A presença ou ausência de fiação foi outro 

dado coletado, assim como se árvore era frutífera, se era muda, jovem ou recém plantada e sua 

integridade, além do tipo de poda a que foi submetida (se drástica ou mutiladora, em forma de 

“V” , poda de condução ou sem poda) e seu estado fitossanitário (pragas e doenças). 

As informações levantadas foram avaliadas atribuindo-se notas, que fizeram parte de 

uma planilha elaborada especialmente para a cidade de Campos do Jordão, baseada no 

formulário feito por Lima (1993) e Rachid (1999). A ficha para coleta de dados foi dividida em 

duas partes, cada uma contendo itens subdivididos conforme foi descrito, com informações do 

posicionamento do indivíduo e das características da árvore.  

 

3.5.3 Análise de dados 

 

Os dados foram analisados com auxílio de programa de software SAS (Statistic 

Analysis System).  

Os parâmetros a seguir foram avaliados pelas notas combinadas de 1 a 4 anotadas na 

Planilha de Coleta de Dados (Figura 6). 
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a) ALTURA DA PRIMEIRA BIFURCAÇÃO (BIF.): 

1- altura da primeira bifurcação igual a 1,80 m 

2- maior que 1,80 m 

3- menor que 1,80 m 

b) SITUAÇÃO DA RAIZ (RAIZ): 

1- prejudicando severamente a calçada 

2- começando a danificar 

3- sem danos 

c)  AFASTAMENTO PREDIAL (AF. PRE.): 

1- construção com recuo 

2- construção com recuo insuficiente 

3- construção sem recuo 

d)  ÁREA LIVRE (A.L.) 

1- sem área de solo exposto 

2- área pequena 

3- boa área livre  

e) TUTORAMENTO OU GRADES DE PROTEÇÃO (TUTOR): 

1- presente 

2- ausente 

f) OBSTÁCULOS (OBST.) 

1- presentes 

2- ausentes 

g) FIAÇÃO (FIO): 

1- presente 

2- ausente 

h) ÁRVORE FRUTÍFERA (FRUT.) 

1- sim 

2- não 
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i) MUDA, ÁRVORE JOVEM OU RECÉM PLANTADA (M): 

1- sim  

2- não  

j) INTEGRIDADE DA ÁRVORE (INT.): 

1- íntegra 

2- danificada ou lesada 

3- morta 

k) PODA (PODA): 

1- drástica ou mutilada 

2- em forma de ‘’V’’ 

3- poda de condução 

4- sem poda 

l) ESTADO FITOSSANITÁRIO (FITO): 

1- doente ou com praga 

2- sadia 

 

Em cada bairro, foi feita uma diagnose visual e informações pertinentes foram 

anotadas, como áreas de recreio, proximidade de reflorestamentos, índice de ocupação e 

características do espaço físico. 



 

 

58 

PLANILHA PARA COLETA DE DADOS 

NOME DO BAIRRO: 

NOME DA RUA: COMP.: LARG.: 

LARG. DA CALÇADA: TIPO DE RUA: 

espécie h cap bif. copa raiz af.pre a.l. tutor obst fio frut m int poda fito 

                

                

                

                

                

                

 

Figura 6 - Planilha de coleta de dados.  



4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Inventário da arborização viária de Campos do Jordão 

 

No inventário da arborização viária de Campos do Jordão, foram percorridos 48.544m 

de ruas, com um total de 836 indivíduos arbóreos inventariados. 

Foi obtido índice de 17,221 árvores por quilômetro de rua percorrida. Dos treze 

bairros inventariados, quatro (Jardim Sumaré, Recanto Floresta Negra, Vila Campos do Jordão 

e Vila Elisa) não apresentaram arborização viária pública, representando 30,8% do total. 

Outros cinco bairros (Vila Thelma, Céu Azul, Jardim Miraflores, Vila Nair e Vila Inglesa) 

apresentaram média de 12 árvores em 4.732 m de calçadas, obtendo o índice de 4,7 árvores 

para cada km percorrido, representando 38,5% dos bairros estudados. Outros dois bairros 

(Vila Ferraz e Vila Nova Suiça) apresentaram média de número de árvores um pouco maior, de 

36,5 árvores. Apenas dois bairros sobressaíram-se pela quantidade de árvores, a Vila Capivari, 

com 494 indivíduos, e a Vila Fracalanza, com 209 árvores (Tabela 1). 
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Tabela 1. Relação de bairros da Estância Climática de Campos do Jordão, com respectivas 

distâncias de calçadas percorridas e número de exemplares arbóreos inventariados 

na arborização viária. 

 

BAIRRO CALÇADA PERCORRIDA (m) NÚMERO DE ÁRVORES 

CÉU AZUL 2580 6 

JARDIM MIRAFLORES 2680 15 

JARDIM SUMARÉ 2010 0 

RECANTO FLORESTA NEGRA 2390 0 

VILA CAMPOS DO JORDÃO 5200 0 

VILA CAPIVARI 5410 494 

VILA ELISA 1138 0 

VILA FERRAZ 1500 32 

VILA FRACALANZA 3215 209 

VILA INGLESA 16250 19 

VILA NAIR 1450 17 

VILA NOVA SUIÇA 4021 41 

VILA THELMA 700 3 

 

 

Os resultados mostram um índice de árvores/ km de vias bastante baixo. No entanto, a 

cidade é bem arborizada, por causa da presença de áreas verdes particulares e públicas  

(Figura 7). 
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Figura 7 -  Vista parcial da cidade de Campos do Jordão, SP.  

 

A arborização viária de Campos do Jordão privilegia poucas espécies. Na área 

inventariada, foram encontradas 32 espécies. Em Piracicaba, SP, são 35 as espécies que 

compõem a área estudada (Lima, 1993). Em Curitiba, PR, 93 espécies foram encontradas, mas 

apenas 18 somam 92% da população. Além disso, as duas espécies mais plantadas somam 40% 

da população de árvores da cidade (Milano, 1984). Em São Carlos, SP, são apenas cinco as 

espécies mais frequentes (Rachid, 1999). 

Mais da metade da arborização viária de Campos do Jordão é composta por plátanos, 

com frequência de 53,7%. Os liquidâmbares somam 34,1% da arborização. As outras 30 

espécies verificadas no levantamento totalizam 12,2% das árvores, com poucos indivíduos de 

cada espécie (Tabela 2).  

Em outros levantamentos efetuados em cidades brasileiras, como em Piracicaba, as 

sibipirunas (Caesalpinia peltophoroides) representaram 52,3% das árvores da cidade (Lima, 

1993). Já em Curitiba, as espécies são mais diversificadas, atingindo maior freqüência de 
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ocorrência a Lagerstroemia indica, com 24% (Milano, 1984).  Segundo Grey & Deneke4 citados 

por Milano (1984), o ideal seria de 10 a 15% de indivíduos da mesma espécie.  

Foram levantadas 57 covas sem árvores e 6 árvores mortas.  

 

Tabela 2. Relação de espécies, número de indivíduos e freqüência de árvores inventariadas na 

arborização viária de Campos do Jordão, SP. 

 

NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR Nº DE INDIVÍDUOS FREQUÊNCIA (%) 

Platanus acerifolia plátano 478 57,2 

Liquidambar styraciflua liquidâmbar 194 23,2 

Populus nigra   choupo 28 3,4 

Pinus elliottii   pinheiro 16 1,9 

Prunus sp cerejeira do Japão 12 1,4 

Michelia champaca Magnólia amarela 11 1,3 

Tibouchina mutabilis    manacá da serra 11 1,3 

Tibouchina granulosa   quaresmeira 11 1,3 

Thuja occidentalis   tuia 7 0,8 

Rhododendron sp. rododendro 6 0,7 

Lagerstroemia indica   resedá 6 0,7 

Tabebuia sp. ipê amarelo 6 0,7 

Araucaria angustifolia araucária 5 0,6 

Podocarpus lambertii podocarpo 5 0,6 

Ligustrum japonicum ligustro 5 0,6 

Cupressus lusitanica cedrinho 4 0,5 

Tabebuia roseo alba   ipê branco 4 0,5 

 Murraya exotica murta 4 0,5 

 

 

 

 

                                                                 
4 GREY, G. W.; DENEKE, F. J. Urban forestry.New York: John Wiley, 1978. 279 p. 
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Tabela 2. Relação de espécies, número de indivíduos e freqüência de árvores inventariadas na 

arborização viária de Campos do Jordão, SP. 

 

NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR Nº DE INDIVÍDUOS FREQUÊNCIA (%) 

Calliandra brevipes   esponjinha 4 0,5 

Acer platanoides   ácer 3 0,4 

Hibiscus rosa-sinensis hibisco 3 0,4 

Cryptomeria japonica “Elegans” criptomeria 2 0,2 

Sesbania sesbânia 2 0,2 

Persia gratissima abacateiro 1 0,1 

Acacia podalyriaefolia Acácia mimosa 1 0,1 

Bauhinia variegata   bauínia 1 0,1 

Cupressus sempervirens   cipreste italiano 1 0,1 

Nerium oleander  espirradeira 1 0,1 

Dicksonia sellowiana    Dicksonia, xaxim 1 0,1 

Ficus benjamina   ficus 1 0,1 

Tabebuia  sp. Ipê roxo 1 0,1 

Populus  sp. choupo 1 0,1 

 

 

Na cidade, como um todo, foi observada a predominância de calçadas sem danos 

causados pelas árvores (53,2%), apesar do número de situações já prejudicando o calçamento 

ou iniciando o dano somarem 46,8% (Tabela 3). Este número é semelhante ao encontrado por 

Milano (1984), que constatou que as árvores da arborização de Curitiba, têm, na maioria dos 

casos, raízes profundas que não prejudicam o calçamento; apenas 3 % das raízes superficiais 

estavam causando danos na calçada. Em Piracicaba, o índice obtido de raízes totalmente 

evidentes foi de 29,35%, raízes parcialmente alterando o calçamento de 51,06% e árvores com 

raízes profundas, 19,59% (Lima, 1993). Rachid (1999) constatou que, em São Carlos, das 

plantas vivas da cidade, 72,65% das árvores tinham raízes que ainda não estavam estragando a 

calçada.  
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Em Campos do Jordão, em relação ao afastamento predial (Tabela 4), as construções 

com recuo ou vizinhas às áreas verdes totalizam 58,4% dos casos, enquanto a soma de 

edificações sem recuo ou com recuo insuficiente perfazem 41,6%. Esse quadro, de certa 

forma, favorece a arborização viária em Campos do Jordão quando comparada com a cidade de 

Piracicaba, em que a maioria das espécies apresenta uma condição desfavorável em relação ao 

afastamento predial (58,6%), 51,88% das árvores inventariadas apresentam situação razoável 

e 20,6%, situação ruim em relação ao porte da árvore e espaço disponível para seu 

desenvolvimento. Em São Carlos, 40,15% das árvores atrapalham a passagem de pedestres e 

veículos e 32,55 % são inadequadas para o local onde estão plantadas (Rachid, 1999). 

A cidade de Campos do Jordão apresenta, em geral, covas com boa área livre de solo 

não impermeabilizado (Tabela 5). Em São Carlos, 21,91% das árvores tinham boa área livre ao 

redor do tronco (Rachid, 1999).  

Tutores ou grades de proteção de árvores são quase ausentes na maioria dos indivíduos 

arbóreos em Campos do Jordão, pelo fato de não haver novos plantios nas ruas da cidade e 

pelas árvores serem adultas e de grande porte (Tabela 6).  

Os obstáculos também são ausentes na maioria dos casos (Tabela 7).  

Apesar do grande porte das árvores de Campos do Jordão, a maioria está presente 

longe da fiação elétrica (Tabela 8). Em São Carlos, 47,83% das árvores estavam sob fiação 

elétrica (Rachid, 1999). 

Foi encontrada apenas uma árvore frutífera na área inventariada de Campos do Jordão. 

A cidade apresenta poucas espécies frutíferas, sendo estas indicadas apenas para atração de 

avifauna e não para consumo humano (Tabela 9).  
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A estância apresenta poucos plantios recentes em suas ruas e avenidas. A pouca 

quantidade observada de novos plantios ou de mudas e árvores jovens indica falta de 

investimentos recentes.  

A maioria das árvores apresenta alguma forma de lesão (Tabela 11). As lesões 

apresentadas são, na maioria dos casos, decorrentes de podas drásticas e de árvores 

mutiladas. Em São Carlos, 1/3 das árvores estavam danificadas fisicamente por vandalismo 

(Rachid, 1999). 

Em relação às podas (Tabela 12), 59,3% das árvores sofreram poda drástica e outras 

81,8% foram submetidas a algum tipo de poda. Apenas 18,2% das árvores não foram podadas ou 

não necessitaram de podas. Em Piracicaba, 70% das árvores sofreram a atividade de poda 

(Lima, 1993) e em Curitiba, 52,7% da população arbórea estudada da cidade já havia sido 

afetada (Milano, 1984).  Rachid, 1999 observou que, em São Carlos, 23,81% das árvores haviam 

tido problemas com poda. 

A maior parte dos indivíduos arbóreos de Campos do Jordão estava sadia mediante 

análise visual (Tabela 13). No aspecto fitossanitário, a escolha foi acertada, pois os resultados 

demonstram 98,2% de árvores sadias. Rachid (1999) constatou que, em São Carlos, 72,6 % 

apresentavam-se sadias.  
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Tabela 3.  Situação da calçada em função do desenvolvimento radicular das árvores do sistema 

viário de Campos do Jordão, SP. 

 

 NÚMERO DE ÁRVORES FREQÜÊNCIA 

PREJUDICANDO  152 18,2% 

SEM DANOS 445 53,2% 

INICIANDO DANOS 239 28,6% 

 

 

Tabela 4.  Afastamento predial em relação às espécies arbóreas presentes nas vias públicas de 

Campos do Jordão, SP 

 

 NÚMERO DE ÁRVORES FREQÜÊNCIA 

COM RECUO (> 4  m)  434 51,9% 

SEM RECUO  20 2,4% 

COM RECUO INSUFICIENTE (< 2  m)  328 39,2% 

JUNTO À ÁREA VERDE  54 6,5% 
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Tabela 5.  Área livre de solo exposto ao redor das árvores presentes no sistema viário de 

Campos do Jordão, SP 

 

 NÚMERO DE ÁRVORES FREQÜÊNCIA 

BOA ÁREA (> 1  m2 ) 542 64,8% 

ÁREA PEQUENA (< 1 m2 )  131 15,7% 

SEM SOLO EXPOSTO  163 19,5% 

 

 

Tabela 6.  Estrutura protetora – tutor, grade ou estaca presentes nas árvores do sistema 

viário de Campos do Jordão, SP. 

 

 NÚMERO DE ÁRVORES FREQÜÊNCIA 

PRESENTE 33 3,9 % 

AUSENTE  803 96,1% 

 

 

Tabela 7.  Obstáculos que podem atrapalhar o desenvolvimento das árvores do sistema viário 

de Campos do Jordão, SP 

 

 NÚMERO DE ÁRVORES FREQÜÊNCIA 

PRESENTES  105 12,6% 

AUSENTES  731 87,4% 
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Tabela 8. Fiação elétrica no sistema viário de Campos do Jordão, SP. 

 

 NÚMERO DE ÁRVORES FREQÜÊNCIA 

PRESENTE 195 23,3% 

AUSENTE 641 76,7% 

 

 

Tabela 9. Árvores frutíferas presentes na arborização viária de Campos do Jordão, SP. 

 

 NÚMERO DE ÁRVORES FREQÜÊNCIA 

NÃO FRUTÍFERA  835 99,9% 

FRUTÍFERA 1 0,1% 

 

 

Tabela 10.  Mudas, árvores jovens ou recém plantadas da arborização viária de Campos do 

Jordão, SP. 

 

 NÚMERO DE ÁRVORES FREQÜÊNCIA 

SIM 32 3,8% 

NÃO 804 96,2% 

 

 

Tabela 11. Integridade das árvores da arborização viária de Campos do Jordão, SP. 

 

 NÚMERO DE ÁRVORES FREQÜÊNCIA 

ÍNTEGRA 284 34% 

DANIFICADA OU LESADA 552 66% 
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Tabela 12.  Tipos de podas efetuadas nas árvores da arborização viária de Campos do 

Jordão, SP. 

 

 NÚMERO DE ÁRVORES FREQÜÊNCIA 

PODA DRÁSTICA 496 59,3% 

DRÁSTICA EM “V” 20 2,4% 

DRÁSTICA DE CONDUÇÃO 101 12,1% 

EM FORMA DE “V” 14 1,7% 

PODA DE CONDUÇÃO 53 6,3% 

SEM PODA 152 18,2% 

 

 

Tabela 13. Estado fitossanitário da arborização viária de Campos do Jordão, SP. 

 

 NÚMERO DE ÁRVORES FREQÜÊNCIA 

DOENTE OU COM PRAGA 15 1,8% 

SADIA 821 98,2% 

 

 

4.2 A arborização e a ocupação urbana de Campos do Jordão  

 

Com base nas informações históricas adquiridas, na interpretação do plano diretor e no 

histórico das modificações ocorridas ao longo dos anos e na legislação, pode-se estabelecer o 

que segue. 

A região de Campos do Jordão apresenta-se como um “locus” singular, marcado pelo 

encontro de três regiões florísticas: Mata de Araucária-Podocarpus, Mata Latifoliada da 

Encosta Atlântica e Campos do Brasil Meridional. A Serra da Mantiqueira ocupa também uma 
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grande extensão de Mata Atlântica, com diversos animais ameaçados de extinção. O rio 

Sapucaí Mirim é responsável pelo abastecimento de água de várias cidades do Estado de Minas 

Gerais e de São Paulo (São Paulo, 2000; Paulo Filho, 1986) (Figuras 8 e 9). 

A área apresenta-se profundamente modificada pela ação antrópica, em conseqüência 

da exploração de madeira e das práticas zootécnicas extensivas que adotam queimadas para o 

manejo de campos. Do ponto de vista paisagístico, sobressai a presença de massas vegetais das 

florestas de Araucárias e de extensos reflorestamentos de coníferas. O plantio de Pinus 

recebia incentivo fiscal (Paulo Filho, 1986). 

 

 

 

 

Figura 8 - Vista da Pedra do Baú em Campos do Jordão, SP, 2001.  
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Figura 9 - Vista de Serra da Mantiqueira, local próximo a Campos do Jordão, SP, 2001. 

 

Segundo Paulo Filho (1986), o processo de desenvolvimento urbano do município 

começou com a iniciativa privada por meio de loteamentos que, inicialmente, contribuíram para 

o desenvolvimento turístico e o crescimento demográfico da estância, mas, a partir da década 

de 70, desencadearam uma grave especulação imobiliária que, indiscriminadamente, desmatou 

florestas de pinheiros e transformou a paisagem natural dos morros jordanenses, causando 

grave erosão e comprometimento da ocupação urbana (Paulo Filho, 1986).  É possível observar, 

nas Figuras 10 e 11, que a paisagem em Campos do Jordão, em 1950, apresentava-se ainda sem 

muitas intervenções antrópicas, com campos limpos de altitude e a vegetação nas grotas, 

composta quase que exclusivamente pelas araucárias (Araucaria angustifolia). Na Figura 11, a 

mesma vista parcial da Vila Capivari, datada de 2001, apresenta maior massa arbórea do que a 

existente em 1950, pois os campos foram arborizados, transformando a paisagem. 
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Figura 10 -  Vista parcial da Vila Capivari, em Campos do Jordão, SP, em local próximo ao atual 

teleférico. Fonte: coleção particular de Edmundo Rocha, 1950. 

 

 

 

Figura 11 - Vista parcial da Vila Capivari, em Campos do Jordão, SP, em local próximo ao 

teleférico, 2001. 
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A região de Campos do Jordão é altamente susceptível a deslizamentos resultantes da 

interação da característica natural do solo e sua ocupação inadequada, conseqüência de taludes 

e cortes mal dimensionados e desprotegidos em encostas de alta declividade. Campos do 

Jordão foi uma das cidades mais castigadas com as chuvas que ocorreram em janeiro de 2000, 

fazendo com que 3.000 pessoas abandonassem suas casas em áreas com risco de desabamento, 

deixando um saldo de 10 mortos, 99 feridos e 350 casas destruídas. Os bairros mais afetados 

foram o Morro do Britador, Vila Santo Antônio, Vila Nadir e Vila Ferraz (Credendio & 

Penhalver, 2000) (Figura 12). 

 

 

 

Figura 12 - Deslizamento de terra no Morro do Britador em Campos do Jordão, SP, em 2001. 

Fonte: Folha de São Paulo, 29 /12/2001. 
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A remoção da vegetação pode comprometer o terreno, erodindo ou assoreando rios e 

fundos de vale, causando prejuízos à paisagem (São Paulo, 2000). 

Como relatado por Taveira5, desde 1915, têm-se feito várias tentativas de planos de 

urbanização para a cidade, sempre com o intuito de preservar a comunidade, a amenidade e a 

higiene, que não poderiam ser prejudicadas pelo desenvolvimento econômico e industrial. As 

preocupações baseavam-se em evitar a ocupação excessiva do solo, restringir a instalação de 

indústrias e de população numerosa, com todos os problemas característicos das grandes 

cidades. No entanto, a ocupação desordenada do solo e o incremento da população não puderam 

ser evitados. 

Por diagnose visual da cidade e consulta ao Plano Diretor Estratégico de Campos do 

Jordão, planta “Uso do solo”, observam-se também muitas Áreas de Preservação Permanente já 

ocupadas por residências, bem como loteamentos feitos em Áreas de Preservação Permanente, 

além de muitos fragmentos florestais remanescentes de matas nativas (Figura 13). 

 

                                                                 
5  TAVEIRA, L. R. S. (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO. Secretaria Municipal do Meio Ambiente). 

Comunicação pessoal, 1999. 



        
 

Figura 13 - Plano Diretor Estratégico de Campos do Jordão, planta Uso do Solo. Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de 
Campos do Jordão-SEPLAN, 2000. 
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A árvore símbolo da cidade, que é o plátano (Platanus acerifolia) (Figura 14), é exótica e 

atinge grande porte. Por causa da falta de planejamento na escolha da espécie adequada para 

alguns locais, além da ausência de adoção de manejo integrado para a arborização viária, muitos 

exemplares existentes podem obstruir a iluminação viária, danificar a fiação, inviabilizar o 

tráfego de veículos grandes e destruir as calçadas e marquises dos estabelecimentos 

comerciais (The Royal Horticulture Society, 1989).  

Muitas árvores ainda apresentam problemas fitossanitários, como a infestação por 

cochonilhas e por erva de passarinho (Phrygilanthus acutifolius).   

A poda é ministrada em época errada, pois o período adequado coincide com a alta 

temporada, quando há grande fluxo de turistas. Este atraso na poda favorece o aparecimento 

de um fungo alergênico a algumas pessoas. Além disso, o sistema de manutenção de podas é 

terceirizado, pois não há material de poda suficiente na prefeitura (Taveira5). 

Por ser o plátano uma espécie  que apresenta queda de folhas, estas acabam entupindo 

o sistema de escoamento de água e esgoto da cidade. (Figura 15). 

Assim como os plátanos, a maioria das espécies usadas na arborização de ruas da 

cidade é exótica. (Figuras 14 e 15). 
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Figura 14 -  Trecho da Avenida Emílio Ribas, em Campos do Jordão, SP, essencialmente 

arborizado com plátanos.  

 

 

 

Figura 15 -  Problema verificado com espécies caducifolias, cujas folhas podem entupir os 

sistemas de escoamento de água no meio urbano.  
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Figura 16 - Trecho da Avenida Emílio Ribas, em Campos do Jordão, SP, arborizado com 

choupos.  

 

 

 

Figura 17 - Trecho da Avenida Brasil, em Campos do Jordão, SP, arborizada com tuias.  
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Além disso, as ruas e as calçadas da cidade são muito estreitas; várias ruas não 

possuem arborização e a maioria  das áreas verdes foi invadida por particulares. 

As atividades para o ano de 2001, em relação ao manejo das árvores na cidade, foram 

podas de levantamento de copa e podas drásticas para todos os indivíduos localizados em baixo 

de fiação. Este procedimento leva custos onerosos à Prefeitura, além de promover podas 

drásticas que alteram a arquitetura da copa e sua fisiologia. Existem alternativas para 

minimizar a mutilação das árvores como o uso de rede compacta de fiação elétrica  ou fiação 

subterrânea, que, por se tratar de cidade turística, seria a solução mais indicada, pois 

amenizaria a crescente poluição visual. 

A árvore nativa da região e que sempre foi símbolo do local é a araucária, mas há cerca 

de 40 anos os plátanos são cultivados pelos moradores da cidade, resultando em extensas 

áreas urbanas ou jardins particulares exibindo esta espécie. As araucárias aparecem 

principalmente nas encostas da serra e em áreas mais afastadas do centro urbano (Revista 

Paisagismo e Jardinagem, 2000). (Figura 18). 
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Figura 18 - Plátano, uma árvore que adotou Campos do Jordão. Fonte: Revista Paisagismo e 

Jardinagem, 2000. 

 

São observadas referências às araucárias em várias instâncias na cidade. No próprio 

símbolo da Prefeitura de Campos do Jordão, aparecem três exemplares de araucária. Alguns 

folhetos publicitários exibem tanto a araucária quanto o plátano como marcas registradas da 

cidade, fazendo referência às duas espécies (Figuras 19 e 20). 
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Figura 19 -  Brasão da Prefeitura de Campos do Jordão, SP, apresentando exemplares de 

Araucaria angustifolia. 

 

 

Figura 20 - Informe publicitário contendo referência às duas árvores-símbolo da 

Estância de Campos do Jordão, SP. 
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4.3 Legislação de interesse paisagístico 

 

Quanto ao planejamento, desde 1985, a cidade é regida pela lei de número 1.538/85, 

que instituiu o Zoneamento Municipal. Algumas alterações em sua redação vêm sendo feitas, 

mas sua essência permanece; o atual planejamento não possui bases ambientais e a elaboração 

de um novo plano diretor não foi efetivada até o momento (Taveira5). 

Há um estudo efetuado em 1990 sobre legislação ambiental em parceria com uma 

empresa de consultoria, propondo um zoneamento ambiental para as áreas de preservação 

permanente de Campos do Jordão (Taveira5). 

Alguns setores da sociedade têm-se organizado em grupos, organizações não 

governamentais, associações, núcleos, que visam a proteção do meio ambiente na cidade, porém 

a ausência de um planejamento ambiental comum faz com que surjam propostas e projetos 

distintos na área ambiental e paisagística, tal como o plantio de hortênsias em diversos 

logradouros públicos, ou mesmo, o plantio de árvores em bairros sem consulta ao setor 

competente da municipalidade para orientação técnica (Taveira5). 

Algumas leis e decretos  de interesse de paisagismo urbano foram promulgados, como a 

Lei nº 2403/98, que proíbe corte, remoção ou transferência de local de qualquer tipo de 

árvore existente às margens das avenidas e vias públicas, bem como nas áreas públicas do 

município (foi promulgada a Lei nº 2476/986, de 15 de dezembro de 1998, que alterou o 

parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal nº 2403/98, flexibilizando o manejo das árvores 

da arborização pública).  

                                                                 
6  CAMPOS DO JORDÃO. Prefeitura Municipal. Lei nº 2.476/98 de 15 dez. 1998. Correspondência pessoal, 1998. 
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Artigo 1º O Parágrafo único do Artigo 1º da Lei Municipal n 2403/98, de 19 de 

fevereiro de 1998, fica suprimido e o referido Artigo passa a ter os seguintes parágrafos com 

a presente redação: 

Parágrafo 1º – Excetuam-se da obrigatoriedade prevista no caput desse Artigo, as 

árvores que necessitem ser cortadas ou removidas pelo fato de estarem mortas, ou por 

colocarem em risco a segurança dos munícipes, ou estar, ainda, obstruindo acessos de entrada 

e saída de automóveis a edificações; entenda-se por edificações construções como edifícios, 

casas e prédios; neste caso, poderão ser transplantadas nas divisas de lotes, mantendo a 

distância necessária entre uma árvore e outra, e que para tal não haja alternativas. 

Parágrafo 2º- Cabe à Secretaria do Meio Ambiente atestar a necessidade de corte, 

poda e /ou transplante de árvores e emissão de respectiva autorização através de um laudo 

técnico de Engenheiro Agrônomo e com a supervisão e autorização de um corpo técnico 

constituído por 3 membros indicados pela Câmara. A Secretaria do Meio Ambiente será 

responsável pela organização e regulamentação desse corpo técnico. 

Parágrafo 3º – A Secretaria Municipal do Meio Ambiente dará ciência à Câmara 

Municipal quando da emissão da autorização prevista no Parágrafo 2º. 

Parágrafo 4º- As árvores que necessitem de transplante serão destinadas a um local 

previamente definido pela Secretaria do Meio Ambiente, e posteriormente deverão seguir 

diretrizes do Plano Diretor de Arborização Pública a ser elaborado pela Secretaria do Meio 

Ambiente no prazo de 06 (seis) meses a partir da data de promulgação desta. 

Artigo 2º - Na infração ao disposto nesta Lei, quando do corte ou transplante, ficarão 

os responsáveis sujeitos a multa de 800 (oitocentas) UFIRs e obrigatoriedade de replantio de 
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exemplar da mesma espécie e de porte equivalente em local previsto pela Secretaria do Meio 

Ambiente. 

Artigo 3º – Na infração ao disposto nessa Lei, quando da execução de poda de 

arborização pública, ficam os responsáveis sujeitos a multa de 400 (quatrocentas) UFIRs 

quando da execução de poda de arborização pública. 

Artigo 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

O decreto de número 128/97 instituiu o Parque da Vida, projeto que planta mudas de 

árvores nativas para cada recém-nascido da cidade, em cerimônias periódicas.  

O Projeto “Parque da Vida” continua na nova administração (2001 – 2004). São 

priorizadas árvores endêmicas da região.  A média de árvores plantadas por parque é de 120. 

Há também a Lei de Compensação, que estabelece que, para cada uma árvore cortada, é 

necessária a doação de dez indivíduos para o Viveiro Municipal.  Não há controle na produção 

de mudas, e  a oferta varia em função do mercado.  

Os plantios nos Parques da Vida são realizados em função das espécies disponíveis no 

Viveiro Municipal ou no Horto Florestal. Algumas mudas são plantadas sem altura mínima ideal 

e, por este motivo, apresentam, em média, 40% de mortalidade.  

As espécies nativas que têm sido indicadas pela Prefeitura para os “Parques da Vida” 

são as listadas da Tabela 14. 

 

Tabela 14.  Relação de espécies indicadas pela Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, SP,  

para plantio nos “Parques da Vida”. 
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Nome popular Nome científico 

Araucária Araucaria angustifolia 

Bracatinga Mimosa scabrella 

Cajarana Cabralea canjerana 

Cambuí Myrciaria tenella 

Canela Cryptocarya aschersoniana 

Cedro rosa Cedrella fissilis 

Chuva de ouro Cassia ferruginea 

Ipê amarelo Tabebuia sp. 

Manacá Tibouchina mutabilis 

Maricá Acacia polyphylla 

Pinho bravo Podocarpus lambertii 

Pitanga Eugenia uniflora 

Quaresmeira Tibouchina granulosa 

Sangra d’ água Croton urucurana 

Vassoura Vernonia discolor 

Vassourão Piptocarpha angustifolia 

 

 

Assim sendo, Campos do Jordão destaca-se dentro do cenário brasileiro como uma 

municipalidade com legislação específica para proteção da arborização urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Propostas para arborização jordanense 

 

4.4.1 Características dos bairros trabalhados 
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Nem todas as ruas coincidiam com o traçado, extensão e nome em relação ao mapa 

cedido pela Prefeitura, e muitas ruas mudaram de nome com a mudança de governo.  

De acordo com a diagnose visual da situação dos bairros analisados durante o inventário 

da arborização viária e o Plano Diretor Estratégico (PDE) de Campos do Jordão elaborado em 

2001 pela Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, constatou-se que a classificação visual, 

muitas vezes, não coincide com o Plano Diretor Estratégico. Muitos bairros apresentam 

composição heterogênea de classes sócio-econômicas. 

 

CÉU AZUL: loteamento novo, com casas populares, fazendo parte do programa 

“habiteto”. Possui grande área verde que protege uma nascente. O condomínio localiza-se no 

topo de um morro (área de preservação permanente) e metade está urbanizada, com as casas 

ainda em ocupação. Quanto à arborização, apresenta apenas poucas unidades de espécies 

nativas, remanescentes do desmatamento. Não estão alinhadas, e o condomínio não apresenta 

calçadas. Não consta no Plano Diretor Estratégico (PDE), pois se trata de um condomínio 

recente. 

 

JARDIM MIRAFLORES: classe média alta, ruas asfaltadas, com calçadas estreitas. 

Sistema de recreio de 19.240 m2. Classificado pelo PDE como “assentamento turístico 

tradicional”. 

JARDIM SUMARÉ: a maior parte do bairro não está ocupada, e apenas a parte mais 

baixa do morro está urbanizada. Não apresenta arborização. Classificado com “loteamento de 

interesse turístico” pelo PDE. 
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RECANTO FLORESTA NEGRA: ruas asfaltadas, ruas de terra e sem calçada. 41 lotes 

residenciais e sistema de recreio de 30.612 m2, correspondendo a 10 % da área total do bairro. 

De acordo com o PDE, contempla áreas de reflorestamento e trata-se de um loteamento de 

interesse turístico. 

 

VILA CAMPOS DO JORDÃO: classe média alta, com ruas asfaltadas e calçadas 

estreitas. É arborizada somente dentro das propriedades particulares. Não apresenta nenhuma 

rua com árvores na calçada. Classificada como “assentamento turístico tradicional” pelo PDE. 

 

VILA CAPIVARI: bairro comercial, centro turístico, essencialmente arborizado por 

plátanos, de grande porte, que atrapalham o trânsito de pedestres e veículos na alta 

temporada de turistas. Segundo o PDE, é um local de assentamento turístico tradicional e  de 

assentamento comercial e de serviços. 

 

VILA ELISA: considerado um loteamento popular, possui 156 lotes residenciais e 

15.844 m2 de sistema de recreio. Nenhuma rua apresenta asfalto, calçada ou arborização. É um 

bairro sem infra-estrutura, com alta declividade e com araucárias remanescentes. Considerado 

um bairro “residencial de população local de médio padrão econômico”. 

VILA FERRAZ: bairro antigo, com árvores velhas e grandes e ruas asfaltadas, 

comportando classe média e classe média baixa. Essencialmente arborizado por plátanos. De 

acordo com o PDE, é um loteamento residencial de baixo padrão econômico. 
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VILA FRACALANZA: considerado pela Prefeitura como o bairro com maior problema 

em relação à arborização, por causa do grande porte das árvores, além da presença de curso 

de água que fica entupido com as folhas que caem. Há problemas de insolação e conforto 

térmico decorrentes da declividade do terreno em alguns pontos. Classe média alta, com boa 

infraestrura, ruas asfaltadas e calçada estreita. É um bairro residencial e turístico com  

população local de médio padrão econômico, de acordo com o PDE. 

 

VILA INGLESA: classe média e média alta, bem urbanizada, também com calçadas 

estreitas. Árvores viárias remanescentes de mata ou plantadas por iniciativa particular. 

Loteamento de interesse turístico, segundo o PDE. 

 

VILA NAIR: considerado bairro de classe média baixa, com 78.167 m2 de área de lotes 

e 15.280 m2 de sistema de recreio. De acordo com o PDE, é classificado como residencial e 

turístico com população local de médio padrão econômico. 

 

VILA NOVA SUÍÇA: apresenta postes no meio das calçadas, que são estreitas. 

Existem no bairro muitos indivíduos arbóreos dentro das propriedades particulares, áreas 

verdes e encostas com declividade superior a 45º. O bairro é considerado de classe média alta, 

com ruas asfaltadas e ruas de terra. Essencialmente residencial. Algumas ruas não apresentam 

árvores. É comum encontrar plantas ornamentais de pequeno porte nas calçadas, além de tuias, 
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dicksonia e dracenas. Considerado pelo PDE como residencial e turístico, com população local 

de médio padrão econômico. 

 

VILA THELMA: classe média alta, ruas asfaltadas, mas com calçadas extremamente 

estreitas e, às vezes, inexistentes. Bairro residencial, com população local de baixo padrão, 

segundo o PDE. 

 

4.4.2 Proposta de arborização para cada bairro inventariado 

 

NOVA SUIÇA: Este bairro, particularmente, possui uma indicação de espécies para a 

arborização viária elaborada pela Prefeitura Municipal de Campos do Jordão. A recomendação 

é o plantio de, no máximo, dois indivíduos por rua, sendo apenas um de cada lado da rua, 

podendo ser ou não da mesma espécie. Sob fiação elétrica, árvores de pequeno a médio porte e 

do outro lado, conforme inclinação natural do terreno e em função da insolação, espécies de 

médio a grande porte (o bairro Nova Suiça possui muita semelhança com outros bairros da 

cidade). Sugestões de espécie (nomes populares): porte pequeno: manacá, resedá, espirradeira, 

marmeleiro, piracanta e chuva de ouro; porte médio: ipê amarelo, cássia ferruginosa, 

quaresmeira, eritrina, jacarandá, suinã, pitanga, unha de vaca, cerejeira do mato, ameixa roxa e 

ameixeira; porte grande: grevílea, magnólia amarela, ácer, carvalho, magnólia branca, jacarandá 

mimoso e pereira. 
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VILA NAIR: O bairro não possui área verde, pois foi invadida por particulares. A 

arborização constitui-se quase que totalmente por plátanos e ligustros. O ideal seria arborizá-

lo com espécies de pequeno porte, apenas no lado da rua sem fiação. 

 

VILA ELISA: O bairro apresenta calçadas estreitas e possui partes sem calçadas. 

Apresenta grotas com vegetação densa e nativa. A preservação destas grotas com vegetação 

seria muito interessante do ponto de vista sócio ambiental e paisagístico. Poderiam 

complementar a vegetação viária. 

 

RECANTO FLORESTA NEGRA: O bairro possui um Parque da Vida, mas a área verde 

está invadida. Não apresenta calçada em sua maior parte. Seria indicado o plantio de espécies 

de pequeno porte após a construção de calçadas, dentro das propriedades, e recuperar a área 

verde.  

 

VILA FRACALANZA: É o bairro mais problemático da cidade em relação à arborização. 

Estão sendo retirados pela Prefeitura Municipal de Campos do Jordão vários exemplares de 

liquidâmbar, e a tendência tem sido a substituição por áceres. Devido ao problema de 

entupimento de bueiros e córregos pelas folhas decíduas, recomenda-se a coleta desse 

material orgânico e posterior compostagem para uso de adubo orgânico nos próprios jardins da 

cidade. 
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VILA FERRAZ: Os plátanos deste bairro são antigos e de grande porte. Aqueles que 

estão embaixo de fiação estão sendo podados drasticamente e alguns estão sendo retirados. 

Os diâmetros à altura do peito (DAP) das árvores são grandes. A substituição gradativa por 

mudas grandes de espécies de porte menor seria indicada. Como as ruas são largas, é possível 

arborizar os dois lados da rua. 

 

VILA THELMA: O bairro apresenta grande área verde de mata nativa, além de um 

Parque da Vida. Apresenta também grande inclinação de terreno. A preservação da mata e do 

parque complementariam a necessidade de árvores nas ruas. 

 

VILA INGLESA: A área não apresenta calçadas, por ter sido uma estrada vicinal no 

passado. As áreas verdes e arborizadas encontram-se dentro de propriedades particulares, 

sendo bastante arborizadas. Com a construção de calçadas, a arborização viária deve ser 

simultaneamente contemplada. 

 

VILA CAMPOS DO JORDÃO: Também apresenta áreas verdes dentro de propriedades 

particulares que complementam a arborização. Deve receber o mesmo tratamento da Vila 

Inglesa quanto à arborização. 

 

VILA CAPIVARI: O bairro não apresenta área verde. É arborizado essencialmente por 

plátanos. Os exemplares sob fiação têm tendência a serem substituídos. Outra alternativa é a 

substituição da fiação elétrica por rede compacta ou subterrânea. Os plátanos de grande porte 
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que estiverem atrapalhando o trânsito de pedestres e veículos poderão ser podados ou em 

último caso, substituídos por espécies de menor porte. Nesse caso a substituição deve ser 

gradativa e por mudas grandes, para minimizar o impacto da substituição. 

 

JARDIM MIRAFLORES: O bairro não apresenta calçadas e possui área verde 

conservada. 

 

JARDIM SUMARÉ: Bairro ainda sem arborização e difícil de ser arborizado por causa 

da declividade. Além disso, fica na face leste e é necessário atentar para a questão da sombra. 

Apresenta vários lotes com mata nativa que deveriam ser preservadas na maior área possível. 

 

CONDOMÍNIO CÉU AZUL: Apresenta grande fragmento de mata nativa que protege 

uma nascente. Deve ser arborizado com nativas e a maior parte da mata deve ser preservada. 

 

De um modo geral, as propostas para a arborização viária de Campos do Jordão podem 

ser  discutidas nos seguintes termos: 

-Bairro turístico ou de importância turística: a substituição da fiação elétrica 

convencional para a subterrânea seria ideal apesar da declividade do terreno. As obras 

necessárias seriam difíceis, caras e agressivas ao solo. A substituição por rede compacta seria 

a melhor solução, apresentando resultados muito bons nos locais onde foram implantadas. As 

árvores devem ter porte pequeno ou médio nas vias públicas e qualquer porte nas áreas verdes. 
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-Bairros populares: A arborização é muito importante nestes bairros em função do 

controle do conforto térmico tanto no inverno quanto no verão. Além disso, é importante para a 

contribuição positiva da paisagem. As áreas verdes e as áreas de preservação permanente 

invadidas deveriam ser revistas. 

-Vias comerciais: Fiação subterrânea, amenizar poluição visual de publicidade e 

procurar plantar espécies de pequeno porte. 

 

 

4.5 Seleção de espécies nativas para arborização de Campos do Jordão 

 

As espécies da Tabela 15 são de ocorrência natural no Parque Estadual de Campos do 

Jordão, São Paulo. Fazem parte de um levantamento florístico da região (Robim et al., 1990). 

No inventário efetuado, encontram-se 77 famílias, 178 gêneros e 333 espécies, distribuídas 

nas  unidades fitofisiológicas que compõem o parque: mata de araucária e podocarpo, mata 

latifoliada com araucária, mata alta latifoliada (mata nebular), prados de origem antrópica, 

brejo, campos naturais e ou antrópicos e áreas em processo de regeneração natural. 

Sobressaíram –se as famílias: Compositae (64 espécies), Melastomataceae (38), Myrtaceae 

(25), Leguminosae (19) e Lauraceae (11) . 

Algumas espécies deste levantamento foram selecionadas em função da ocorrência ou 

de características que sugerem potencial para compor a arborização viária. Algumas já são 

comumente empregadas para tal função e outras podem ser testadas para tal. 
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Tabela 15. Espécies e suas respectivas famílias botânicas com potencial para compor a 

arborização de Campos do Jordão, SP.  

 

FAMÍLIA ESPÉCIE 

ANACARDIACEAE Lithraea molleoides  

 Schinus ramboi  

ANNONACEAE Rollinia rugulosa 

AQUIFOLIACEAE Ilex paraguayensis   

 Ilex theesans 

ARAUCARIACEAE Araucaria angustifolia 

BIGNONIACEAE Jacaranda puberula 

BORAGINACEAE Cordia ecalyculata  

CLETHRACEA Clethra scabra  

COMPOSITAE Vernonia discolor 

CUNNONIACEAE Lamanonia sp 

ELABOCARPACEAE Sloanea monosperma 

ERYTHROXYLACEAE Erythoxylum deciduum 

EUPHORBIACEAE Alchornea triplinervea 

EUPHORBIACEAE Croton piptocalyx  

 Croton urucurana 

 Sapium glandulatum 

 Sebastiania brasiliensis 

FLACOUTIACEAE Casearia decandra 

LAURACEAE Cinnamomum stenophyllum  

 Endlicheria paniculata  

 Nectandra mollis  

 Ocotea diospyrifolia 

 Ocotea pulchella 

 Persea pyrifolia 

LEGUMINOSAE-FABOIDEAE Erytrina falcata  

LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE Inga sessilis 

 Mimosa scabrella 

 Pithecolobium incuriale 
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Tabela 15. Espécies e suas respectivas famílias botânicas com potencial para compor a 

arborização de Campos do Jordão, SP.  

 

FAMÍLIA ESPÉCIE 

MELIACEAE Cedrela fissilis 

MORACEAE Sorocea bonplandii 

MYRSINACEAE Rapanea ferruginea 

MYRTACEAE Campomanesia guazumifolia 

 Eugenia brasiliensis 

 Eugenia involucrata  

 Eugenia uniflora 

 Gomidesia affinis 

 Myrcia lauruotteana  

 Myrcia obtecta  

 Myrcia richardiana 

 Myrcia rostrata  

 Myrcia tomentosa 

 Pimenta pseudocaryophyllus 

PODOCARPACEAE Podocarpus lambertii 

ROSACEAE Prunus sellowii 

RUTACEAE Dictyoloma vandellianum 

 Zanthoxylum rhoifolium 

SAPOTACEAE Chrysophyllum marginatum 

THEACEAE Ternstroemia brasiliensis 

THYMELAEACEAE Daphnopsis brasiliensis 

VOCHYSIACEAE Vochysia tucanorum 

WINTERACEAE Drimys winterii 
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4.6  Características de algumas espécies selecionadas com potencial para a arborização 

de Campos do Jordão (Robim et al., 1990; Lorenzi, 1992). 

 

Pequeno Porte: 

 

-Cinnamomum stenophyllum. Canela-vassoura. Tem de 5 a 8 metros de altura e ocorre 

na mata semidecídua de altitude. Frutos procurados por pássaros e atributos ornamentais 

recomendados para arborização. 

-Clethra scabra: Cerejeira. Altura de 4 a 8 metros. Ocorrência nas Matas Pluviais 

atlânticas. Árvore rústica  e de crescimento rápido. Indicada também para reflorestamentos 

heterogêneos. 

-Daphnopsis brasiliensis: Embira-branca. Frequente na Serra da Mantiqueira. Pioneira 

de crescimento rápido, indicada para recuperação florística. Atinge até 6 metros de altura. 

-Eugenia involucrata: Cerejeira-do-rio-grande. Indicada na arborização de ruas 

estreitas e sob rede elétrica. Interessante também para ser usada em áreas degradadas. 

Nativa das florestas semidecíduas de altitude, com porte de 5 a 8 metros. 

-Erythoxylum deciduum: Cocão. Atinge de 4 a 8 metros de altura. Pode ser empregada 

na arborização de ruas estreitas e sob redes elétricas. 

-Ilex paraguayensis: Mate, erva-mate. Altura de 4 a 8 metros. Suas folhas preparadas 

fornecem o chá mate. Ocorre em matas de altitude. Ornamental, pode ser empregada em 

paisagismo. Seus frutos são consumidos por várias espécies de pássaros. 

-Jacaranda puberula: Jacarandá- branco. Alcança de 4 a 7 metros de altura. Bastante 

ornamental, podendo ser empregada com sucesso no paisagismo, principalmente na arborização 
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de ruas estreitas e sob redes elétricas. Também indicada para plantios mistos em 

recomposição de áreas degradadas.  

-Myrcia rostrata: Guamirim-da-folha-fina. Atinge, no máximo, 8 metros de altura. É 

indicada principalmente para arborização viária de ruas estreitas e sob fiação. 

-Schinus ramboi: Assobieira. Indicada para arborização de parques ou locais de 

reflorestamento ou recuperação. Não é recomendada para arborização de ruas por possuir 

tronco ramificado e ramos com espinhos. Atinge de 4 a 5 m. 

-Sebastiania brasiliensis: Leiteiro. Árvore de pequeno porte, com 4 a 5 metros de 

altura. É muito ornamental e pode ser aproveitada para tratamentos paisagísticos em geral. 

 

Médio Porte: 

 -Casearia decandra: Guaçatunga. Possui tronco ereto e cilíndrico, de 4 a 10 metros. 

Ocorre em altitudes de até 1000 metros. Os frutos são apreciados pela avifauna. Tem pequeno 

porte, crescimento rápido, apropriado para arborização urbana. 

-Chrysophyllum marginatum: Aguaí.  Possui de 5 a 10 metros de altura, com tronco 

ereto cilíndrico. Seus frutos são procurados por aves e é nativa da floresta latifoliada 

semidecídua de altitude. 

-Cordia ecalyculata: Claraíba. Altura de 8 a 12 metros. Ocorrência em florestas 

semidecíduas. Pode ser aproveitada para arborização de ruas. Os frutos são apreciados por 

espécies da fauna, sendo indicada para compor plantios em áreas degradadas. 
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-Croton urucurana: Sangra d`água. Tem de 7  a 14 metros de altura. Pode ser 

empregada na arborização em geral. Como é uma planta adaptada a terrenos muito úmidos e 

brejosos, é indicada para plantios em matas ciliares. 

-Endlicheria paniculata: Canela-do-brejo. Ocorre nas matas pluviais da encosta 

atlântica. Os frutos atraem pássaros. É indicada para arborização e atinge de 5 a 10 m. 

-Eugenia brasiliensis: Grumixama. É uma árvore componente indispensável nos 

reflorestamentos. Atinge de 10 a 15 metros de altura e é nativa das matas pluviais atlânticas. 

Por causa dos frutos, não é recomendável para compor a arborização de ruas. 

-Eugenia uniflora: Pitangueira. Ornamental, apesar da incoveniência de seus frutos 

suculentos se plantada em calçadas. Proporciona alimento para a avifauna e atinge de 6 a 12 

metros.  

-Ilex theezans: Congonha. Atinge de 12 a 18 metros de altura.  Ocorrência em locais de 

altitude. Uso em parques ou recomposição de matas. 

-Lamononia ternata: Salgueiro-do-mato. Atinge altura de 12 a 16 metros, aparecendo 

nas formações florestais de altitude. É uma árvore muito ornamental, principalmente quando 

florida. É também adaptada a terrenos secos  com insolação direta.  

-Lithraea molleoides: Aroeira –branca. Altura de 6 a 12 metros. Apesar de ser bastante 

ornamental, tem princípio alérgico. Pode ser usada em parques e em locais mais afastados do 

convívio humano. Ocorre em regiões de altitude.  

-Mimosa scabrella: Bracatinga. Não é recomendável para arborização viária por ter 

madeira quebradiça, típica de pioneira. É de crescimento rápido e proveniente de regiões de 

altitude, nas florestas de pinhais. A tinge a altura de 5 a 15 metros. 
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-Myrcia tomentosa: Goiaba-brava. Indicada para plantio em áreas degradadas, tem 

frutos apreciados por pássaros e é nativa das matas semidecíduas de altitude. Atinge de 6 a 12 

metros de altura. 

-Nectandra lanceolata: Canela-amarela. Atinge de 8 a 13 metros. Habita as matas 

semidecíduas. É indicada para arborização de parques por seus frutos atrairem aves. 

-Rapanea umbellata: Capororoca. Possui boas qualidades ornamentais. Indicada para 

plantio em áreas em recuperação. Tem de 5 a 15 metros. 

-Rollinia rugulosa: Pindaíba-preta. Possui tronco curto e copa muito ramificada. É 

indicada para arborização de parques. Atinge 10 metros de altura. 

-Sorocea bonplandii: Araçari. Possui tronco reto e cilíndrico com copa ovalada. Atinge 

de 6 a 12 metros. Proveniente da mata atlântica, seus frutos atraem avifauna e são usados 

para enriquecer e adensar bosques. 

-Vernonia discolor: Vassourão-preto. Atinge de 10 a 15 metros. Ocorre nas florestas 

semidecíduas de altitude. Pode ser usada na arborização de ruas. Por se tratar de uma espécie 

pioneira, de rápido crescimento, é excelente para plantios mistos. 

 

Grande porte:  

-Alchornea tripilinervia: Tapiá. Habita florestas pluviais da encosta atlântica até 1000 

metros de altitude. Os frutos são muito procurados por pássaros. Indicada também para 

plantio em áreas de preservação permanente. Atinge de 15 a 30 metros. 

-Araucaria angustifolia: Pinheiro-do-Paraná. Regiões de altitude acima de 900 metros. 

Apresenta altura média de 35 metros. Ocorrência natural em Campos do Jordão, sempre em 
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agrupamentos homogêneos. As árvores remanescentes devem ser preservadas e plantadas em 

aglomerados ou parques. 

-Cedrela fissilis: Cedro. Muito usado em paisagismo de parques,  grandes jardins e 

reflorestamentos. Atinge de 20 a 35 metros. 

-Croton piptocalyx: Caixeta. Altura de 10 a 20 metros. Encontrada em florestas 

latifoliadas decíduas. Apresenta rápido crescimento e pode ser plantada em reflorestamentos 

mistos. 

-Erytrina falcata: Mulungu. Natural das florestas semidecíduas de altitude, tem porte 

de 20 a 30 metros. É exuberante quando florida  e muito útil em paisagismo, enriquecendo e 

valorizando paisagens. É indicada para plantio em áreas ciliares degradadas. Suas flores são 

muito visitadas por periquitos e papagaios. 

-Inga sessilis: Ingá. Grande fixadora de nitrogênio do ar, indicada para 

reflorestamentos mistos. Atinge de 12 a 20 metros de altura e é nativa da encosta atlântica. 

-Nectandra mollis: Canela-ferrugem. Pode ser empregada na arborização em geral. 

Atinge de 15 a 20 metros de altura e sua ocorrência natural é na floresta ombrófila pluvial. 

-Ocotea pulchella: Canela-preta. Trata-se de uma árvore rústica que atinge de 20 a 30 

metros de altura. É indicada para plantio em áreas degradadas. 

-Persea pyrifolia: Maçaramduba. É considerada uma árvore exuberante das formações 

de altitude. Atinge de 10 a 20 metros. 

-Pithecolobium incuriale: Angico-rajado. Indicada para arborização de praças, grandes 

avenidas e parques. Nativa da floresta semidecídua de altitude, chega a 25 metros de altura. 
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-Sapium glandulatum. Leiteiro. Possui grande variação de altura, de 5 a 20 metros. 

Comum em florestas de pinheiros. Árvore com boas características ornamentais, útil para 

reflorestamento. 

-Sloanea monosperma: Sapopema. Tem de 10 a 20 metros de altura. Proporciona ótima 

sombra e pode ser usada na arborização de parques e praças. É indicada também para 

recomposição florestal. 

-Podocarpus lambertii: Pinho-bravo. Habita as matas de pinhais. Ornamental, atrai a 

avifauna com seus frutos e pode ser usada em parques e praças. Atinge de 8 a 14 metros de 

altura. 

-Dictyoloma vandellianum: Tingui-preto. Planta pioneira, indicada para recomposição de 

flora, muito ornamental quando florida. Nativa da floresta pluvial atlântica. Atinge de 4 a 7 

metros de altura. 

-Zanthoxylum rhoifolium: Tambatarão. Possui a copa densa e arredondada, muito 

ornamental, e proporciona boa sombra. Atrai avifauna e suas flores são melíferas. Pode ser 

empregada na arborização. Atinge de 6 a 12 metros de altura. 

-Ternstroemia brasiliensis: Benguê. Tronco ereto e copa arredondada. Indicada para 

plantio em áreas degradadas, podendo também ser testada para arborização de ruas. Atinge 

de 4 a 7 metros de altura. 

-Vochysia tucanorum: Cinzeiro. Encontrada nos cerrados em regiões de altitude 

superior a 400 metros. Extremamente ornamental quando florida, tem crescimento lento e é 

adaptada a terrenos arenosos e pobres. Atinge de 8 a 12 metros de altura. 

 



5  CONCLUSÕES 

 

A arborização de Campos do Jordão deve seguir algumas diretrizes, entre elas: 

a) Incentivar o teste de espécies nativas para emprego em ruas e avenidas, sempre 

considerando largura das ruas, calçadas e recuo das edificações.  

b) Revitalizar os sistemas de recreio para melhor uso de área verde pela população. 

Dos bairros inventariados neste trabalho, muito deles possuem áreas de recreio que variam de 

15.000 a 30.000 m2. Outro problema em relação a essas áreas é que muitas delas encontram-se 

invadidas.  

c) Implantar maciços de árvores (incentivar atividades de plantio como o “Parque da 

Vida”) em complementação ao uso de arborização padrão, ou seja, ao longo das ruas, pelo fato 

das ruas e calçadas serem extremamente estreitas. 

d) Apesar dos plátanos serem árvores inadequadas para diversas situações na 

arborização viária, a estância adotou esses exemplares como símbolo, devendo assim estes 

serem preservados na medida do possível, sempre atentando-se para um bom manejo em 

relação a podas, fitossanidade e coleta de folhas no outono.  
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e) De acordo com a pesquisa, há resultados favoráveis em alguns quesitos 

fundamentais para adequação da arborização, como 53,2% de calçadas sem danos causados por 

raízes, 51,9% de construções com recuo, 64,8% de árvores com boa área livre de solo exposto, 

87,4% de árvores sem obstáculos que prejudicassem seu desenvolvimento, 76,7% de árvores 

fora de fiação e 98,2% de árvores sadias. Entretanto, a cidade apresenta apenas 3,8% de 

mudas, árvores recém plantadas ou árvores jovens, além de 66% de árvores danificadas ou 

lesadas, e índice de 81,8% de árvores submetidas a algum tipo de poda.   

f) É necessário observar uma série de fatores inerentes à cidade, como ruas e 

calçadas estreitas, ocorrência de ruas muito curtas, inexistência de calçadas ou asfalto, postes 

de eletricidade implantados no meio da calçada, declividade acentuada de terrenos, problemas 

de insolação e conforto térmico decorrentes de baixas temperaturas registradas no inverno e 

trânsito intenso de pessoas e veículos na alta temporada. 

g) Não são as árvores que causam danos aos equipamentos urbanos, mas sim, os 

equipamentos que dificultam o pleno desenvolvimento das espécies arbóreas. Isso pode ser 

evitado e sanado mediante o planejamento da arborização dos bairros novos e mesmo dos já 

arborizados. A escolha das espécies arbóreas mais adequadas e o cumprimento da legislação 

sobre ocupação urbana e proteção da natureza são fatores primordiais da coexistência 

pacífica e harmoniosa entre os elementos construídos e os naturais. 

h) O plantio de árvores ao longo das vias públicas deve ser incentivado, dando 

preferência a indivíduos da flora nativa, reduzindo-se assim  a proporção atualmente 

observada para plátanos e liquidâmbares . 
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i) As leis existentes sobre proteção da arborização urbana precisam ser aplicadas e 

incentivadas. Assentamentos irregulares devem ser desencorajados, pois, na sua maioria 

ocupam locais de risco de vida e estão causando danos ambientais. 

j) Programas de Educação Ambiental que destaquem a importância das árvores para a 

comunidade e para o meio ambiente, que informem a respeito da nossa flora arbórea mais 

diversificada do mundo e que incentivem plantios de árvores, devem ser elaborados e 

veiculados à população. 

k) Por causa da grande quantidade de folhas caídas no chão em conseqüência de a 

maioria das espécies serem decíduas, recomenda-se um ajuste no manejo da arborização viária 

no sentido de coletar o material orgânico e fazer compostagem, obtendo assim boa quantidade 

de adubo orgânico, que poderá ser utilizado na manutenção das áreas verdes e jardins de 

Campos do Jordão. 
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