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APRESENTAÇÃO 

 
Este documento apresenta as atividades relacionadas e 

os resultados finais obtidos durante a execução do Inventário 

Amostral da Arborização de Acompanhamento Viário e 

Obtenção dos Índices de Cobertura Vegetal da área urbana do 

município de Ribeirão Preto, SP. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros aglomerados urbanos foram concebidos sem planejamento para uso 

e ocupação do solo, surgindo, posteriormente, um conjunto de medidas para disciplinar a 

implantação de edificações, vias públicas e infraestrutura (MILLER, 1997). De acordo com 

Lombardo (1985), a passagem do século XX trouxe consigo mudanças intensas nas 

interações entre o homem e a paisagem no Brasil e no mundo, tendo como um dos 

principais reflexos a expressiva população residente em áreas urbanas e a amplitude dos 

problemas ambientais nesses espaços. 

Conforme Graciano-Silva et al. (2014), é em áreas urbanas que os elementos 

naturais são cada vez mais suprimidos para que se dê avanço ao desenvolvimento das 

cidades. A cobertura vegetal é um atributo essencial que, muitas vezes, é negligenciado 

no desenvolvimento das cidades (NUCCI, 2001). Parques, praças e ruas bem arborizados 

apresentam uma perspectiva de fuga do cotidiano de modo a proporcionar contato com o 

meio ambiente, amenizando impactos negativos decorrentes da poluição visual, sonora, 

atmosférica e hídrica. 

Assim, a compreensão da diversidade dos aspectos urbanos, relacionados às suas 

dimensões socioambientais, tem sido foco de atenção para prosperidade das cidades 

(BARGOS e MATIAS, 2011) e, a temática relacionada à esfera ambiental no espaço urbano 

tem ganhado destaque nos últimos anos, devido a sua grande relevância social, primordial 

para saúde do homem e equilíbrio do ambiente, constituindo-se em um componente 

fundamental nos projetos urbanos.  

Diversas são as funções desempenhadas pela cobertura vegetal nas áreas 

urbanas, tais como função de suporte para à vida silvestre, trazer benefícios ambientais, 

como sombra, ar fresco, controle das temperaturas, da poluição sonora e atmosférica, 

fundamentais para manutenção dos recursos hídricos e da qualidade de vida (NUCCI E 

CAVALHEIRO, 2006 apud DOUGLAS, 1983; PORTO ALEGRE, 2007). 

Diante do exposto, o aspecto ambiental dos aglomerados urbanos deve ser tratado 

integradamente e com a mesma importância que os demais serviços, tais como o 

abastecimento de água, tratamento de esgoto, distribuição de energia, sinalização de 

trânsito, pavimentação de passeios e pistas, dentre outros relacionados com a urbanização 

do município.  

Como a maioria das cidades brasileiras teve sua arborização implantada 

desordenadamente, sem que houvesse qualquer tipo de planejamento, o que a configurou 

como um grande gerador de conflitos na atualidade, a obtenção de uma avaliação do 

estado recente dos indivíduos, através de seu inventário, pode favorecer a elaboração de 
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um planejamento mais eficiente tanto para as áreas com a arborização já implementadas 

como em locais em que ainda se pretende arborizar (GRACIANO-SILVA et al., 2014 apud 

SILVA et al., 2007).  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Apresentar os resultados finais obtidos durante a amostragem, correspondente a 

10% da Zona de Urbanização Preferencial, da estrutura da arborização de 

acompanhamento viário, considerando canteiros centrais e calçadas públicas no município 

de Ribeirão Preto, SP, apontando os manejos necessários às árvores existentes e 

demonstrando o déficit de árvores ao longo de ruas e avenidas. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Entre os objetivos específicos deste documento estão: 

i. Apresentar os valores numéricos referentes aos indivíduos inventariados, 

bem como dos déficits arbóreos encontrados; 

ii. Identificar as espécies e as famílias mais representativas; 

iii. Apresentar uma lista geral de espécies com as informações relevantes 

obtidas; 

iv. Expor a situação fitossanitária dos exemplares arbóreos, bem como 

indicações de manejo 

v. Avaliar o impacto orçamentário do manejo recomendado; 

vi. Expor os dados referentes aos déficits arbóreos observados; 

vii. Apresentar o custo estimado do plantio e da manutenção no primeiro ano; 

viii. Ilustrar os resultados com dados fotográficos obtidos. 

ix. Apresentar os índices de cobertura vegetal considerando os setores e 

subsetores urbanos, bem como o índice geral para a cidade; 

x. Organizar e disponibilizar um banco de dados com as informações coletadas 

a campo. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL DO MUNICÍPIO 

 

O município de Ribeirão Preto encontra-se no interior do estado de São Paulo, 

região Sudeste do país, distando cerca de 315 km da capital do estado. Ocupa uma área 

de 650,916 km², sendo que 277,71 km² estão em perímetro urbano.  

 

 

Figura 1.Carta imagem da localização do município de Ribeirão Preto/SP, com a delimitação do 
perímetro urbano e sua zona de expansão. Fonte: Ecossis (2021). 

De acordo com o Mapa de Vegetação Folha SF23 Rio de Janeiro (CREN IBGE, 

2017), o município de Ribeirão Preto, assim como toda a porção nordeste paulista, está 

situado em área de tensão ecológica, formada pelo contato vegetacional original 

savana/floresta estacional, com o uso do solo para o perímetro urbano definido como 

antrópico. 
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Figura 2. Mapa de vegetação da região de abrangência do município de Ribeirão Preto/SP. Fonte: 
Folha SF23 Rio de Janeiro (CREN IBGE, 2017) adaptado por Ecossis (2021). 

O bioma Cerrado ocorre na Zona Leste e em um trecho da Zona Norte (no sentido 

Leste) do Município, e o restante do perímetro municipal encontra-se inserido no domínio 

do bioma Mata Atlântica, conforme pode ser visualizado na Figura 3 apresentada a seguir: 
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Figura 3. Mapa de Biomas da região do município de Ribeirão Preto/SP. Fonte: IBGE. 

De acordo com o TdR (RIBEIRÃO PRETO, 2019), estudos preliminares realizados 

em 2012 apontam regiões da cidade onde há predomínio de bairros populares, zonas Norte 

e Oeste, onde há maior carência de árvores, sendo visível que a arborização de 

acompanhamento viário é deficiente nestes setores e não cumpre com funções básicas, 

tais como sombreamento e embelezamento. Também de acordo com o TdR soma-se ao 

aspecto urbanístico outras duas causas que explicam a carência de árvores nas calçadas: 

a frágil ou equivocada presença do Poder Público em zelar pela flora urbana e uma cultura 

predominantemente de desvalorização do verde urbano pelos moradores. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1. DELINEAMENTO AMOSTRAL 

O desenho amostral apresentado destinou-se à obtenção de informações da 

arborização de acompanhamento viário em no mínimo 10% da área urbanizada da cidade, 

a saber: canteiros, rotatórias e alças de avenidas e, principalmente, calçadas públicas que 

acompanham as ruas. Para tanto, se considerou que Ribeirão Preto possui, 

aproximadamente, 2.845 km lineares de ruas e, portanto, 5.690 km lineares de calçadas 

públicas, divididos estes em 59 setores. A definição das áreas amostradas foi realizada em 

conjunto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, sendo selecionados 290,8 km de 

logradouros entre os setores densamente urbanizados para o inventário amostral, em 

média 18,2 quarteirões por setor municipal, totalizando aproximadamente 966 quarteirões. 

A seguir é apresentado na Tabela 1, a lista dos setores municipais contendo a 

extensão (m) total de malha viária, o número de quadras selecionadas, a sua extensão (m) 

amostral selecionada, e os percentuais correspondentes à malha viária do município e em 

relação à malha viária do respectivo setor.  

O cálculo da extensão amostral de cada setor foi baseado na representatividade de 

cada um em relação ao total de quilômetros de vias urbanas presente no município. Cabe 

ser considerado que não foram selecionados logradouros entre os setores N-17, O-09, O-

11, O-14, O-15 e O-16, pois estes apresentam áreas pouco urbanizadas, ou seja, 

predominantemente rurais. 

Tabela 1. Lista dos setores municipais a serem inventariados com o número de quadras 
selecionadas, extensão (m) amostral selecionada e os percentuais correspondentes a 
malha viária do município e em relação a malha viária do respectivo setor. 

Setor 
Extensão (m) 
total de malha 
viária no setor 

Total de 
quadras 

selecionadas 

Extensão (m) 
amostral 

selecionada 

% em relação a 
malha viária do 

município 

% em 
relação a 

malha viária 
no setor 

Central 47.340,18 27 7.071,46 0,22% 14,94% 

L-01 20.726,50 18 4.465,62 0,14% 21,55% 

L-02 66.709,02 18 5.168,27 0,16% 7,75% 

L-03 46.833,80 18 4.813,94 0,15% 10,28% 

L-04 23.709,51 5 4.583,52 0,15% 19,33% 

L-05 24.614,72 18 4.692,13 0,15% 19,06% 

L-06 66.996,22 18 4.301,46 0,14% 6,42% 

L-07 48.896,64 18 4.567,76 0,15% 9,34% 

L-08 46.871,94 18 6.082,28 0,19% 12,98% 

L-09 86.722,90 18 6.437,82 0,20% 7,42% 

L-10 88.994,11 18 4.906,57 0,16% 5,51% 

L-11 124.406,40 18 5.115,45 0,16% 4,11% 

L-12 52.100,10 9 3.561,09 0,11% 6,84% 

L-13 31.044,55 18 4.837,40 0,15% 15,58% 

N-01 123.045,06 42 11.698,35 0,37% 9,51% 
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Setor 
Extensão (m) 
total de malha 
viária no setor 

Total de 
quadras 

selecionadas 

Extensão (m) 
amostral 

selecionada 

% em relação a 
malha viária do 

município 

% em 
relação a 

malha viária 
no setor 

N-02 64.331,86 27 6.412,56 0,20% 9,97% 

N-03 44.722,50 18 4.343,75 0,14% 9,71% 

N-04 47.202,72 18 4.566,01 0,15% 9,67% 

N-05 29.633,32 18 5.770,09 0,18% 19,47% 

N-06 99.928,83 27 8.811,21 0,28% 8,82% 

N-07 41.443,53 18 6.406,34 0,20% 15,46% 

N-08 21.416,11 17 4.350,73 0,14% 20,32% 

N-09 22.138,83 9 2.350,85 0,07% 10,62% 

N-10 75.934,99 18 6.209,01 0,20% 8,18% 

N-11 61.409,67 18 5.144,44 0,16% 8,38% 

N-12 26.906,04 18 4.704,01 0,15% 17,48% 

N-13 43.918,00 18 4.544,19 0,14% 10,35% 

N-14 28.535,02 18 4.263,13 0,14% 14,94% 

N-15 27.812,58 11 4.865,81 0,15% 17,49% 

N-16 27.580,05 9 5.589,80 0,18% 20,27% 

N-17 8.196,83 0 - 0,00% 0,00% 

N-18 20.463,43 9 6.503,51 0,21% 31,78% 

N-19 35.489,58 9 2.516,81 0,08% 7,09% 

O-01 58.156,89 18 4.535,01 0,14% 7,80% 

O-02 59.874,73 27 7.052,77 0,22% 11,78% 

O-03 36.699,41 18 4.396,74 0,14% 11,98% 

O-04 37.465,86 18 5.476,16 0,17% 14,62% 

O-05 36.190,17 18 6.164,84 0,20% 17,03% 

O-06 72.590,27 27 6.619,74 0,21% 9,12% 

O-07 43.402,32 18 5.579,75 0,18% 12,86% 

O-08 23.859,05 18 5.373,51 0,17% 22,52% 

O-09 15.106,45 0 - 0,00% 0,00% 

O-10 47.853,55 9 2.604,05 0,08% 5,44% 

O-11 47.344,27 0 - 0,00% 0,00% 

O-12 143.177,70 18 7.675,04 0,24% 5,36% 

O-13 32.760,03 6 5.896,91 0,19% 18,00% 

O-14 5.313,29 0 - 0,00% 0,00% 

O-15 10.988,58 0 - 0,00% 0,00% 

O-16 11.337,21 0 - 0,00% 0,00% 

S-01 52.903,76 20 4.883,75 0,16% 9,23% 

S-02 27.287,96 20 4.763,08 0,15% 17,45% 

S-03 28.113,27 20 5.659,13 0,18% 20,13% 

S-04 33.965,71 9 3.327,24 0,11% 9,80% 

S-05 85.876,38 20 5.498,56 0,17% 6,40% 

S-06 45.919,75 18 5.849,53 0,19% 12,74% 

S-07 44.590,12 21 7.508,16 0,24% 16,84% 

S-08 91.512,14 18 4.239,00 0,13% 4,63% 

S-09 216.954,41 46 10.685,20 0,34% 4,93% 

S-10 210.065,50 18 7.425,78 0,24% 3,53% 

Total 3.145.384,32 966 290.869,36 9,25%  

Fonte: Ecossis (2021). 
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4.2. INVENTÁRIO DA ARBORIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO VIÁRIO 

O inventário amostral abrangeu todas as árvores existentes junto aos seguimentos 

de ruas e avenidas determinados, preliminarmente, entre os setores para realização da 

amostragem, bem como os vazios existentes entre os passeios públicos onde pode haver 

futuras árvores. 

O mapa do perímetro urbano com os locais (logradouros e quarteirões) 

selecionados para o inventário amostral entre os respectivos setores municipais encontra-

se no Anexo II. Mapa geral dos logradouros selecionados para o inventário. No Anexo III. 

Lista geral dos indivíduos arbóreos registrados no inventário.  

Fonte: Ecossis (2021) e Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (PMRP). 

 

Todas as árvores, arvoretas e arbustos, com altura superior a 50 cm, presentes em 

cada setor/subsetor do município, foram georreferenciados através de GPS de mão 

Garmin, modelo MAP62, e todas as informações pertinentes foram coletadas e 

armazenadas no aplicativo desenvolvido pela Ecossis através da plataforma Power Apps 

da Microsoft, pacote de aplicativos, serviços, conectores e plataforma de dados que 

fornece um ambiente de desenvolvimento de aplicativos rápido para criar aplicativos 

personalizados. 

Para tanto, foram considerados os registros das seguintes informações:  

a) Data e responsável pelo levantamento de campo;  

b) Localização do exemplar arbóreo;  

c) Tipo e condições do pavimento de entorno;  

d) Ausência ou presença de fiação aérea; se presente, quais tipos; se convencional, 

compacta ou isolada;  

e) Dimensões, condições e área permeável do canteiro livre;  

f) Presença ou ausência de tutoramento e proteção;  

g) Identificação da espécie com nome popular e científico, indicando também a 

família botânica;  

h) Características dendrométricas, considerando dados do colo, caule, pernadas 

primárias, copa, altura total do exemplar e grau de inclinação (se houver);  

i) Avaliação do sistema radicular, considerando interferências de elementos 

urbanos, condição de solo, sanidade e recomendações de manejo;  

j) Avaliação do colo, considerando a existência de injúrias, lesões e sanidade, bem 

como, recomendações de manejo;  

k) Avaliação do tronco, considerando sanidade, interferência com elementos 

urbanos, presença de injúrias e lesões, bem como recomendações de manejo;  
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l) Avaliação da copa, considerando interferência com elementos urbanos, 

ocorrência de podas pregressas, sanidade geral, sanidade das pernadas primárias, 

observações fenológicas e recomendações de manejo;  

m) Registro fotográfico geral do exemplar e, se necessário, de particularidades 

relevantes. 

Para efeitos de inventário, foram quantificadas e identificadas todas as árvores pelo 

seu nome vulgar e/ou científicos. Aquelas não reconhecidas in situ foram fotografadas, 

coletadas, herborizadas e posteriormente identificadas através de comparação com 

herbário particular e bibliografia específica. Os vegetais foram classificados em nível de 

espécie, sendo apresentada a família correspondente, nome popular e específico de cada 

exemplar inventariado.  

A nomenclatura científica das espécies baseou-se na Lista de Espécies da Flora do 

Brasil 2020 (2021). Para delimitar as espécies em suas respectivas famílias foi utilizado o 

sistema de classificação Angiosperm Phylogeny Group IV. Para a classificação de ameaça 

da espécie foi utilizada a lista da flora ameaçada de extinção disponível na Portaria do 

Ministério do Meio Ambiente - MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014, bem como a 

legislação estadual e municipal pertinentes. 

Para a coleta dos dados dendrométricos foram utilizadas uma fita métrica com 150 

cm e uma trena digital profissional de 50 metros com inclinômetro, modelo Bosch GLM 50. 

O levantamento teve como limite os passeios públicos (calçamentos, canteiros 

centrais e rótulas), lado esquerdo e direito das ruas e avenidas selecionadas entre os 59 

setores do município.  

 

4.2.1. Avaliação fitossanitária 

Para avaliação fitossanitária dos exemplares inventariados, avaliação do sistema 

radicular, tronco e copa foi utilizada a metodologia utilizada pela Associação de Parques 

Florestais de Michigan (MFPA) adaptada por Araújo (1997). As variáveis analisadas foram: 

Condição do tronco (CT), Taxa de Crescimento Recente (TC), Vitalidade da Árvore (VA), 

Doenças, Pragas e Parasitas (DP), Vigor da Copa (VC), e Longevidade Remanescente 

(LR). Cada variável gera um valor numérico, e a soma de todos os valores obtidos expressa 

a condição da árvore conforme apresentado na Tabela 2 a seguir: 
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Tabela 2. Valoração para avaliação da condição fitossanitária dos exemplares a serem 
inventariados conforme proposto por Araújo (1997). 

Estado fitossanitário Valoração (soma das variáveis analisadas) 

Excelente 22 a 24 

Boa 18 a 21 

Regular 13 a 17 

Ruim 9 a 12 

Péssima 6 a 8 

Fonte: Araújo (1997) adaptado por Ecossis (2021). 

Para avaliação da Condição do Tronco (CT), foi examinado a sua integridade e 

imperfeições físicas bem como o apodrecimento e presença de ocos extensivos ou seções 

de casca faltando, lesões, escoriações, podas sucessivas, etc. A nota pode variar de 1 a 

5. A nota máxima (5) foi atribuída a um tronco sólido e sadio. Uma nota intermediária (3) 

foi aferida quando se observou seções de casca faltando, lesões, perfurações e 

escoriações, e a nota mínima (1) foi dada quando existiam apodrecimentos e ocos 

extensivos no fuste, somado a lesões da periderme. Danos físicos causados à casca 

decorrentes de podas mal executadas foram considerados. Ataques e infestações de 

insetos, assim como doenças ou parasitas existentes sobre o tronco, não foram 

considerados neste fator, mesmo que sejam evidentes (SCHALLENBERGER et al., 2010 

apud ARAUJO, 1997; ARAUJO, 2002, p.166). 

A Taxa de Crescimento Recente (TC) se refere aos lançamentos ou segmentos de 

crescimento observáveis na extremidade dos ramos ou galhos. Esse crescimento é 

variável entre espécies. Para esta variável, a experiência do avaliador é muito importante. 

Na maioria das espécies, os lançamentos podem ser identificados pelas cicatrizes da gema 

dormente. A nota máxima pode variar de (3) para um crescimento em torno da média ou 

acima para a espécie, (2) para uma taxa de crescimento abaixo da média para a espécie, 

até a nota mínima (1) para um crescimento insignificante (SCHALLENBERGER et al., 2010 

apud ARAUJO, 1997; ARAUJO, 2002, p.166).  

A Vitalidade da Árvore (VA) foi avaliada em relação à ocorrência de sinais de morte 

de brotos e ramos, partindo da extremidade do ramo, em direção à sua base. Pode ser 

causada por fungos, bactérias, temperaturas baixas, seca, drenagem e aeração 

deficientes, bem como toxidez química e ataque de insetos. A nota pode variar de 1 a 5. A 

nota máxima (5) foi atribuída quando não existiam sinais de morte progressiva. Uma nota 

intermediária (3) foi considerada quando foram observados sinais de morte progressiva em 

estádio intermediário e a nota mínima (1) quando dois ou mais ramos principais estavam 

mortos, com morte progressiva em estádio avançado (SCHALLENBERGER et al., 2010 

apud ARAUJO, 1997; ARAUJO, 2002, p.166). 
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A nota de Doenças Pragas e Parasitas (DP) varia de 1 a 3. A nota máxima (3) foi 

atribuída quando a árvore estava sem infestações ou injúrias presentes. A nota 2 atribui-

se quando a árvore estiver com infestações crônicas ou desfigurante. Já a nota mínima (1) 

foi atribuída quando a árvore estiver com infestação avançada, usualmente fatal. A 

ocorrência de erva-de-passarinho foi considerada neste fator. É importante mencionar que 

a existência de epífitas sobre a árvore não deve ser confundida com a infestação de 

hemiparasitas como é o caso da erva-de-passarinho. Doenças e pragas sobre o tronco ou 

copa foram consideradas neste fator (SCHALLENBERGER et al., 2010 apud ARAUJO, 

1997; ARAUJO, 2002, p.166).  

Quando identificada a presença de doenças e/ou pragas, estas foram classificadas 

quanto ao grupo pertencente, sendo: fungos apodrecedores, com atenção especial ao 

gênero Ganoderma; besouros cerambicídeos, cuja fase de desenvolvimento que ocorre no 

interior da árvore é chamada de broca; e térmites, entre os quais estão enquadradas as 

formigas e cupins. 

O Vigor da Copa (VC) foi avaliado pelo tamanho e cor das folhas. Em árvores sem 

folhas devido à estação do ano, a avaliação pode ser feita pelas gemas presentes nos 

ramos da árvore. A nota pode variar de 1 a 5. A nota máxima (5) foi atribuída quando as 

folhas são de tamanho e cor normais. Uma nota intermediária (3) foi considerada quando 

as folhas eram de tamanho reduzido ou um pouco descoloridas e a nota mínima (1) quando 

as folhas eram pequenas, cloróticas, apresentando severos sinais de queima ou de cor 

outonal antecipada. Quando a avaliação baseou nas gemas ou brotos, atribui-se a nota 

máxima quando as gemas forem de tamanho normal e túrgida. A nota intermediária (3) 

pode ser atribuída quando as gemas forem de tamanho reduzido e a nota mínima (1) 

quando forem observadas gemas pequenas e mortas (SCHALLENBERGER et al., 2010 

apud ARAUJO, 1997; ARAUJO, 2002, p.166).  

A Longevidade Remanescente (LR) refere-se à estimativa de quantos anos a árvore 

poderá ainda viver. A longevidade natural é variável entre espécies e é importante 

conhecer essa informação. A avaliação da longevidade remanescente, entretanto, deve 

caracterizar a expectativa da vida para o indivíduo vistoriado. A nota pode variar de 1 a 3. 

A nota máxima (3) foi atribuída quando se estimou que a árvore pudesse viver acima de 

20 anos. Uma nota intermediária (2) foi atribuída quando se estimou uma expectativa de 

vida entre 5 e 20 anos e a nota mínima (1) quando essa expectativa é menor do que 5 anos 

(SCHALLENBERGER et al., 2010 apud ARAUJO, 1997; ARAUJO, 2002, p.166).  

Foi elaborada ficha de campo contendo o local, data, nº da árvore (referência), 

espécie, as variáveis a serem analisadas: CT, TC, VA, DP, VC, LR, pontuação (somatório 
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das variáveis) conforme proposto e a condição fitossanitária aferida para as 

recomendações de manejo. 

Cabe ser considerado que, as interferências de elementos urbanos identificadas 

também serão avaliadas tendo em vista as recomendações de manejo específicas, como 

por exemplo, poda de adequação com a eliminação da ramificação indesejável para 

manutenção de infraestruturas. 

 

4.2.2 Situação do colo 

Como dado de colo foi considerado a sua situação sanitária, sendo dada atenção a 

presença de fatores que possam impactar, negativamente, no seu desenvolvimento, tais 

como presença de parasitas e/ ou qualquer tipo de injúria. Assim, o colo foi classificado de 

acordo com a sua condição em: 

- Boa – ausência de fatores de impacto negativo; 

- Média – colo em condição mediana, com presença de poucos fatores negativos; 

- Ruim – colo em condições que possam comprometer o desenvolvimento da planta, 

sujeito a diversos fatores de impacto negativo. 

 

4.2.3. Copa 

Para os dados de copa dos indivíduos arbóreos inventariados, foram consideradas 

informações sobre o tipo de copa e a altura entre o solo e o início da formação da copa. 

A copa das árvores é uma variável fundamental no processo de escolha das 

espécies que irão ocupar as áreas verdes urbanas. O formato e a dimensão da copa devem 

ser compatíveis com o espaço físico tridimensional disponível. Assim, as árvores devem 

possuir forma e tamanho adequados ao espaço que irão ocupar. 

Para a classificação das árvores quanto ao tipo de copa, foram considerados os 

formatos de acordo com a imagem abaixo (Figura 4). 
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Figura 4. Classificação das copas das árvores de acordo com sua forma tridimensional. 

É válido ressaltar que, na definição do tipo de copa, considerou-se o estado atual 

da árvore, podendo o formato estar diferente do natural para a espécie, devido a poda ao 

qual os indivíduos analisados foram submetidos. 

A altura da base da copa é um fator que tem influência sobre o canteiro livre 

disponível nos calçamentos urbanos, tendo reflexo direto sobre o espaço a disposição para 

a passagem de pedestres, sendo recomentado para arborização urbana, mudas fuste ereto 

e altura de copa superior a dois metros (Figura 5). 

 

Figura 5. Configuração ideal dos indivíduos arbóreos urbanos com relação ao fuste e altura de copa. 
Fonte: Ribeirão Preto (2008). 
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4.2.4. Tamanho da copa 

O tamanho da copa é outra variável que exerce influência sobre o espaço 

tridimensional urbano disponível. Essa medida também se relaciona com a cobertura 

florestal proporcionada por cada indivíduo urbano, se refletindo sobre o índice de cobertura 

vegetal do município. Nesta medida, foi considerado o tamanho da copa no eixo transversal 

ao calçamento, ou seja, no sentido da edificação (diâmetro). 

 

4.2.5. Manejo 

Existem diversos tipos de manejo possíveis para se aplicar às árvores urbanas, 

sendo a escolha mais adequada fruto da necessidade de cada indivíduo. 

Como opções de manejo foram escolhidos diferentes tipos de poda, tratamento 

fitossanitário e, em casos extremos, extração. 

Os tipos de poda seguiram o Manual Técnico de Poda de Árvores do Município de 

São Paulo (SÃO PAULO, 2016), que classifica as podas em: Poda de Formação, Poda de 

Condução, Poda de Limpeza, Poda de Correção, Poda de Adequação, Poda de 

Levantamento e Poda de Emergência e Poda de Raiz 

Poda de condução - quando a muda já está plantada no local definitivo, a 

intervenção deve ser feita com precocidade, aplicando-se a poda de condução. Visa-se, 

com esse método, conduzir a planta em seu eixo de crescimento, retirando os ramos 

indesejáveis e ramificações baixas, direcionando o desenvolvimento da copa para os 

espaços disponíveis, sempre levando em consideração o modelo arquitetônico da espécie. 

É um método útil para compatibilização das árvores com os fios da rede aérea e demais 

equipamentos urbanos, prevenindo futuros conflitos. 

Poda de limpeza - é realizada para eliminação de ramos secos, senis e mortos, que 

perderam sua função na copa da árvore e representam riscos devido a possibilidade de 

queda e por serem foco de problemas fitossanitários. Também devem ser eliminados 

ramos ladrões e brotos de raiz, ramos epicórmicos, doentes, praguejados ou infestados 

por ervas parasitas, além da retirada de tocos e remanescentes de podas mal executadas. 

Estes galhos podem em algumas circunstâncias ter dimensões consideráveis, tornando o 

trabalho mais difícil do que na poda de formação. 

Poda de correção/adequação - visa eliminar problemas estruturais, removendo 

partes da árvore em desarmonia ou que comprometam a estabilidade do indivíduo, como 

ramos cruzados, codominantes e aqueles com bifurcação em V, que mantém a casca 

inclusa e formam pontos de ruptura. Também é realizada com o objetivo de equilibrar a 

copa. É empregada para solucionar ou amenizar conflitos entre equipamentos urbanos e 
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a arborização, como por exemplo, rede de fiação aérea, sinalização de trânsito e 

iluminação pública.  

Poda de levantamento de copa - consiste na remoção dos ramos mais baixos da 

copa. Geralmente é utilizada para remover partes da árvore que impeçam a livre circulação 

de pessoas e veículos. É importante restringir a remoção de ramos ao mínimo necessário, 

evitando a retirada de galhos de diâmetro maior do que um terço do ramo no qual se 

origina, bem como o levantamento excessivo que prejudica a estabilidade da árvore e pode 

provocar o declínio de indivíduos adultos. 

Tratamento fitossanitário - este tipo de manejo é indicado para indivíduos 

acometidos de infecções parasitárias e/ou doenças, de forma a acabar com o agente 

causador, reestabelecendo a saúde da planta. 

Extração - indicado em última necessidade para arvores mortas e/ou indivíduos 

condenados, que possam causar risco a população ou ao património. 

 

4.3. DÉFICIT DE ÁRVORES AO LONGO DE RUAS E AVENIDAS 

Todos os espaços disponíveis para a presença de uma nova árvore dentro dos 

locais inventariados foram medidos, avaliados e georreferenciados com GPS de mão 

Garmin, modelo MAP62. Todas as informações pertinentes foram coletadas e 

armazenadas no aplicativo desenvolvido pela Ecossis através da plataforma Power Apps 

da Microsoft. 

Para avaliação do déficit de árvores ao longo de ruas e avenidas, foram registradas 

as seguintes informações conforme TdR: 

a) Localização do vazio, considerando o melhor local para a presença da futura 

árvore. Para isso, levou-se em conta, a possibilidade de não ser necessariamente alinhado 

sob fiação aérea; 

b) Largura do calçamento; 

c) Presença/ausência de fiação aérea. Se presente, especificou-se o tipo e a altura 

aproximada da fiação mais baixa, a(s) tensão(ões) de eletricidade existente(s); e se 

desprotegidas/compactas ou totalmente isolada; 

d) Presença ou ausência de edificação no lote de fronte ao local da futura árvore. 

Se edificado, registrou-se presença/ausência de recuo e tipologia da edificação (um 

pavimento, dois pavimentos ou mais); 

e) Indicação do porte de espécie da possível árvore para o local; 

f) Projeção dimensão máxima do canteiro livre considerando o porte da espécie, a 

largura da calçada e outros equipamentos e mobiliários presentes; 

g) Se necessário proteção com gradil, além do tutoramento; 
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h) Distância de elementos urbanos, tais como encanamentos, caixas de inspeção 

de esgoto, bocas-de-lobo, guia rebaixada e lixeiras, se existentes;  

Para a caracterização da área como déficit arbóreo e para definição do porte da 

espécie (Figura 6) foram consideradas as especificações contidas na Cartilha Vamos 

Arborizar Ribeirão Preto (2008), desenvolvida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

As espécies foram classificadas em árvores de pequeno, médio e grande porte, de 

acordo com as definições (valores referentes a fase adulta): 

- Pequeno porte: indivíduos arbóreos com no máximo 6 metros de altura e diâmetro 

de copa médio de 5 metros; 

- Médio porte: árvores com tamanho máximo igual a 12 metros e, em média, 7 

metros de diâmetro de copa; 

- Grande porte: espécies com altura e diâmetro de copa superiores a 12 e 10 

metros, respectivamente. 
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Figura 6. Porte das espécies indicadas para plantio de acordo com características de cada 
localidade, considerando: tipo de fiação elétrica, largura do calçamento e presença/ausência de 
recuo predial. Fonte: Ribeirão Preto (2008) adaptado por Ecossis (2021). 
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Para a coleta das medidas em campo, tais como largura de calçamento, distância 

para elementos urbanos, foi utilizada uma trena métrica com 10 metros e uma trena digital 

profissional de 50 metros com inclinômetro, modelo Bosch GLM 50. 

É importante ressaltar que foram contabilizados apenas os locais que possuíam as 

condições para abrigar uma árvore sem que a mesma pudesse influenciar sobre elementos 

urbanos, tais como placas de sinalização, bocas de lobo, guias rebaixadas. Para tanto, 

foram consideradas as distâncias (Figura 7) presentes na Cartilha “Vamos Arborizar 

Ribeirão Preto”, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 
Figura 7. Distâncias mínimas, entre as árvores e os equipamentos urbanos, presentes nas 
calçadas. Fonte: RIBEIRÃO PRETO (2008) 

 

4.4. INDICES DE COBERTURA VEGETAL  

A quantificação e a configuração espacial da cobertura vegetal podem ser utilizadas 

como instrumentos e parâmetros de avaliação da qualidade ambiental em áreas urbanas 

(CAVALHEIRO et al., 1999).  

Para obtenção do Índice de Cobertura Vegetal (ICV) é necessário o mapeamento 

de toda cobertura vegetal do perímetro urbano e posteriormente sua quantificação em 

metro ou quilômetro. Conhecendo-se a área total estudada, também em m² ou km², chega-

se posteriormente à porcentagem de cobertura vegetal que existe naquele bairro ou cidade. 

Se forem mapeadas somente as árvores, então esse índice expressará somente a 

cobertura vegetal de porte arbóreo. No que diz respeito à quantificação, "estima-se que um 

índice de cobertura vegetal na faixa de 30% seja o recomendável para proporcionar um 

adequado balanço térmico em áreas urbanas, sendo que áreas com índice de arborização 

inferior a 5% determinam características semelhantes a um deserto" (Lombardo, 1985). 

Este índice sinaliza maior ou menor contribuição da vegetação para o conforto térmico dos 

habitantes de uma cidade. No entanto, vale lembrar, que fatores atmosféricos e outros 

fatores urbanísticos também influenciam na composição do parâmetro ‘temperatura’. 
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Sabendo-se o total de áreas do município com vegetação arbustivo e arbórea 

existentes em m² (metro quadrado) ou em ha (hectares), dividindo-se pelo tamanho do 

município, teremos o percentual de cobertura vegetal arbustivo arbórea do município. 

Dividindo-se a área total da cobertura vegetal pelo número de habitantes do 

município chega-se ao índice de verde por habitante, que não deve ser confundido com o 

índice de áreas verdes por habitante.  

O índice de áreas verdes (IAV) é aquele que expressa a quantidade de espaços 

livres de uso público, em km² ou m² pela quantidade de habitantes que vivem em uma 

determinada cidade ou local referenciado. 

Sendo assim, para identificar o ICV realizou-se o mapeamento das manchas de 

vegetação arbustiva e arbórea do Perímetro Urbano de Ribeirão Preto, discriminado pelos 

Setores Urbanos, utilizando-se técnicas de sensoriamento remoto.  

Para realização deste trabalho foi utilizado o software Google Earth Engine (GEE). 

O Earth Engine armazena imagens de satélite, organiza-o e disponibiliza para utilização de 

dados em escala global.  

Inicialmente realizou-se o upload do Perímetro Urbano bem como da ortofoto 

RP_050_C, fornecida pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, correspondente ao ano 

de 2016. Posteriormente, com a área de interesse definida, realizou-se a seleção de uma 

coleção de imagens complementares para utilização de bandas espectrais na faixa do 

infravermelho (NIR (infravermelho próximo), RED (reflectância no vermelho), BLUE 

(reflectância no azul). Desta forma, utilizou-se a coleção Planet NCIFI com 4,7 metros de 

resolução espacial, correspondente a data de 21.10.2021. 

A adoção das imagens da coleção Planet NCIFI (4,7 metros) de 21.10.2021, 

justifica-se pela excelente resolução e por ser uma imagem atual, bem como pela 

inexistência de imagens sem cobertura de nuvens no período de novembro/2019 a 

março/2020. 

Utilizando as imagens Planet calculou-se o índice EVI (Enhanced vegetation index) 

para realçar a vegetação do local.  

O EVI, desenvolvido por Huete et al. (1997) é um índice que minimiza os efeitos de 

solos e da atmosfera e é mais sensível às variações na estrutura do dossel (Gao et al., 

2000). Seu cálculo é dado por: 

EVI = 2.5 * ((NIR – Vermelho) / ((NIR) + (C1 * Vermelho) – (C2 * Azul) + L)) 

Sendo assim, a adoção do EVI justifica-se pelo fato deste ser um índice de 

vegetação 'otimizado' que tem como objetivo aumentar o sinal de vegetação com 

sensibilidade aprimorada em regiões de alta biomassa, reduzindo-se os efeitos 

atmosféricos e do sinal de fundo do dossel. 
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A partir dos resultados do índice EVI identificaram-se os valores de resposta 

espectral dos índices para árvores e arbustos. Conforme estes valores, realizou-se o 

fatiamento (threshold) conforme o limiar de corte de resposta da vegetação.  

 

Figura 8. Limiar de corte de resposta da vegetação. Fonte: Ponzoni, 2012. 

 

De posse dos arquivos vetoriais resultante da classificação, parte-se para a edição 

em software de GIS (Qgis), com ferramentas de edição. Para identificar as manchas que 

ficaram de fora da classificação, são utilizadas imagens atuais do Google Earth para fins 

de edição da matriz obtida. 

 

4.5. FICHAS MODELO 

As fichas modelo para o registro dos itens mínimos necessários para o inventário e 

déficit de árvores ao longo de ruas e avenidas encontram-se em anexo (Anexo I. Fichas 

de Campo).  

 

5. RESULTADOS  

 

5.1. CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES DA ARBORIZAÇÃO EXISTENTE 

As atividades começaram no escritório, com a realização de reuniões voltadas à 

definição e alinhamento das áreas amostrais selecionadas e atividades para customização 

do aplicativo desenvolvido pela Ecossis, através da plataforma Power Apps da Microsoft, 

após os primeiros dias de amostragem efetiva. 

A amostragem de campo teve início no dia 12 de março, com a coleta de dados no 

Setor N-06, sendo posteriormente realizada nos demais setores. A coleta de dados foi 
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concluída em 29 de novembro de 2021, sendo percorridos 290,86 km (Figura 9), 100% da 

extensão amostral selecionada e 10% da malha urbana do município. 

 
Figura 9. Setores do município com os subsetores (logradouros) amostrados e total da 

arborização de acompanhamento viário (pontos em vermelho) levantados durante inventário 
amostral da arborização de acompanhamento viário no município de Ribeirão Preto, SP. Fonte: 
Ecossis (2022). 

 
Ao longo destes subsetores, foram catalogados 26.669 indivíduos vegetais, 

distribuídos entre 86 famílias botânicas e 342 espécies (Figura 20, Tabela 3, Anexo IV). 

Tabela 3. Lista geral das espécies registradas durante o inventário amostral da arborização 
de acompanhamento viário no município de Ribeirão Preto, SP, e respectivas famílias botânicas. 
Fonte: Ecossis (2021) 

Família Espécie 

Acanthaceae Gendarussa vulgaris 

 Graptophyllum pictum 

 Graptophyllum sp. 

 Megaskepasma erythrochlamys 

 Odontonema strictum 

 Peristrophe angustifolia 

 Thunbergia erecta 

Adoxaceae Sambucus nigra 
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Família Espécie 

Altingiaceae Liquidembar sp. 

Amaranthaceae Celosia argentea 

Anacardiaceae Anacardium occidentale 

 Astronium fraxinifolium 

 Astronium urundeuva 

 Lithraea molleoides 

 Mangifera indica 

 Schinus molle 

 Schinus terebinthifolia 

 Spondias dulcis 

 Spondias mombin 

 Spondias purpurea 

  Spondias tuberosa 

Annonaceae Annona cherimola x Annona squamosa 

 Annona glabra 

 Annona montana 

 Annona mucosa 

 Annona muricata 

 Annona sp. 

 Annona squamosa 

 Polyalthia longifolia 

  Xylopia sp. 

Apocynaceae Allamanda cathartica 

 Aspidosperma cylindrocarpon 

 Aspidosperma polyneurum 

 Nerium oleander 

 Plumeria pudica 

 Plumeria rubra 

 Tabernaemontana divaricata 

 Tabernaemontana hystrix 

  Thevetia peruviana 

Araliaceae Polyscias guilfoylei 

 Schefflera actinophylla 

  Schefflera arboricola 

Araucariaceae Araucaria angustifolia 

  Araucaria heterophylla 

Arecaceae Acrocomia aculeata 

 Archontophoenix alexandrae 

 Archontophoenix sp. 

 Attalea funifera 

 Attalea sp. 

 Chamaedorea elegans 

 Cocos nucifera 
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Família Espécie 

 Copernicia plunifera 

 Dypsis decaryi 

 Dypsis lutescens 

 Dypsis madagascariensis 

 Dypsis sp. 

 Euterpe edulis 

 Livistona chinensis 

 Philodendron bipinnatifidum 

 Phoenix dactlyfera 

 Phoenix roebelenii 

 Ptychosperma elegans 

 Ptychosperma macarthurii 

 Raphia farinifera 

 Roystonea oleracea 

 Sabal mexicana 

 Syagrus oleracea 

 Syagrus romanzoffiana 

 Syagrus sp. 

 Veitchia arecina 

  Wodyetia bifurcata 

Asparagaceae Asparagus sp. 

 Beaucarnea recurvata 

 Cordyline fruticosa 

 Dracaena arborea 

 Dracaena marginata 

 Dracaena reflexa 

  Yucca guatemalensis 

Asteraceae Gymnanthemum amygdalinum 

 Vernonia condensata  

  Vernonia sp. 

Begoniaceae Begonia aconitifolia 

Bignoniaceae Crescentia cujete 

 Cybistax antysiphilitica 

 Cyntharexyllum myrianthum 

 Handroanthus albus 

 Handroanthus heptaphyllus 

 Handroanthus impetiginosus 

 Handroanthus ochraceus 

 Handroanthus sp. 

 Jacaranda mimosifolia 

 Spathodea campanulata 

  Tabebuia roseoalba 

Bixaceae Bixa orellana 
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Família Espécie 

Bombacaceae Chorisia speciosa 

  Pachira aquatica 

Boraginaceae Cordia glabrata 

  Cordia superba 

Burseraceae Protium heptaphyllum 

Buxaceae Buxus sempervirens 

Cactaceae Cereus jamacaru 

 Pereskia aculeata 

  Pereskia grandifolia 

Calophyllaceae Calophyllum inophyllum 

Cannabaceae Celtis sinensis 

Caricaceae Carica sp. 

Caryocaraceae Caryocar brasiliense 

Celastraceae Tontelea micrantha 

Chrysobalanaceae Moquilea tomentosa 

Clusiaceae Clusia fluminensis 

 Clusia lanceolata 

 Clusia major 

 Clusia sp. 

 Garcinia gardneriana 

  Mammea americana 

Combretaceae Terminalia catappa 

Cucurbitaceae Luffa operculata 

Cupressaceae Athrotaxis laxifolia 

 Chamaecyparis pisifera 

 Cupressus sp. 

  Juniperus oxycedrus 

Cycadaceae Cycas revoluta 

Dilleniaceae Dillenia indica 

Ebenaceae Diospyros sp. 

Ericaceae Rhododendron sp. 

Euphorbiaceae Acalypha sp. 

 Acalypha wilkesiana 

 Bauhinia variegata 

 Codiaeum variegatum 

 Croton urucurana 

 Euphorbia ingens 

 Euphorbia leucocephala 

 Euphorbia leuconeura 

 Euphorbia pulcherrima 

 Euphorbia tirucalli 

 Hura crepitans 

 Jatropha gossypiifolia 
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Família Espécie 

 Jatropha integerrima 

 Jatropha multifida 

 Joannesia princeps 

 Manihot esculenta 

 Ricinus communis 

  Synadenium umbellatum 

Fabaceae Acacia dealbata 

 Acacia mearnsii 

 Acacia obliquifolia 

 Acacia podalyriifolia 

 Acacia sp. 

 Adenanthera pavonina 

 Albizia niopoides 

 Amherstia nobilis 

 Anadenanthera colubrina 

 Arachis hypogaea 

 Bauhinia forficata 

 Bauhinia variegata 

 Bougainvillea glabra 

 Caesalpinia leiostachya 

 Caesalpinia pulcherrima 

 Caesalpinia sp. 

 Cajanus cajan 

 Cassia abbreviata 

 Cassia angustifolia 

 Cassia fistula 

 Cassia javanica 

 Cenostigma pluviosum 

 Ceratonia siliqua 

 Clitoria fairchildiana 

 Copaifera langsdorffii 

 Delonix regia 

 Dialium guianense 

 Enterolobium contortisiliquum 

 Erythrina speciosa 

 Fagus sylvatica 

 Gliricidia sepium 

 Holocalyx balansae 

 Hymenaea courbaril 

 Inga alba 

 Inga laurina 

 Ixora coccinea 

 Leucaena leucocephala 

 Libidibia ferrea 
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Família Espécie 

 Millettia pinnata 

 Myrocarpus frondosus 

 Myroxylon peruiferum 

 Paubrasilia echinata 

 Pithecellobium dulce 

 Platypodium elegans 

 Pterocarpus rohrii 

 Pterocarpus santalinus 

 Pterogyne nitens 

 Senna alexandrina 

 Senna macranthera 

 Senna siamea 

 Senna sp. 

 Tamarindus indica 

  Tipuana tipu 

Fagaceae Quercus suber 

Hippocastanaceae Aesculus hippocastanum 

Juglandaceae Juglans regia 

Lamiaceae Aegiphila integrifolia 

 Clerodendrum thomsoniae 

  Tectona grandis 

Lauraceae Cinnamomum oliveri 

 Cinnamomum sp. 

 Laurus nobilis 

 Nectandra megapotamica 

  Persea americana 

Lecythiadaceae Lecythis pisonis 

Lecythidaceae Cariniana legalis 

 Carinianna estrellensis 

  Couroupita guianensis 

Lythraceae Duabanga grandiflora 

 Lafoensia glyptocarpa 

 Lafoensia pacari 

 Lagerstroemia indica 

 Lagerstroemia speciosa 

  Punica granatum 

Magnoliaceae Magnolia champaca 

Malpighiaceae Bunchosia argentea 

 Bunchosia glandulifera  

 Lophanthera lactescens 

  Malpighia emarginata 

Malvaceae Bombax ceiba 

 Dombeya sp. 



RA - INVENTÁRIO DA ARBORIZAÇÃO URBANA  
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, SP.  

 

33 
 

Família Espécie 

 Firmiana spp. 

 Gossypium herbaceum 

 Gossypium sp. 

 Guazuma ulmifolia 

 Hibiscus rosa-sinensis 

 Hibiscus tiliaceus 

 Luehea sp. 

 Pachira aquatica 

  Theobroma cacao 

Melastomataceae Pleroma mutabile 

 Pleroma sp. 

  Pleroma urvilleanum 

Meliaceae Azadirachta indica 

 Cedrela fissilis 

 Melia azedarach 

 Swietenia macrophylla 

  Trichilia catigua 

Moraceae Artocarpus heterophyllus 

 Ficus auriculata 

 Ficus benjamina 

 Ficus carica 

 Ficus citrifolia 

 Ficus clusiifolia 

 Ficus enormis 

 Ficus guapoi 

 Ficus lutea 

 Ficus microcarpa 

 Ficus sp. 

 Ficus thonningii 

 Ficus tinctoria 

  Morus nigra 

Moringaceae Moringa oleifera 

Muntingiaceae Muntingia calabura 

Musaceae Musa paradisiaca 

  Musa sp. 

Myrsinaceae Myrsine sp. 

  Tapirira guianensis 

Myrtaceae Callistemon viminalis 

 Campomanesia xanthocarpa 

 Eucalyptus sp. 

 Eugenia brasiliensis 

 Eugenia dysenterica 

 Eugenia involucrata 
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Família Espécie 

 Eugenia jambolana 

 Eugenia pyriformis 

 Eugenia sp. 

 Eugenia uniflora 

 Eugenia uruguaiensis 

 Melaleuca sp. 

 Myrciaria glomerata 

 Myrciaria sp. 

 Myrtus sp. 

 Pimenta dioica 

 Pimenta racemosa 

 Plinia peruviana 

 Psidium cattleyanum 

 Psidium guajava 

 Syzygium aqueum 

 Syzygium aromaticum 

 Syzygium cumini 

 Syzygium malaccense 

 Syzygium samarangense 

  Syzygium sp. 

Nyctaginaceae Bougainvillea glabra 

Ochnaceae Ochna serrulata 

Oleaceae Jasminum multiflorum 

 Jasminum sambac 

 Ligustrum lucidum 

 Ligustrum sinensis 

  Olea europaea 

Oxalidaceae Averrhoa bilimbi 

  Averrhoa carambola 

Pandanaceae Pandanus veitchii 

Paulowniaceae Paulownia tomentosa 

Pentaphylacaceae Eurya japonica 

Phyllanthaceae Breynia disticha 

Phytolaccaceae Gallesia integrifolia 

  Phytolacca dioica 

Pinaceae Pinus sp. 

Pittosporaceae Pittosporum tenuifolium 

Platanaceae Platanus sp. 

Podocarpaceae Podocarpus sp. 

Polygonaceae Triplaris americana 

Primulaceae Ardisia elliptica 

Proteaceae Grevillea branksii 

 Grevillea robusta 
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Família Espécie 

 Macadamia integrifolia 

  Macadamia sp. 

Punicaceae Punica granatum 

Rhamnaceae  Berchemia sp. 

 Colubrina glandulosa 

 Hovenia dulcis 

  Ziziphus sp. 

Rosaceae Cydonia oblonga 

 Eriobotrya japonica 

 Prunus persica 

 Prunus sp. 

  Rosa x odorata 

Rubiaceae Calycophyllum spruceanum 

 Coffea sp. 

 Gardenia jasminoides 

 Ixora coccinea 

 Jenipa americana 

 Morinda citrifolia 

 Mussaenda erythrophylla 

  Mussaenda frondosa 

Rutaceae Balfourodendron riedelianum 

 Bergera koenigii 

 Citrus reticulata 

 Citrus x limon 

 Citrus x sinensis 

 Dictyoloma vandellianum 

 Murraya koenigii 

  Murraya paniculata 

Salicaceae Casearia sylvestris 

 Idesia polycarpa 

  Salix babylonica 

Sapindaceae Dimocarpus longan 

 Filicium decipiens 

 Litchi chinensis 

 Sapindus saponaria 

  Talisia esculenta 

Sapotaceae Manikara zapota 

 Mimusops elengi 

 Pouteria caimito 

 Pouteria campechiana 

  Pouteria reticulata 

Scrophulariaceae  Leucophyllum frutescens 

Solanaceae Brunfelsia uniflora 
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Família Espécie 

 Cestrum nocturnum 

 Datura metel 

 Solanum aethiopicum 

 Solanum quaesitum 

  Solanum sisymbriifolium 

Strelitziaceae Ravenala madagascariensis 

Symplocaceae Symplocos tenuifolia 

Urticaceae Cecropia pachystachya 

Verbenaceae Callicarpa reeversii 

 Lippia alba 

 Peristrophe angustifolia 

  Petrea volubilis 

Vitaceae Leea sp. 

Zingiberaceae Alpinia purpurata 

Fonte: Ecossis (2021) e Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (PMRP) 

A família com maior diversidade de espécies foi Fabaceae (n=50), seguida por 

Arecaceae e Myrtaceae (n=23), Euphorbiaceae (n=17) e Moraceae (n=13) (Figura 10). Já 

com relação à representatividade na amostragem, destacam-se as famílias 

Chrysobalanaceae, com 21,72% do total de indivíduos (n=5.791), seguida por Rutaceae, 

com 11,62 % (n=3.100) e Bignoniaceae, com 8,35% (n=2.226) (Figura 11). 

 
Figura 10. Ranqueamento das principais famílias botânicas registradas durante o inventário 
amostral da arborização de acompanhamento viário no município de Ribeirão Preto, SP Fonte: 
Ecossis (2021) e Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (PMRP) 
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Figura 11. Representatividade das principais famílias registradas durante o inventário amostral 
da arborização de acompanhamento viário no município de Ribeirão Preto, SP. Fonte: Ecossis 
(2021) e Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (PMRP) 

A alta representatividade observada para as famílias botânicas Chrysobalanaceae 

e Rutaceae se deve a grande quantidade de indivíduos das espécies Moquilea tomentosa 

(oiti) e Murraya paniculata (murta) (Figura 12), respectivamente. Juntas elas representam 

31,53% do total inventariado até o momento, com 5.791 e 2.619 indivíduos cada. 

 

Figura 12. Número de indivíduos de cada espécie registrados durante o inventário amostral da 
arborização de acompanhamento viário no município de Ribeirão Preto, SP. Fonte: Ecossis (2021) 
e Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (PMRP) 
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É válido ressaltar o elevado número de indivíduos de Tecoma stans (Ipê-de-jardim) 

(n=719), estando entre os cinco táxons mais registrados. Este ipê é considerado exótico-

invasor, possuindo alta capacidade de dispersão, podendo causar danos a biodiversidade 

local, invadindo e dominando áreas verdes. Outra ressalva é dada para o número de 

espécies consideradas mortas (n=439), seja por morte natural ou por corte raso, o que 

representa 1,6% do universo amostral obtido.  

Outras análises quantitativas mostram que a arborização do município é composta 

principalmente por indivíduos com até 6 metros de altura, seja por ser a adulta máxima da 

espécie ou pela manutenção por poda (Figura 13). Evidenciam também que as copas 

possuem, em sua maioria, tamanho de até 6 (seis) metros (Figura 14). Esses dados 

revelam a baixa cobertura florestal proporcionada pelos indivíduos presentes no 

calçamento urbano do município. 

  
Figura 13. Faixa de altura dos indivíduos registrados durante o inventário amostral da arborização 
de acompanhamento viário no município de Ribeirão Preto, SP. Fonte: Ecossis (2021) e Prefeitura 
Municipal de Ribeirão Preto (PMRP) 
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Figura 14. Tamanho de copa dos indivíduos registrados durante o inventário amostral da 
arborização de acompanhamento viário no município de Ribeirão Preto, SP. Fonte: Ecossis (2021) 
e Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (PMRP) 
* Foi considerado o tamanho da copa a medida do eixo transversal ao calçamento (diâmetro), ou 
seja, no sentido da edificação (conforme descrito no item.4.2.4). 
 

5.2. AVALIAÇÃO FITOSSANITÁRIA 

Com relação à análise qualitativa das árvores, a grande maioria dos indivíduos foi 

classificada com condição fitossanitária Excelente e Boa (n=96,3%) (Figura 15). Os demais 

indivíduos tiveram a fitossanidade considerada Péssima (n=500), Regular (n=421) e Ruim 

(n=45), respectivamente. Dentre aqueles considerados com péssimo estado fitossanitário 

estão os exemplares mortos 

 
Figura 15. Estado fitossanitário dos indivíduos arbóreos registrados durante o inventário amostral 
da arborização de acompanhamento viário no município de Ribeirão Preto, SP. Fonte: Ecossis 
(2021) e Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (PMRP) 

Se considerarmos a distribuição destes por região (Tabela 4), as zonas Oeste e 

Norte aparecem como as com maior quantidade de indivíduos com estado fitossanitário 

considerado Regular, Péssimo ou Ruim. 
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Tabela 4. Estado fitossanitário dos indivíduos arbóreos registrados durante o inventário 
amostral da arborização de acompanhamento viário no município de Ribeirão Preto, SP, separados 
por região.  

Zona/Região Estado fitossanitário 

Excelente Boa Regular Ruim Péssima 

Leste 4191 1779 124 5 102 

Norte 7135 1030 72 16 169 

Oeste 5100 836 120 17 131 

Sul 4127 1140 104 7 96 

Central 348 9 1   2 

Fonte: Ecossis (2021) e Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (PMRP) 

Considerando a distribuição por setor, observa-se que os setores O-06, N-06, N-

O2, S-06, O-12 e O-13 são os que possuem maior número de indivíduos em condições 

consideradas Regular, Ruim ou Péssima, com 63, 58, 57, 54, 53 e 52 cada, 

respectivamente (Figura 17). 

Um dos fatores que contribuíram para a baixa pontuação fitossanitária foi a 

condição do tronco. Um total de 7.742 (29,0%) indivíduos foram classificados com algum 

tipo de dano no tronco, pontuação 4, 3, 2 ou 1 (Figura 16), dano muitas vezes associado a 

podas mal executadas. 

  

Figura 16. Pontuação do tronco com relação a presença de dano dos indivíduos arbóreos 
registrados durante o inventário amostral da arborização de acompanhamento viário no município 
de Ribeirão Preto, SP. Fonte: Ecossis (2021) e Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (PMRP) 
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Figura 17. Condição fitossanitária dos indivíduos arbóreos inventariados durante o inventário amostral da arborização de acompanhamento viário no 
município de Ribeirão Preto, SP, de acordo com o subsetor. Fonte: Ecossis (2021) e Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (PMRP) 
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Outro fator de influência foi a presença de doenças e/ou infecções parasitárias, que 

foram observadas em 1.273 indivíduos, o que representa 4,8% do total, com a maioria 

sendo parasitada por formigas e/ou cupins. Quase que na totalidade dos casos, as podas 

mal realizadas e, consequentemente, não cicatrizadas, serviram como porta de entrada 

para estes parasitas.  

Se considerarmos a distribuição destes por região, as regiões Norte e Oeste 

aparecem como as com maior número de indivíduos acometidos, 496 e 397, 

respectivamente. Trazendo estes dados por setor, tem-se que os setores N-06 e O-06 são 

os com maior número de indivíduos acometidos, com 267 e 121, respectivamente (Tabela 

5). 

Tabela 5. Número de indivíduos acometidos por doenças e/ou parasitas durante o inventário 
amostral da arborização de acompanhamento viário no município de Ribeirão Preto, SP, distribuídos 
por setor de amostragem. 

Setor 
Indivíduos com doenças 

e ou parasitas 

N-06 267 

O-06 121 

O-12 87 

N-02 85 

O-01 57 

S-02 52 

O-05 43 

S-06 37 

L-01 33 

O-13 30 

S-04 25 

S-09 25 

L-13 22 

L-08 21 

L-07 17 

N-12 16 

O-02 16 

O-03 16 

S-08 16 

L-04 15 

L-11 15 

O-07 15 

N-01 14 

N-16 14 

L-05 13 

N-15 12 

S-05 11 
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Setor 
Indivíduos com doenças 

e ou parasitas 

S-10 11 

L-12 10 

N-07 10 

N-08 10 

O-08 10 

L-02 9 

L-10 9 

N-04 9 

N-10 9 

N-18 9 

S-07 9 

N-03 8 

N-09 8 

N-13 8 

S-03 8 

L-09 7 

N-05 7 

S-01 5 

L-03 4 

N-19 4 

Central 3 

L-06 3 

N-11 3 

N-14 3 

O-04 1 

O-10 1 

Em se tratando do manejo necessário, observa-se que as podas de condução, 

correção e levantamento de copa são as mais indicadas, aparecendo como sugeridas para 

9.603, 7.161 e 1.920 indivíduos (Figura 18). A extração também aparece entre os tipos de 

manejo mais indicados, com 739. 

 

Figura 18. Ações de manejo indicadas para os indivíduos registrados durante o inventário amostral 
da arborização de acompanhamento viário no município de Ribeirão Preto, SP. Fonte: Ecossis 
(2021) e Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (PMRP) 
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Outro fator de conflito entre as árvores existentes e o espaço urbano diz respeito 

ao espaço disponibilizado para o desenvolvimento dos indivíduos arbóreos. Um total de 

2.854 indivíduos, 10,7% do total, causaram algum tipo de dano ao calçamento urbano e 

558 estavam com o colo totalmente impermeabilizado (2,1%). Isto indica que, na maioria 

dos casos, os canteiros livres ao redor das árvores são pequenos ou mesmo inexistentes. 

 

5.3. DÉFICIT ARBÓREO  

Com relação ao déficit arbóreo registrado ao longo do passeio público inventariado 

contam com 28.811 possíveis locais disponíveis para o plantio de indivíduos arbóreos 

(Anexo V). Exemplos na Figura 21 a-h). Destes, 17.211 seriam destinados a indivíduos 

de pequeno porte, 4.224 de médio porte e 3.873 de grande porte. 

Analisando os déficits arbóreos por zona do município (Figura 19), nota-se que a 

região norte é a mais deficitária na questão de arborização de calçada, possuindo maior 

quantidade de vazios arbóreos e detrimento das demais. 

Já à luz dos subsetores, é possível observar que os setores N-01, Central, S-09 e 

O-05 são os mais deficientes (Figura 20), com um total de 1.466, 1.079, 858 e 826 pontos 

com potencial para o plantio de árvores e, consequentemente, melhoria da arborização do 

município. Salienta-se que este valor se refere a números absolutos, podendo os valores 

ser resultado do tamanho da malha viária amostrada em cada setor. 

 

  
Figura 19. Vazios arbóreos observados para cada zona do município de Ribeirão Preto, SP, durante 
o inventário amostral da arborização de acompanhamento viário e porte da espécie adequada para 
plantio. Fonte: Ecossis (2021) e Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (PMRP) 
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Figura 20. Total de déficits arbóreos inventariados em cada setor amostrado durante o inventário amostral da arborização de acompanhamento viário no 
município de Ribeirão Preto, SP. Fonte: Ecossis (2021) e Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (PMRP) 
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Da mesma forma, ao se discriminar o porte da espécie por setor amostrado, tem-

se os setores N-16, L-08, S-10, S-04, S-06, S-05 e L-06, como os que possuem condições 

para o plantio de maior quantidade de espécies de grande porte, o que representa 85,06%, 

44,11%, 44,08%, 41,29%, 40,53%, 40,04% e 39,18% do déficit dos seus subsetores, 

respectivamente. Em contrapartida, as sub-regiões N-01, Central, O-05 e O-02 possuem 

condições para um maior número de espécies de pequeno porte, 1.327, 1000, 792 e 765 

indivíduos. 

  

  

 a  b 

 c  d 
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Figura 21. Indivíduos registrados ao longo dos setores amostrados durante o inventário amostral 
da arborização de acompanhamento viário no município de Ribeirão Preto, SP. a. Moquilea 
tomentosa (oiti); b. Murraya paniculata (murta); c. Croton variegatum (cróton) d. Morinda citrifolia 
(noni); e. Lagerstroemia indica (resedá); f. Schinus molle (aroeira-salsa); g. Lecythis pisonis 
(sapucaia); h. Sygyzium malaccense (jambo-vermelho). 

 

  

 f  e 

 g  h 

a  b 
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Figura 22. Registros de déficits arbóreos realizados nos setores amostrados durante o inventário 
amostral da arborização de acompanhamento viário no município de Ribeirão Preto, SP. 

 

5.4. ÍNDICES DE COBERTURA VEGETAL 

 

A partir do mapeamento realizado obteve-se a área (em km²) das manchas de 

vegetação arbustiva e arbórea do perímetro urbano, ou seja, o ICV. E, conhecendo-se a 

área (km²) de cada Setor1 e Sub-Setor Urbano mapeados2, foram obtidos os percentuais, 

                                                 
1 Considerando apenas a área interna ao Perímetro Urbano de cada um deles; subtraindo 

o que está em zona de expansão urbana. 
2 Considerando apenas a área deste subsetores internas ao Perímetro Urbano e não a área 

total dos mesmos.  

c d 

e f 

g h 
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cujos resultados estão apresentados nos quadros a seguir. A espacialização da cobertura 

vegetal mapeada encontra--se no Mapa da Cobertura Vegetal, Anexo VII. Estas 

informações foram obtidas com técnicas de geoprocessamento, em software de SIG, Qgis, 

utilizando-se Projeção UTM, Datum SIRGAS 2000, 23S. 

Ao se observar os dados do Quadro 1, do Quadro 2 e do Quadro 3 depreende-se 

que: 

 Os maiores ICV encontram-se nos Sub-Setores S-10, O-11 e L-09;  

 Os maiores percentuais de cobertura vegetal (ICV / área mapeada do Sub-

Setor em km²), são encontrados nos Sub-Setores L-05, L-07, L-09, N-06, N-

07, N-08, N-16, N-19, O-07, O-13, O-14, O-15, S-08 e S-09. Todos estes 

registram percentual acima de 20% de cobertura vegetal em relação as suas 

áreas mapeadas; 

 O maior ICV encontra-se no Setor Oeste, com 9,031 km² e o menor, no Setor 

Central, com 0,079 km²; 

 Em termos percentuais, destaca-se a área mapeada do Setor Sul, com 

15,79% de cobertura vegetal;  

 O percentual de cobertura vegetal do Perímetro Urbano como um todo, 

considerando a data da imagem utilizada, é de 12,71%, ou seja, ICV de 32,54 

km².  

 

Quadro 1. Índices de cobertura vegetal por Subsetor 

SETOR 

ÍNDICE 
COBERTURA 

VEGETAL (ICV) 
- KM² 

% COBERTURA 
VEGETAL (ICV / 
área subsetor 

mapeado) 

ÁREA SUB-
SETOR - KM² 

(área 
mapeada) 

ÁREA TOTAL DO 
SUBSETOR (KM²) 

Central 0,079 3,58% 2,21 2,21 

L-01 0,029 3,83% 0,76 0,76 

L-02 0,340 10,61% 3,21 3,21 

L-03 0,468 14,37% 3,25 3,25 

L-04 0,914 17,07% 5,36 5,36 

L-05 0,371 25,88% 1,43 1,43 

L-06 0,166 4,97% 3,34 3,34 

L-07 0,624 21,54% 2,90 2,90 

L-08 0,375 13,63% 2,75 2,75 

L-09 2,189 20,83% 10,51 31,75 

L-10 0,759 7,78% 9,75 9,75 

L-11 1,182 6,72% 17,58 54,22 

L-12 0,416 5,57% 7,46 36,34 

L-13 0,140 6,99% 2,01 2,02 
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SETOR 

ÍNDICE 
COBERTURA 

VEGETAL (ICV) 
- KM² 

% COBERTURA 
VEGETAL (ICV / 
área subsetor 

mapeado) 

ÁREA SUB-
SETOR - KM² 

(área 
mapeada) 

ÁREA TOTAL DO 
SUBSETOR (KM²) 

N-01 0,650 10,34% 6,29 6,29 

N-02 0,356 11,20% 3,18 3,18 

N-03 0,287 10,62% 2,70 2,70 

N-04 0,225 8,44% 2,66 2,66 

N-05 0,162 12,23% 1,32 1,32 

N-06 1,258 21,36% 5,89 5,89 

N-07 0,464 20,80% 2,23 2,23 

N-08 0,445 23,40% 1,90 1,90 

N-09 0,158 7,25% 2,18 2,18 

N-10 0,308 6,88% 4,47 4,47 

N-11 0,151 5,38% 2,80 2,80 

N-12 0,066 2,81% 2,36 2,36 

N-13 0,163 7,29% 2,23 2,23 

N-14 0,129 5,43% 2,38 2,38 

N-15 0,771 5,54% 13,93 32,29 

N-16 0,390 21,34% 1,83 8,09 

N-17 0,000 0,02% 0,40 6,03 

N-18 0,368 13,10% 2,81 9,72 

N-19 1,397 21,59% 6,47 6,47 

O-01 0,536 18,43% 2,91 2,91 

O-02 0,381 13,91% 2,74 2,74 

O-03 0,176 9,27% 1,90 1,90 

O-04 0,172 8,97% 1,92 1,92 

O-05 0,257 11,72% 2,19 2,19 

O-06 0,074 2,13% 3,50 3,50 

O-07 0,546 21,14% 2,58 2,58 

O-08 0,071 5,29% 1,34 1,34 

O-09 0,783 13,21% 5,93 5,93 

O-10 0,675 7,21% 9,37 9,37 

O-11 2,224 17,68% 12,58 12,58 

O-12 0,324 4,46% 7,26 7,26 

O-13 1,741 30,22% 5,76 69,45 

O-14 0,363 21,88% 1,66 12,96 

O-15 0,558 21,05% 2,65 8,60 

O-16 0,149 6,20% 2,41 21,92 

S-01 0,128 4,98% 2,57 2,57 

S-02 0,042 3,99% 1,06 1,06 

S-03 0,081 5,91% 1,37 1,37 

S-04 0,092 4,89% 1,89 1,89 

S-05 0,799 16,12% 4,96 4,96 
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SETOR 

ÍNDICE 
COBERTURA 

VEGETAL (ICV) 
- KM² 

% COBERTURA 
VEGETAL (ICV / 
área subsetor 

mapeado) 

ÁREA SUB-
SETOR - KM² 

(área 
mapeada) 

ÁREA TOTAL DO 
SUBSETOR (KM²) 

S-06 0,177 7,03% 2,53 2,53 

S-07 0,158 7,01% 2,25 2,25 

S-08 0,594 44,66% 1,33 25,14 

S-09 1,992 33,60% 5,93 38,46 

S-10 3,646 14,62% 24,94 139,94 

 

Quadro 2. Índice de cobertura vegetal por Setor. 

SETOR 

ÍNDICE 
COBERTURA 

VEGETAL (ICV) - 
KM² 

% COBERTURA 
VEGETAL 

ÁREA SETOR - 
KM² (ÁREA 
MAPEADA) 

LESTE (L) 7,972 11,34% 70,31 

OESTE (O) 9,031 13,54% 66,69 

NORTE (N) 7,748 11,39% 68,04 

SUL (S) 7,710 15,79% 48,826 

CENTRAL 0,079 3,58% 2,21 

 

Quadro 3. Índice de cobertura vegetal Perímetro Urbano. 

DISCRIMINAÇÃO 
ÍNDICE COBERTURA 
VEGETAL (ICV) - KM² 

% COBERTURA 
VEGETAL (ICV 

MAPEADO / área 
trabalhada do 

perímetro) 

ÁREA TRABALHADA 
DO PERÍMETRO 
URBANO - KM²  

PERIMETRO 
URBANO 

32,541 12,71% 256,08 

 

6. ORÇAMENTAÇÃO 

 

6.1. OCUPAÇÃO DOS VAZIOS ARBÓREOS 

A lista de espécies indicadas para ocupação/plantio dos déficits arbóreos seguiu o 

proposto pela cartilha de arborização urbana do município, “Vamos arborizar Ribeirão 

Preto” (RIBEIRÃO PRETO, 2008), em conjunto com o Manual Técnico de Arborização 

Urbana da cidade de São Paulo (SÃO PAULO, 2021). A lista conta com 182 espécies que 

foram selecionadas bom base em suas características biométricas e fenológicas (Anexo 

VIII). Táxons com desrama natural excessiva, sistema radicular superficial, presença de 

sapopembas, baixa resistência ao ataque de organismos xilófagos, presença de espinhos, 

frutos grandes, espécies consideradas invasoras, foram considerados incompatíveis com 

o calçamento urbano. 
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Para a orçamentação do plantio foram contabilizados os gastos com aquisição de 

mudas, adubação (química e orgânica), abertura das covas, plantio das mudas, tutores de 

bambu, tela de proteção em aço galvanizado, combustível e gestão do projeto para um 

período de 4 anos, os quais somam R$ 1.152.886,82, e estão disponíveis na Tabela 6. 

Com esse valor, tem se o preço médio do plantio por muda igual a R$ 35,36 reais. De forma 

a escalonar a ocupação dos vazios arbóreos, o plantio foi dividido de acordo com as zonas 

do município (Tabela 6). 

Visando manter a diversidade da comunidade arbórea na área urbana, para o 

plantio devem ser considerados o maior número de espécies possível, de modo que um 

único táxon não possua uma alta representatividade no plantio, e respeitando a quantidade 

de indivíduos de pequeno, médio e grande portes sugeridos. 
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Tabela 6. Orçamentação para um período de 4 (quatro) anos para o plantio de mudas nos vazios arbóreos registrados no município de Ribeirão 
Preto, SP. 

Insumos 
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Quantidade Custo Quantidade Custo Quantidade Custo Quantidade Custo 

Mudas (± 1 m) 6.090  R$ 133.980,00  11.035  R$    242.770,00  6.551  R$ 144.122,00  5.135  R$    112.970,00  

Adubo Químico (NPK)  219  R$        262,80  397  R$          476,40  236  R$        283,20  185  R$          222,00  

Adubo Orgânico 137  R$     3.425,00  248  R$        6.200,00  147  R$     3.675,00  115  R$        2.875,00  

Coveamento 152  R$   15.200,00  276  R$      27.600,00  164  R$   16.400,00  128  R$      12.800,00  

Plantio 121  R$   12.100,00  220  R$      22.000,00  131  R$ 131.000,00  103  R$      10.300,00  

Tutor de bambu (± 1 m) 6.090  R$   23.751,00  11.035  R$      43.036,50  6.551  R$   25.548,90  5.135  R$      20.026,50  

Combustível (Gasolina) 30  R$        189,00  40  R$          252,00  30  R$        189,00  25  R$          157,50  

Cerca de proteção 932  R$     5.498,80  1.599  R$      18.868,20  749  R$     8.838,20  259  R$        3.056,20  

Gestão do projeto 10%  R$   19.446,96  10%  R$      36.120,31  10%  R$   33.005,63  10%  R$      16.240,72  

  -  R$ 213.853,56  -  R$    397.323,41  -  R$ 363.061,93  -  R$    178.647,92  

TOTAL                R$ 1.152.886,82  

* Ano 1 – zona leste; Ano 2 – zona norte; Ano 3 – zonas oeste e central; Ano 4 – zona sul. 
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6.2. MANEJO DAS ÁRVORES EXISTENTES 

Conforme Grey e Deneke (1986), a poda é uma operação muito cara, além de 

requerer muitos cuidados. Indo ao encontro destes, Monteiro (2021) afirma que a poda é 

uma das atividades mais complexas e onerosas no manejo de árvores urbanas. Isto 

porque, quando mal executada, pode trazer grandes complicações no ciclo de vida do 

indivíduo arbóreo (OSAKO, 2016). 

A atribuição de um valor para o manejo da arborização urbana é influenciada por 

diversos fatores, devendo ser considerada tanto características inerentes do indivíduo, 

como altura e diâmetro da copa, bem como questões relativas à execução do serviço, como 

o tipo de intervenção e a acessibilidade ao local (MONTEIRO, 2021). Quanto maior as 

dimensões do indivíduo mais oneroso será o serviço de intervenção. 

Segundo Leal (2007), o custo médio do manejo varia entre árvores de pequeno, 

médio e grande porte, com valores oscilando de acordo com o intervalo entre podas 

(Tabela 7). A frequência de poda depende de fatores como espécie, taxa de crescimento, 

idade da árvore e local de plantio (MILLER e SYLVESTER, 1981), sendo considerado o 

manejo a cada 3 (três) anos como ideal (TATTAR, 1978). Ainda, os valores podem ser 

reduzidos se considerado menor intervalo entre podas (LEAL, 2007). 

 
Tabela 7. Custo médio para o manejo de árvores urbanas registradas durante o inventário amostral 
da arborização de acompanhamento viário no município de Ribeirão Preto, SP, de acordo com o 
porte do indivíduo. Fonte: Adaptado de Leal (2007)  

Porte da espécie Valor médio (R$) 

Pequeno R$ 69,41 

Médio R$ 147,24 

Grande R$ 257,87 

* Estes dados se referem a podas realizadas a cada 5 (cinco) anos, intervalo considerado médio 

** Valores corrigidos a partir do IPCA para o ano de 2021 (Índice de correção no período = 
2,24067740) 
 

Com base nestes valores, e na composição amostral da arborização do município 

que necessita de manejo, formada por 79,44% (n=14.933) de árvores menores que 6 (seis) 

metros (pequeno porte), 19,26% (n=3.621) entre 6 (seis) e 12 metros (médio porte) e 1,30% 

(n=243) maiores que 12 metros (grande porte), o custo total do manejo giraria em torno de 

R$ 1.632.317,98. 

Já a partir de orçamento fornecido pela empresa Rafflas Serviços de Manutenção 

em Geral e Comércio Eireli, CNPJ 15.579.579.0001/66, que considera valores médios de 

acordo com faixas de altura da árvore, variando conforme a Tabela 8, o custo total ficaria 

em R$ 1.748.900,00. Isto se deve a composição das árvores que necessitam de manejo, 
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composta por 12.823 indivíduos menores que 5 (cinco) metros, 5.274 na faixa entre 5 

(cinco) e 10 metros, 669 entre 10 e 15 metros e 31 maiores que 15 metros. 

 
Tabela 8. Custo médio para o manejo de árvores urbanas registradas durante o inventário 

amostral da arborização de acompanhamento viário no município de Ribeirão Preto, SP, de acordo 
com o porte do indivíduo. Fonte: Rafflas Serviços de Manutenção em Geral e Comércio Eireli (CNPJ 
15.579.579.0001/66). 

Altura da árvore Valor médio (R$) 

Faixa 1 (H’ ≤ 5 metros) R$ 75,00 

Faixa 2 (5 < H’ ≤ 10 metros) R$ 125,00 

Faixa 3 (10 < H’ ≤ 15 
metros) 

R$ 175,00 

Faixa 4 (H’ ≥ 15 metros) R$ 350,00 

 

Considerando estes valores e os déficits registrados em cada setor, é possível 

observar o custo do manejo em cada região do município a partir da Tabela 9 

(considerando os valores adaptados de Leal, 2007) e Tabela 10 (Considerando os valores 

fornecidos pela Rafflas Serviços de Manutenção em Geral e Comércio Eireli). 

 

Tabela 9. Custo do manejo das árvores por região do Município inventariada. Considerando 
valores adaptados de Leal (2007). 

Zona/Região Porte Nº indivíduos Custo/Porte Total 

Leste 

Pequeno  4601  R$   319.355,41  

 R$   479.344,87  Médio 971  R$   142.970,04  

Grande 66 R$ 17.019,42 

Norte 

Pequeno  4810  R$   333.862,10  

 R$   548.327,96  Médio 1362  R$   200.540,88  

Grande 54 R$ 13.924,98 

Oeste 

Pequeno  2138  R$   148.398,58  

 R$   218.380,59  Médio 421  R$     61.988,04  

Grande 31 R$ 7.993,97 

Sul 

Pequeno  3277  R$   227.456,57  

 R$   378.543,21  Médio 865  R$   127.362,60  

Grande 92 R$ 23.724,04 

Central 

Pequeno  107  R$        7.426,87  

 R$        7.721,35  Médio 2  R$           294,48  

Grande - - 
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Tabela 10. Custo do manejo das árvores registradas durante o inventário amostral da 
arborização de acompanhamento viário no município de Ribeirão Preto, SP, de acordo com cada 
região do Município. Considerando os valores fornecidos pela Rafflas Serviços de Manutenção em 
Geral e Comércio Eireli. 

Zona/Região Faixa H’ Nº indivíduos Custo/Faixa H’ Total 

Leste 

Faixa 1 3999  R$   299.925,00  

 R$       516.100,00  
Faixa 2 1448  R$   181.000,00  

Faixa 3 181  R$     31.675,00  

Faixa 4 10  R$        3.500,00  

Norte 

Faixa 1 4135  R$   310.125,00  

 R$       584.200,00  
Faixa 2 1858  R$   232.250,00  

Faixa 3 227  R$     39.725,00  

Faixa 4 6  R$        2.100,00  

Oeste 

Faixa 1 1842  R$   138.150,00  

 R$       236.175,00  
Faixa 2 675  R$     84.375,00  

Faixa 3 68  R$     11.900,00  

Faixa 4 5  R$        1.750,00  

Sul 

Faixa 1 2745  R$   205.875,00  

 R$       403.900,00  
Faixa 2 1286  R$   160.750,00  

Faixa 3 193  R$     33.775,00  

Faixa 4 10  R$        3.500,00  

Central 

Faixa 1 102  R$        7.650,00  

 R$           8.525,00  
Faixa 2 7  R$           875,00  

Faixa 3 -  -  

Faixa 4 -  -  

 

É importante ressaltar que não houve orçamentação para os serviços de “extração” 

e de “controle de pragas e doenças”. Quanto ao último, pode-se justificar pela dificuldade 

de identificar com exatidão os agentes patogênicos e/ou fisiológicos causadores dos 

problemas sanitários nas plantas. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o término das amostragens, é possível observar que os valores de indivíduos 

vegetais inventariados e déficits arbóreos registrados são próximos (26.669 versus 28.811, 

respectivamente) o que denota a carência do município no que tange a arborização do 

calçamento urbano. Mesmo com uma quantidade expressiva de espécimes encontrados 

no universo amostrado, aproximadamente 91 indivíduos arbóreos/arbustivos por 

quilômetro linear de calçadas, a condição dessas árvores/arbustos não é satisfatória, ou 
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seja, não exerce a plenitude de suas funções ecológicas e paisagísticas, visto que recebem 

manejos inadequados, sobressaindo-se as podas mal executadas.  

É importante ressaltar que, mesmo com o evidente manejo inadequado das árvores 

existes, a grande maioria das árvores foi classificada com estado fitossanitário satisfatório. 

Esta disparidade pode ser atribuída ao peso das variáveis utilizadas para a classificação, 

indicando que a metodologia utilizada de avaliação fitossanitária pode não ter sido a mais 

adequada para o estudo realizado. 

Outras condições encontradas na arborização de calçadas do município que 

evidenciam um padrão deficiente são: predomínio de espécies de pequeno porte e 

quantidade expressiva de arvoretas (arbustos conduzidos para arquitetura de árvore); 

reduzida área e densidade de copa dos exemplares arbóreos em função de podas 

constantes e mal-empregadas; expressiva quantidade de déficit arbóreo - 

aproximadamente 99 espaços disponíveis para novas árvores por quilômetro linear de 

calçada -, entre outros." 

Além disso, ficou claro que o espaçamento disponibilizado para as árvores, quando 

existentes, não é necessário para o seu pleno desenvolvimento, com o crescimento dos 

indivíduos presentes resultando em danos à pavimentação da calçada. 
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9. ANEXOS
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Anexo I. Fichas de Campo 

Ficha 1 – Inventário Amostral da Arborização Urbana 
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Ficha 2 – Avaliação do Déficit Arbóreo e dos Vazios Arbóreos 
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Anexo II. Mapa geral dos logradouros selecionados para o inventário 
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Anexo III. Lista geral dos indivíduos arbóreos registrados no inventário.  

Fonte: Ecossis (2021) e Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (PMRP). 
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Anexo IV. Lista geral dos déficits arbóreos registrados no inventário.  

Fonte: Ecossis (2021) e Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (PMRP). 
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Anexo V. Mapas do Setores com os logradouros selecionados para o inventário 
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Anexo VI. Mapas do estado fitossanitário dos exemplares inventariados 
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Anexo VII. Mapeamento da cobertura vegetal 
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Anexo VIII. Lista das espécies indicadas para plantio e ocupação dos vazios urbanos 

Fonte: Adaptado de Ribeirão Preto (2008) e São Paulo (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


