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RESUMO 
 
As árvores não servem apenas como foco paisagístico, elas desempenham outras funções 
como: reduzir a poluição e amenizar os extremos de temperatura. Por isso é muito 
importante ter uma cidade bem arborizada, o que não acontece na maioria das cidades 
brasileiras. Este trabalho pretendeu fazer um levantamento quantitativo e qualitativo de 
plantas arbóreas na cidade de Barra de Santa Rosa – PB. O levantamento foi realizado entre 
dezembro de 2003 e março de 2004, contando-se e classificando-se as árvores in loco, a 
partir de 2 metros de altura, de calçadas e canteiros nas ruas da referida cidade. O município 
de Barra de Santa Rosa tem 986 plantas e 36 espécies, 39,15% com fitossanidade regular e 
dentre as plantas mais comuns, a figueira (Fícus bejamina L.) é a que mais se adapta a 
região. A população urbana da cidade de Barra de Santa Rosa – PB é de 6.814 habitantes, 
portanto, a referida cidade apresenta um deficiência de 12.642 árvores. Há 36 espécies entre 
as 986 árvores. 
 
Palavras-chave: levantamento, arbóreo, barra, plantas, árvores, quantitativo, qualitativo.  
 
 
ABSTRACT 
 
The trees don't just serve as focus paisagistic, they carry out other functions as: to reduce the 
pollution and to soften the temperature ends. Therefore it is very important to have a very 
arboreous city, what doesn't happen in most of the Brazilian cities. To do a quantitative and 
qualitative rising of arboreal plants in the city of Barra de Santa Rosa - PB. The rising was 
accomplished between december of 2003 and march of 2004, being counted and being classified 
the trees in loco, starting from 2 meters of height, of sidewalks and stonemasons in the streets of 
the referred city. The municipal district of Barra de Santa Rosa – PB has 986 plants and 36 
species, and among the most common plants, the fig (Fícus bejamina L.) it is the one that more it 
adapts the area. The urban population of the city of Barra de Santa Rosa - PB belongs to 6.814 
inhabitants, therefore, referred her city presents a deficiency of 12.642 trees. There are 36 
species among the 986 trees.   
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1 - INTRODUÇÃO 
 
 
A muito tempo a Natureza vem sendo degradada. O progresso do capitalismo, à carência de 
conhecimento, à falta de preservação e conservação das florestas são as principais causas 
da exploração do meio ambiente. Essa espoliação esta causando desequilíbrio no ambiente 
urbano no mundo, comprometendo assim, a qualidade de vida dos habitantes. 
 
Graziano e Demattê  (1988) dizem que com os avanços tecnológicos durante o período 
histórico, esta interação (homem e ambiente urbano) foi se modificando e a harmonia que 
antes existia entre o homem e a natureza passou a ser comprometida, à medida que as 
cidades avançavam num processo muitas vezes destrutivos e muito rápido. 
 
A vegetação apresenta importância fundamental no equilíbrio dos ecossistemas. Torna o 
solo fértil, quando da decomposição das folhas e de outras partes, reduz a velocidade do 
escoamento da água, evitando assim, o assoreamento dos rios. Permite maior solidez e 
porosidade do solo através do seu sistema radicular. Como também propicia a formação de 
materiais coloidais, importante para a aeração do solo. A vegetação ainda protege os 
recursos hídricos e abriga inúmeras formas de vida. (SILVA, 2003) 
 
De acordo com  Cestaro (1985) apud Graziano e Demattê (1988), a vegetação urbana pode 
ser dividida, segundo sua origem e características, em três tipos:  
 
• Vegetação natural ou nativa: representada pelo remanescente de matas que por ventura 

possa existir dentro da área urbana. 
• Vegetação introduzida ou plantada: é aquela cultivada pelo homem, desprovida de 

sentido econômico. 
• Vegetação espontânea: representada por espécies que se instalam naturalmente na 

cidade, muitas vezes consideradas invasoras, principalmente quando se instalam em 
gramados, parques e jardins, ou mesmo chamadas de matos quando ocorrem em 
terrenos baldios. 

 
A multiplicidade de fatores relativos ao ambiente artificial criado pelo homem, formando um 
ambiente paisagisticamente equilibrado, torna complexa a tarefa de arborizar e ornamentar 
cidades, exigindo para tanto bons conhecimentos técnicos, como dizem Balensiefer et al 
(1987) e Pedrosa (1983) apud Cavalcanti et al (sem data). 
 
Segundo a UNESCO são necessárias duas árvores por cada habitante do município. 
Portanto, este trabalho um levantamento quantitativo e qualitativo das plantas arbóreas em 
Barra de Santa Rosa –PB, possibilitando conhecer a real situação arbórea local. 
 
2 - JUSTIFICATIVA 
 
Esse estudo servirá de base para os órgãos públicos, a comunidade do município, e até 
ONG`S tomarem iniciativas quanto à problemática  da arborização local. Iniciativas como:  
sensibilização da população para a questão arbórea, através da secretaria  responsável 
distribuir mudas adequadas à rua, avenida, etc. Para a população mediante explicação 
técnica sobre o plantio e os cuidados, campanha para a conservação das árvores existentes, 
servir de fomento para órgãos públicos na questão da fitossanidade. Mostrar a árvore melhor 



adaptada a região, para melhor cultivo da planta e também mais cuidados com as plantas 
nativas.  
  
Graziano e Demattê (1988) comentam que a vegetação urbana desempenha funções 
importantes nas cidades, principalmente quanto a três aspectos: 
 
a) Do ponto de vista fisiológico, melhora o ambiente urbano através da capacidade de 

produzir sombra, filtrar ruídos, amenizar a poluição sonora, melhorar a qualidade do ar, 
absorvendo o gás carbônico, amenizar a temperatura, trazendo o bem estar aqueles que 
podem usufruir sua presença ou mesmo de sua proximidade; 

b) Do ponto de vista estético, contribui através das qualidades plásticas (cor, forma, textura) 
de cada parte visível de seus componentes 

c) Por último, diz respeito ao aspecto psicológico, a satisfação que o homem sente em 
contato com a vegetação e com o ambiente que ela cria. 

 
 
3 - OBJETIVOS 
 

3.1 – Geral 
 

• Fazer um levantamento quantitativo e qualitativo de plantas arbóreas na cidade 
de Barra de Santa Rosa – PB. 

 
3.2 – Específicos 

 
• Identificar as espécies utilizadas na arborização; 
• Observar o estado fitossanitário das espécies; 
• Verificar a espécie que mais se adapta a região.  

 
 
4 - METODOLOGIA 
 

4.1 – Caracterização do campo da pesquisa 
 

No município de Barra de Santa Rosa - PB, não há registro de acidentes geográficos 
relevantes. A economia é essencialmente agrícola e familiar, com predominância do 
cultivo de feijão e milho em larga escala.  
 
O município de Barra de Santa Rosa esta situado na região do curimataú. Entre as 
atuais cidades de Remígio e Cuité. O município fica cerca de 190 Km da capital 
(João Pessoa). 
 
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (2003), a população de Barra de Santa 
Rosa é de: 

 
População urbana 6.814 
População rural 6.329 
Total 13.143 



4.2 - Coleta de dados 
 

Este trabalho foi realizado entre dezembro de 2003 e março de 2004, na cidade de 
Barra de Santa Rosa – PB.  
 
Para realização deste trabalho foi feita uma contagem in loco, com a identificação 
das árvores e alguns parâmetros: fitossanidade (classificando em: boa, regular, ruim 
e morta), se há problema ou não com a raiz, problema com a planta (classificando 
em: não tem, inclinada, objetos, poda e parasito) e se a planta precisa ou não de 
poda. Isto para cada planta coletada a partir de 2 metros de altura, utilizando fichário 
anexo. 
 
Possibilitando assim, a identificação das espécies, a quantidade de espécimes, o 
estado fitossanitário e, com o preenchimento dos parâmetros citados, mostra-se, 
portanto, a espécie mais adaptada a região.  

 
 
5 - RESULTADOS  
 
O município de Barra de Santa Rosa tem 986 plantas, sendo 36 espécies. As tabelas a 
seguir mostram: o levantamento qualitativo, quantitativo e a distribuição das espécies com 
seus respectivos parâmetros coletados: 
 

Quadro 1: Mostragem das plantas coletadas com seus respectivos parâmetros 
 

   Nome          Fitossanidade Problema: Raíz
  boa regular ruim morta sem com 
Acácia (Senna siamea (Larm.) H. S. Irwin & R. C. Barneley) 15 45 32  73 19 
Algarobeira (Prosopis juliflora) 37 31 21  65 24 
Algodão mocó (Gossipium pupurascens Poir) 1 3 1  4 1 
Algodão-do-Pará (Hibiscus tiliaceus L.) 7 12 12  25 6 
Aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi) 1 1 2  4  
Caça-Brasil (Adenanthera pavonina L.) 3 3   4 2 
Caibreira (Tabebuia caraiba (Mart.) Bur.) 2 1 2  4 1 
Cassia (Cassia fistula L.) 3 1 1  4 1 
Castanhoeira (Terminalia catappa L.) 12 62 87 1 78 84 
Coqueiro (Cocos nucifera L.) 1 1 2  4  
Espirradeira (Nerium oleander L.) 1  1  2  
Felícea (Filicium decipiens)  1   1  
Figueira (Ficus bejamina L.) 123 54   151 26 
Figueira (Ficus bejamina variegata) 8 2   8 2 
Figueira (Ficus elastica Roxb.)  2   0 2 
Framboyant (Delonix regia) 8 16 8  23 9 
Ipê-rosa (Tabebuia pentaphyla Hemsl.) 1  1  2  
Jasmim-branco (Plumeria alba Linn.) 2 1   3  



Leucena (Leucaena bucocephala) 1 2 1  4  
Mamãoeiro (Carica papaya Linn.)  3   2 1 
Mamona (Ricinus communis Linn.) 4  1  5  
Mão-de-vaca (Bauhinia monandra Kurz) 6 7 4  15 2 
Mata-fome (Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.) 1    1  
Moringa (Moringa oleifera Lam.)  6   6  
Mulungu-do-reino (Erytrina indica Lam. Var. picta Hort.) 7 9 7  22 1 
Não classificado  1   1  
Niim (Azadirachta indica  A. Juss.) 104 115 49 2 234 36 
Oití (Licania tomentosa (Benth.) Fritsch.) 1 2   0 3 
Palmeira-de-vaso (Dypsis lutescens H. Wendl.) 1    1  
Palmeira-imperial (Oreodoxa oleracea Mart.)  1  1  2  
Pau-brasil (Caesalpinia echinata Lam.) 0 1    1 
Paudarquinho (Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth) 1 2 1  4  
Pinheiro (Araucaria columnaris (Forst.) Hook)  1   1  
Rainha (Bougainvilba spectabilis Willd.)  1   1  
Sombreiro (Clitoria fairchildiana Howard)   5 2 2 3 
Tamarindo (Tamarindus indica L.) 1 1 1  2 1 
Turco (Parkinsonia acubata Linn.) 2 1   2 1 

 
Continuação do quadro 1: 

                                 Problema               Poda Quantidade 
Sem Inclinada Objetos Parasito Poda Precisa não precisa   
34 6  31 33 50 42 92 
28 3 3 10 53 63 26 89 
1   4 1 1 4 5 
7 2  23 3 7 24 31 
1   3 2 4  4 
3   3 1 4 2 6 
2 1  2  1 4 5 
1 2  1 2 3 2 5 
16 1 1 120 94 116 46 162 
2   1 1 1 3 4 
1   3   2 2 
   1   1 1 
121 1  14 32 60 117 177 
8    2 3 7 10 
1   1   2 2 
20   6 6 12 20 32 
1   1  0 2 2 
2 1     3 3 



2 1   1 1 3 4 
  1 2   3 3 
   5   5 5 
10   7  1 16 17 
1     0 1 1 
1   2 5 5 1 6 
5 1  17 1 4 19 23 
   1   1 1 
162 6 1 102 46 87 183 270 
1    2 2 1 3 
1       1 
2      2 2 
1      1 1 
3   1   4 4 
1      1 1 
   1   1 1 
 1  5 2 3 2 5 
2   1   3 3 
2   1   3 3 

     TOTAL   986 
 
36% das plantas observadas tem boas condições fitossanitárias, 39,14% possui 
fitossanidade regular, 24,34% apresentam-se ruins e 0,5% mortas. 

Boas

Regular

Ruim

Morta

 
Fig.1. Gráfico mostrando as diferentes condições fitossanitárias das plantas coletadas na cidade de Barra de 

Santa Rosa - PB 
 
Dentre as espécies mais comuns, ou seja, aquelas com mais de 80 espécimes, a figueira 
(Fícus bejamina L.) é a que mais se adapta a região. Apresentando 69,49% das espécimes 
com condição fitossanitária boa, 85,31% não estão causando problema com a raiz, 68,36% 
não apresentam problemas (inclinada, objetos, parasitos e poda) e 66,1% não necessitam 
ser podadas.  
 



6 - CONCLUSÃO 
 
Através deste trabalho, pode-se verificar que a cidade de Barra de Santa Rosa – PB: 
 
• Por possuir 986 árvores e uma população urbana de 6.814 habitantes, há uma 

defasagem de 12.642 plantas para enquadrar-se na recomendação feita pela UNESCO 
de duas  árvores por habitante; 

• Há 36 espécies de árvores na arborização da cidade; 
• 39,14% das árvores apresenta fitossanidade regular; 
• Entre as espécies mais comuns, a figueira (Fícus bejamina L.) é a que mais se adapta a 

região.  
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