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RESUMO 
 
A arborização das cidades constitui-se em um elemento de grande importância para a 
elevação da qualidade de vida da população, seja em grandes centros urbanos quanto 
em pequenas cidades. Com suas características, são capazes de controlar muitos efeitos 
adversos do ambiente urbano, contribuindo para uma significativa melhoria na qualidade 
de vida, pois melhoram o ambiente urbano tanto no aspecto ecológico quanto na sua 
estética. A análise da arborização urbana nos bairros do Mirante e Vila Cabral na cidade 
de Campina Grande-PB teve por finalidade comparar os métodos utilizados em ambos, 
levando-se em consideração às condições financeiras da população residente neles e se 
essa condição influi no tipo e na forma de arborização em cada bairro, tomando-se por 
base as regras estabelecidas no manual de arborização da CEMIG (Companhia 
Energética de Minas Gerais).  
 
Palavras chave: Arborização Urbana, Bairros, Infra-Estrutura, Campina Grande, Paraíba. 
 
ABSTRACT 
 
The forest of the cities is constituted in an element of great importance for the elevation of 
the quality of life of the population, be in great urban centers as in small cities. With your 
characteristics, they are capable to control many adverse effects of the urban atmosphere, 
contributing to a significant improvement in the life quality, because they improve the 
urban atmosphere so much in the ecological aspect as in your aesthetics. The analysis of 
the urban forest in the neighborhoods of the Mirante and Vila Cabral in the city of Campina 
Grande-PB he/she had for purpose to compare the methods used in both, being taken in 
consideration the financial conditions of the resident population in them and if that 
condition influences on the type and in the form of plantation of those trees in each 
neighborhood, being taken by base the established rules in the forest of handbook of 
CEMIG (Energy Company of Minas Gerais). 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O Reino Plantae é, atualmente, constituído por três filos de briófitas e nove filos de plantas 
vasculares. As plantas são organismos fotossintetizantes adaptados à vida  em ambientes 
terrestres que evoluíram a partir de algas verdes especializadas. Os vegetais são seres vivos que 
possuem grande diversidade em espécies, muitas ainda não descritas. Ao longo do tempo o ser 
humano utilizou-se desta enorme variedade para os mais diversos fins. Mesmo com a vinda de 
grande parte da humnaidade para os Centros urbanos, a forte relação entre os seres humanos e 
os vegetais não foi alterada (RAVEN, 2001). 
 



 

O desenho urbano de cada cidade apresenta uma infinidade de variáveis que devem ser 
analisadas. Dentre estas, encontra-se a arborização que tem de ser compatível e integrar-se aos 
demais elementos da cidade (BRANDÃO, 1992) Esta arborização e um serviço altamente 
necessário, como por exemplo, a distribuição de energia elétrica, telefonia, abastecimento d’água, 
sistema de esgoto, entre outros. Sendo a árvore o elemento fundamental no planejamento arbóreo 
urbano, na medida em que define e estrutura o espaço. 
 
A arborização das cidades constitui-se em um elemento de grande importância para a elevação 
da qualidade de vida da população, seja em grandes centros urbanos quanto em pequenas 
cidades. Com suas características, são capazes de controlar muitos efeitos adversos do ambiente 
urbano, contribuindo para uma significativa melhoria na qualidade de vida, pois melhoram o 
ambiente urbano tanto no aspecto ecológico quanto na sua estética (BALENSIEFER e 
WIECHETECK, 1987; SOUZA, 2001). 
 
A vegetação do meio urbano, nas mais diferentes localidades, desempenha diversas funções 
ligadas e influenciadas por aspectos sociais, culturais, econômicos, e, sobretudo ecológicos, 
interferindo fortemente nas condições de conforto ambiental. Mas, será que a disparidade 
econômica em comunidades vizinhas implica em uma incorreta arborização? (MILANO, 1998; 
RAVEN et al., 2001). 
 
A arborização de vias urbanas consiste em trazer para as cidades, pelo menos simbolicamente, 
um pouco do ambiente natural e do verde das matas, com a finalidade de satisfazer ás 
necessidades mínimas do ser humano, que não se sente bem sob o intenso calor ou o ar seco 
destas selvas de pedra, que são as cidades modernas (PEDROSA, 1983). 
 
No entanto, a arborização necessita, como qualquer outra atividade, de profissionais bem 
capacitados para a sua realização. Pessoas leigas tendem a prezar, muitas vezes, apenas pelo 
aspecto beleza. Mesmo sendo este de relevante importância, outros aspectos devem ser 
respeitados, afim de que a arborização proporcione bem estar e não trazendo transtornos 
(GEMTCHÚJNICOV, 1976; HERWIG, 1976; GRAF, 1978; GRAZIANO, 1994). 
 
A vegetação do meio urbano, nas mais diferentes localidades, desempenha diversas funções 
ligadas e influenciadas por aspectos sociais, culturais, econômicos, e, sobretudo ecológicos, 
interferindo fortemente nas condições de conforto ambiental (SANCHOTENE, 1999). 
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar e comparar a arborização urbana dos bairros Mirante e Vila 
Cabral na cidade de Campina Grande-PB, já que estes possuem, respectivamente, renda per 
capita alta e baixa, respectivamente, verificando qual dos bairros possui a arborização , segundo a 
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG (2001), mais adequada, bem como apresentar 
os problemas que possam existir e a diversidade de espécies existentes (quantidade e qualidade) 
nesses locais. 

 
 

2 - METODOLOGIA 
 

2.1 - Desenho do Estudo 
 

De acordo com Silva (2002), o estudo e do tipo levantamento, realizado através de 
observações nos bairros citados, ao que se refere à correta arborização urbana. 

 
 2.2 - Área de Estudo 

 
O estudo foi desenvolvido na cidade de Campina Grande-PB nos Bairros do Mirante e 
Vila Cabral, sendo estes bairros vizinhos e situados na zona leste da cidade que 
apresentam segundo a SEPLAG (1999) auma renda per capita por habitante de 3.517,47 
reais no Mirante e de 280,44 reais na Vila Cabral. 

 



 

 2.3 - Amostragem 
 

Os grupos amostrais foram escolhidos através de uma seleção, sendo divididos em dois 
grupos: um grupo formado por quatro ruas do Mirante, e outro por quatro ruas da Vila 
Cabral. 

 
 2.4 - Seleção da Amostra 

 
Os grupos foram selecionados por uma observação sistemática das ruas que possuem 
maior quantidade de árvores, sendo nativas ou exóticas, de pequeno, médio ou grande 
porte, e que estivessem em qualquer lugar das vias públicas, ou sela, nos passeios, 
canteiros ou até mesmo nos leitos das ruas e avenidas 

 
2.5 - Técnica e Instrumentos 

 
 a) Análise da Arborização em relação à rede elétrica: 

 
Em relação à rede elétrica, foi observada, primeiramente, a espécie utilizada, levando-se 
em conta o porte, já que as espécies que se adequam a esta situação são as de 
pequeno porte Em seguida, sendo as árvores de médio ou grande porte, verificou-se o 
modo pelo qual a supressão foi realizada (ROCHA, 1997). 

 
 b) Análise da Arborização em relação às vias urbanas: 

 
Em relação a ruas, canteiros e passeios, foi realizada a medição da largura dos 
mesmos, utilizando-se de trena de cinco metros de comprimento, verificando-se o porte 
da espécie encontrada e se esta se adequava a tais medidas (GEMTCHÚJNICOV, 
1976; GRAF, 1978). 

 
  c) Análise da Arborização em relação ao solo: 

 
  Verificou-se o porte do vegetal e sua relação às condições de profundidade e tipo de 
solo. 
 

Quanto à profundidade, em solos rasos, deveria está implantada espécies que não 
apresentassem raízes profundas, e em solos profundos não ha restrições apenas para 
esta condição Em solos arenosos não se recomenda plantas de médio e grande porte. 
Segundo Raven (2001) em solos argilosos deve-se utilizar plantas que tenham a 
capacidade de retirar água retida por estes solos 

 
   d) Análise da Arborização em relação às edificações: 
 

Verificou-se a copa e as raízes das árvores encontradas, analisando se estas partes 
estavam ou não entrando em choque e prejudicando as edificações (GRAZIANO, 1997). 

 
 2.6 - Coleta e Elaboração de Dados 

 
Foi feita através de formulário específico para cada bairro, ou seja, cada rua foi 
sistematicamente observada e compararam-se os resultados obtidos de um bairro com o 
outro. As espécies foram fotografadas e comparadas com a literatura pertinente, com a 
finalidade de classificá-las. Alem disso, foi feita a quantificação das árvores existentes. 

 
 2.7 - Análise e Interpretação dos Dados 

 
A técnica operacional utilizada foi codificação e tabulação simples apresentados através 
de representações gráficas com análise e interpretação para apresentação dos 
resultados 



 

 
 
3 – Resultados e Discussão 
 
O trabalho foi desenvolvido usando como referência o Manual de Normas Técnicas de 
Arborização  da Companhia energética de Minas Gerais – CEMIG – no ano de 2001, tendo em 
vista uqe o nosso município não possui normas específicas para a arborização e o paisagismo 
local. 
 
Durante o estudo verificou-se que a quantidade de árvores no bairro do Mirante é quase o dobro 
que o da Vila Cabral, conforme exposto no quadro abaixo (Quadro 01).  
 
Os vegetais foram identificados de acordo com Braga (1978), Schultz (1963) e Lorenzi (1992). 

 

Quadro 01. Espécie e número de árvores encontradas nos bairros do Mirante e Vila Cabral em Campina 
Grande-PB. 2003 

RELAÇÃO DAS ÁRVORES 
NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR MIRANTE* VILA CABRAL 

Bauhinia varieyota Mororó 01 -- 
Caesalpinia echinata Pau Brasil 01 -- 
Clitoria racemosa Sombreiro 15 01 
Delonix regia Flamboyant 03 -- 
Erytrina indicapita Mulungu da Índia 1 11 
Erytrina velutina Mulungu -- 01 
Eucalyptus spp Eucalipto 07 -- 
Eugenia malaccensis Jambo -- 01 
Ficus spp Fícus 30 20 
Leucaena leucocephalla Leucena -- 01 
Moquilea tomentosa Oitizeiro 03 01 
Pithecolobium dulcis Mata Fome 01 01 
Prosopis Juliflora Algaroba 01 09 
Schinus terebenthifolius Aroeira da Praia 01 03 
Senna siame Cácia Amarela 16 03 
Sizyphus joazeiro Juazeiro 03 -- 
Spatnodea componulata Espatodea 03 01 
Stenolobium stons Ipezinho 01 -- 
Syzygbem jambolonum Oliveira -- 02 
Tabebuia ipe  Paud`arco 18 02 
Tachira aquatica  Cacau-Bravo 06 02 
Tamarindus indica Tamarindo -- 01 
Terminalia Catappa Castanhola 01 03 

TOTAL 112 63 

 
As árvores encontradas no Mirante (112) dizem respeito apenas às encontradas nos passeios, 
nessa avaliação não foram incluídas as 87 árvores dos canteiros centrais, pois estas, não 
obedeciam a nenhum critério organizacional previsto npo manual da CEMIG (2001). 
 
Verificou-se, através dos resultados obtidos, um certo equilíbrio entre as comunidades no que diz 
respeito aos métodos de arborização, no entanto, na Vila Cabral as proporções de erros foram um 
pouco maior, provavelmente, por condições físicas como: relevo acidentado ou a falta de infra-
estrutura. 
 
É necessário ressaltar que a variedade e a quantidade de árvores são bastante reduzidas, e que 
algumas plantas, como o Fícus, estão em altas quantidades. Observou-se também que muitos 



 

vegetais necessitavam urgentemente de supressão, enquanto outras haviam sido suprimidas 
drasticamente. 
 
No bairro de maior renda per capita (Mirante), verificou-se que o maior número de árvores 
plantadas eram as consideradas exuberantes pela população local (sombreiros, 15; cácias 
amarelas, 16; pau d`arcos, 18 e fícus,30). Porém, na Vila Cabral, não existiu nenhum critério no 
uso da arborização, sendo encontradas no bairro, árvores nativas e introduzidas com maior 
aceitação entrecomunidades de baixa renda em nossa região, a exemplo da algaroba (09), 
mulungu da índia (11) e fícus (20). 
 
O número elevado da espécie Ficus spp encontrado nas duas localidades (50 espécimes de 
exemplares jovens) justifica-se, provavelmente, pelo modismo e pelas reportagens 
sensacionalistas em nossa região, com isso, provocando sérios prejuízos, pois de acordo com o 
CEMIG (2001), vegetais com tais características não são indicados para plantio em áreas 
residenciais. 
 
Nos bairros estudados a arborização usada, de acordo com as normas e padrões da CEMIG 
(2001), apresentou sérios problemas, como vistos abaixo (Quadro 02). 
 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 
BAIRROS ESTUDADOS  

PROBLEMAS 
MIRANTE* VILA CABRAL 

Distancia árvore/árvore  30% erradas 35% erradas 
Distancia árvore/muro 20% erradas 36% erradas 
Distancia árvore/poste 30% erradas 24% erradas 
Incompatibilidade com rede elétrica 100% incompatíveis 100% incompatíveis 
Danos nas calçadas  16% danificadas 18% danificadas 
Quadro 02. Problemas encontrados quanto à arborização nos bairros do Mirante e Vila Cabral em Campina 
Grande-PB. 2003 
 
De acordo com o Quadro 2, os erros foram verificados em ambos os bairros, porém, a Vila Cabral 
apresentava problemas mais acentuados. O percentual de 24% de erros na distância árvore/poste 
foi inferior ao bairro do Mirante pelo fato de que, na Vila Cabral, o número de vegetais é mais 
reduzido. 
 
Quanto aos problemas com a rede elétrica, ambos os bairros apresentaram arborização 
incompatível com Pereira (1994) e CEMIG (2001). Isto, podendo trazer no futuro, sérios danos aos 
moradores. 
 
No que se refere aos danos nas calçadas, o percentual da Vila Cabral (18%) só não foi maior, 
porque nesse bairro a infraestrutura é inexistente e não existia calçadas na maioria das ruas para 
servir como parâmetro avaliativo. 

 
 
4 – Conclusão 
 
Levando-se em consideração estes resultados, pode-se dizer que: 
 

• a condição econômica tem influencia na arborização local, estando esta questão relacionada, 
também, ao pouco conhecimento que as comunidades de baixa ou de alta renda têm de 
como manipular o elemento arbóreo. 

• O município de Campina Grande-PB, não se preocupa, através de seus órgãos ambientais 
em acompanhar e/ou orientar a população quanto à maneira correta de se realizar um 
programa de arborização urbana em seus bairros. 

• Os moradores locais desconhecem as espécies vegetais usadas na arborização de seus 
bairros, principalmente no que diz respeito à estrutura de copa, caules e raízes dos vegetais 
quando adultos. Por isso, utilizam toda e qualquer espécie vegetal gerando em futuro 



 

próximo transtornos tais como: danificação de calçadas, paredes, muros, rede de esgoto e de 
abastecimento de água; acidentes fatais com a rede elétrica e atração de raios no período 
chuvoso, além de transtornos gerais a pedestres e automóveis. 

• Esses problemas nos bairros estudados são frutos da inoperância e a falta de 
acompanhamento por parte dos ógãos municipais de Meio Ambiente. 

• Torna-se necessário uma intervenção de profissionais, como: técnicos, biólogos e 
engenheiros que estejam capacitados para realização de programas de arborização urbana. 
E desta forma, erros como estes encontrados não continuem acontecendo. 
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