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RESUMO 
 
 

Nos últimos anos tem-se observado o crescente aumento da preocupação em relação ao meio 
ambiente urbano em prol da qualidade de vida das pessoas em nossas cidades. A arborização 
tem esse papel, e é essencial a qualquer planejamento urbano ter funções importantíssimas 
como: propiciar sombra, purificar o ar, atrair pássaros, diminuir a poluição sonora, constituir o 
fator estético e paisagístico, diminuir o impacto das chuvas, contribuir para o balanço hídrico, 
valorizar a qualidade de vida local, assim como, valorizar economicamente as propriedades ao 
entorno. Um projeto de arborização bem realizado traz bem estar à população, no entanto se 
mal realizado, causa transtornos e desconfortos, pois as árvores podem danificar calçadas, 
estruturas de casas, iluminação pública, podem atrapalhar a visualização da sinalização de 
trânsito, atrapalhar o trânsito de pedestres, entre outras perturbações. Algumas cidades do 
Vale do Paraíba possuem um bom planejamento de implantação e manutenção da arborização 
urbana, no entanto, muitas outras cidades não apresentam a mesma preocupação. O objetivo 
desse trabalho foi avaliar a situação do processo de arborização urbana envolvendo plantio e 
manejo das árvores de uma via principal de acesso de uma cidade do Vale do Paraíba-SP. Tal 
levantamento de dados foi realizado no município de Guaratinguetá, na Rua Dr. Ariberto 
Pereira da Cunha, com as seguintes coordenadas geográficas: Latitude 22°48'20,94"S, e 
Longitude 45°11'40,91"W. As árvores foram identificadas botanicamente e avaliadas de acordo 
com os parâmetros de arborização urbana, como: família, espécie, lado do passeio público, 
altura estimada, altura máxima da espécie, altura do início da pernada básica, números de 
pernadas básicas, presença de fiação, distância entre plantas, distância entre a árvore e a 
guia, distância entre a árvore e o poste de iluminação, largura do passeio público, largura da 
via pavimentada, diâmetro do tronco na altura do peito, presença de pragas, presença de 
doenças e necessidade de poda de limpeza. Verificaram-se vinte e oito indivíduos de três 
espécies diferentes sendo 2 as mais frequenets: Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. e 
Terminalia catappa L., ambas exóticas. Todas as árvores avaliadas não se encontraram de 
acordo com as normas precursoras de arborização urbana, uma vez que apenas observando a 
largura da calçada inferior a 3 metros. Nota-se a necessidade de utilização de espécies de 
pequeno a médio porte, o que não é observado. Algumas plantas se apresentavam doentes, as 
distâncias entre indivíduos estavam incorretas uma vez que entre arvores de grande porte o 
espaçamento adequado é de no mínimo 10 metros, o número de pernadas estavam 
inadequado, além de algumas árvores apresentarem raízes expostas, acarretando o 
soerguimento do passeio público. Todos esses aspectos demonstram irregularidades causando 
desconforto ao passeio público. Conclui-se que o processo de arborização dessa via está 
imprópria, causando transtornos, o que pode originar tumultos aos municípios em um futuro 
próximo. Dessa forma entende-se como importante um planejamento para implantação correta 
de um projeto paisagístico urbano para se evitar necessidade de remanejamento. 


