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1. INTRODUÇÃO
 Na atualidade mais da metade da 
população mundial vive em cidades; em 
pouco tempo a população mundial tornou-
se predominantemente urbana devido a 
intensa industrialização ocorrida nos pós-
guerra e evolução de maquinários. No Brasil 
esse processo se deu entre as décadas 
1940 e 1980 (Bonduki, 2004; Reis Filho, 
2002;	 Rolnik,	 2008),	 onde	 verifica-se	 uma	
multiplicação da população de baixa renda 
em busca de ascensão econômica e social 
buscando seu lugar no espaço urbano. No 
Brasil este contingente passa de oitenta por 
cento.
 O incremento da população urbana 
e consequente aumento das cidades gera 
uma série de impactos que sobrepassam 
seus	limites	geográficos.
 O Brasil tem uma longa história de 
fascínio com planos diretores urbanos, 
desde o famoso Plano Agache encomendado 
pela Prefeitura do Rio de Janeiro no início 
do século 20. Na prática, porém, o ritmo 
do crescimento urbano no último século 
sempre ultrapassou qualquer planejamento 
efetivo do uso do espaço ou do solo. Parte 
do problema reside na oposição ideológica 
e política tradicional ao crescimento urbano. 
As iniciativas governamentais, seja em nível 
federal, seja em nível estadual ou local, 
sempre tenderam a retardar ou impedir o 
crescimento urbano em vez de ordená-lo. 
É muito interessante observar na última 
pesquisa realizada pela Divisão de População 
da ONU a respeito das atitudes políticas do 
governo federal a respeito da distribuição 
espacial da população, o Brasil respondeu 
que gostaria de ver uma mudança “maior” 

nesse particular, incluindo uma redução da 
migração rural-urbana e da migração para 
aglomerações urbanas (United Nations, 
2010). Tais atitudes, num país que já tem 
mais de 80% da sua população residente 
em áreas urbanas e quase dois quintos em 
cidades de mais de um milhão de habitantes, 
não	 somente	 surpreendem,	 mas	 refletem	
também um antiurbanismo muito arraigado 
e superado pelos fatos. (Martine, 2010, pg. 
20).
 O pensar a cidade do séc. XXI 
extrapola	 as	 barreiras	 geográficas,	 como	
dito por Levebre (2004), e se depara com 
definições	 muito	 mais	 abragentes	 como	
a proposta por Araujo (2007), onde a 
responsabilidade da cidade parte do contexto 
de	ser	definida	pelo	conjunto	de	formações	–	
materiais,	geográficas,	mentais,	intelectuais,	
informacionais,	 históricas	 etc.–	 que	
constituem a morada de uma cidadania. A 
cidade são injunções tópicas que constituem 
uma	 Pessoa,	 ou	 seja,	 suas	 afinidades	
seletivas conectadas à rede que a constitui. 
As conexões entre formações de cada um 
é que recortam o mundo, e cada Pessoa 
é	 resultado	 da	 confluência	 das	 diferentes	
formações e articulações que a constituem 
como a cidade que ela é.
 O grau de relações contidas na 
cidade atual passa por esferas como 
a sustentabildade onde desenvolvem-
se Macrossistemas Mesossistemas e 
Microsisstemas, adequados aos habitantes, 
seus	usos	e	equipamentos.	Enfim,	a	cidade	
sustentável propõe uma nova forma de 
coesão social, na qual é privilegiado o 
acesso irrestrito do cidadão ao seu lugar, de 
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 A função cidade X meio ambiente 
define	 preocupações	 e	 definições	 de	
parâmetros vinculados à capacidade 
ambiental do bioma, urbanismo verde, eco 
urbanismo, biodiversidade, qualidade de 
áreas verdes, entre outros. Os ecossistemas 
urbanos são sistemas abertos, complexos, 
altamente dinâmicos e interrelacionados, 
que consomem grande quantidade de 
energia e matéria, gerando resíduos e 
poluição. Fatores climáticos, agravados 
pelas mudanças ambientais tornam as 
cidades mais vulneráveis, por um lado 
aumentando	 a	 incidência	 de	 enchentes	 e	
áreas	alagáveis	pela	intensidade	e	frequência	
das chuvas, e no outro extremo, a elevação 
das temperaturas, reduz a oferta de água 
e	 intensifica	 a	 sensação	 térmica	 gerando	
desconforto humano (Herzog, 2009).

 Nesse sentido, a formulação da idéia 
de	projeto	urbano	a	partir	do	final	dos	anos	
1970, e os debates que suscitou, coincidem 
com um momento cultural do Ocidente 
em	 que	 se	 tomava	 consciência	 dos	 liames	
de	 interdependência	 que	 vinculavam	 os	
acontecimentos naturais, as intervenções 
humanas, as motivações psicológicas 
e culturais, com base nos aportes de 
conhecimentos oriundos da biologia, da 
ecologia, da cibernética, da antropologia, da 
física (Vivianee, 1998: 98).
 A urbanização tradicional tem 
como base uma infraestrutura cinza e 
monofuncional, interferindo e bloqueando 
os processos naturais. Porém, um número 
cada vez maior de cidades de diversos 
países buscam melhores condições de vida 
para	 seus	 habitantes	 e	 configurações	 que	

forma igualitária e imparcial (Silva e Romero, 
2010). O quadro 1 proposto por Silva e 
Romero (2010), avalia as características 
dos Sistemas Urbanos Sustentáveis, suas 

SI
ST

EM
A

S 
U

R
B

A
N

O
S 

SU
ST

EN
TÁ

VE
IS

TEMA              SUBTEMA                                           PARÂMETROS

Conexões 
Urbanas

Distribuição espacial das atividades urbanas e usos; Transporte particular 
X Transporte público; Pedestre/ Automóvel/Bicileta/Ônibus; Lazer público; 

Ocupação irrgular do solo; Dispersão de equipamentos; desnsidade 
populacional, etc.

Identidade e 
Percepção 
Ambiental

Morfologia

Meio
Ambiente

Mobilidade
Acessibilidade
Sistema viário

Segregação espacial

Diversidade e variedade; Identidade regional; Patrimônio cultural 
e identidade local; Coesão e senso de pertencimento; Cidadania e 

participação; Inovações tenológicas; Tensões urbanas; Cidade simbiótica/
senso de lugar; Dinâmica cultural; Índices de renda e educação, etc.

Tamanho, homogeneidade e diversidade/uniformidade morfologica; 
Espaço	público:	reduzido	–	substituído	por	espaços	privados;	
Rua	e	praça:	espaços	de	contato	e	de	convivência;	Quanto	à	
forma (compacidade/porosidade/ esbeltez); superfície de solo 

impermeabilizada;	Taxa	de	ocupação	e	coeficiente	de	aproveitamento;	
Densidade de massa urbana; Formas do lotes, recuos e gabaritos; 

Traçado urbano, etc.

Capacidade ambiental do bioma/região; Urbanismo verde/ecourbanismo; 
Biodiversidade; Qualidade das áreas verdes; Qualidade dos recusrsos 

hídricos; Interelação entre relevo, tipo de solo e zonas inundáveis; 
Contaminação e poluição do meio ambiente; Consumo energético; 

Emissão de poluentes; Produção e reciclagem de resíduos; Saneamento 
ambiental; Políticas ambientais, etc.

Social, econômico e 
cultural perceptiva/social

Morfologia/
Edificações

Vegetação e microclima
Recursos hídricos
Poluição e energia

Fonte adaptada: Silva e Romero (2010).

 Quadro 1:  Sistemas Urbanos Sustentáveis.

conexões urbanas regionais e os de sistemas 
integrados conforme os temas, subtemas e 
principais parâmetros elencados.
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b) apresenta função física pelo sombreamento 
proporcionado pelas copas das árvores, 
oferecendo proteção térmica e absorvendo 
ruídos;
c) função paisagística, quebrando a 
monotonia da paisagem pelos diferentes 
aspectos de texturas e cores decorrentes das 
mudanças estacionais;
d) função ecológica servindo de abrigo, 
alimento e corredor para dispersão da fauna, 
protegendo e adubando o solo;
e) função psicológica, atuando na salubridade 
mental	 exercendo	 influência	 direta	 sobre	
o bem estar do ser humano, além de 
proporcionar lazer e diversão.
 As árvores também contribuem para 
o equilíbrio psicológico incrementando 
a qualidade de vida e o bem estar das 
pessoas, além de estabelecer vínculos entre 
os cidadãos e o meio ambiente. As árvores, 
ao criar paisagens particulares com suas 
formas,	cores	e	estrutura,	ajudam	na	definição	
da paisagem urbana criando ambientes 
diferenciados e dando personalidade às 
cidades. Ao embelezar as cidades, as árvores 
agregam	 valor	 aos	 imóveis	 influenciando	
na sua valorização. Da mesma maneira, o 
sombreamento e o microclima gerado pelas 
árvores auxiliam na redução do consumo de 
energia ao longo de período quente na região 
subtropical e climatização dos ambientes 
do entorno, protegendo o recinto urbano da 
insolação excessiva.
 De acordo com Mascaró (2009), a 
árvore é a forma vegetal mais característica 
na paisagem urbana, a qual tem se 
incorporado em estreita relação com a 
arquitetura ao longo da história. O tratamento 
da massa de vegetação proporciona noções 
de espaço, condição de sombra, frescor, mas 
também ornamento perante as estruturas 
permanentes dos edifícios (Mascaró, 2009).
 Em se tratando da paisagem, a 
arborização contribui com a organização 
do ambiente urbano, amplia e embeleza 
os espaços, minimiza a aridez da cidade e 

integrem as áreas naturais, preservando 
a biodiversidade e mantendo os serviços 
ambientais. Marcada por expressivos 
paradoxos a modernidade registra tanto a 
intensificação	 da	 degredação	 da	 natureza	
quanto	 o	 despertar	 da	 consciência	 para	
intervenção regional ou planejada na 
alteração/ construção do ambiente urbano 
(Figueiredo, 2013).
 O desenvolvimento urbano de forma 
sustentável e de baixo impacto é um modelo 
a ser buscado no processo de construção da 
cidade, no sentido de atender as necessidades 
e expectativas da população, sem colocar 
em perigo os recursos naturais e gerando 
benefícios e melhorias na qualidade de vida 
dos seus ocupantes (Abiko e Moraes, 2009). 
A Constituição da República Federativa do 
Brasil, título VIII - da ordem social, capítulo 
VI	-	do	meio	ambiente	afirma:	

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-
lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

 Neste sentido, pensar em cidade, 
habitação e meio ambiente implica em 
cuidar, melhorar e planejar as áreas verdes 
bem como a arborização das cidades.

1.1. Importância da Arborização Urbana

 A arborização em áreas urbanas é um 
elemento imprescindível para o bem estar 
da	população,	 influenciando	diretamente	na	
saúde pública e mental dos seres humanos 
(Loboda e Angelis, 2005).
 A  arborização urbana é responsável 
por uma série de serviços ambientais, 
exercendo diversas funções como 
exemplificado	por	Melo	Filho	(1985):
a) possui função química ao absorver o gás 
carbônico	 e	 liberar	 oxigênio,	 melhorando	 a	
qualidade do ar urbano;
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valoriza os imóveis. Porém, é na regulação 
do microclima urbano que as árvores 
desempenham um de seus papéis mais 
importantes na cidade. De acordo com 
Furtado (1994), a vegetação urbana assegura 
o arrefecimento passivo pelos seguintes 
meios: pelo sombreamento, que reduz a 
conversão de energia radiante sensível, 
diminuindo a temperatura de superfície dos 
objetos sombreados e através do consumo 
de energia para a evapotranspiração na 
superfície folha, resfriando a folha e o ar 
circunvizinho, devido à troca de calor latente. 
Ao contrário de outros materiais encontrados 
no meio urbano que armazenam calor 

(concreto, asfalto), a vegetação retira calor 
do meio e o transforma.
 A vegetação atua sobre os elementos 
climáticos em microclimas urbanos, 
contribuindo para o controle de radiação 
solar, temperatura e umidade do ar, ação dos 
ventos e da chuva e para amenizar a poluição 
do ar. Estas formas de uso variam com o 
tipo de vegetação, seu porte, idade, período 
do ano, formas de associação dos vegetais 
e	 também,	 com	 relação	 às	 edificações	 e	
seus recintos urbanos (Mascaró, 2009), 
interagindo sobre o conjunto de elementos 
climáticos (Figura 1).

 A vegetação controla a radiação solar, 
o vento e a umidade do ar. Em áreas com 
agrupamentos arbóreos, a temperatura é de 
3ºC a 4ºC menor que nas áreas expostas a 
radiação solar. A diferença se acentua com 
a redução do deslocamento entre as áreas 
ensolaradas e sombreadas com o aumento 

do porte da vegetação, pois a diferenciação 
no porte arbóreo contribui para a redução 
da temperatura; as várias camadas de copa 
ampliam a absorção da radiação solar e a 
estratificação	 da	 temperatura	 do	 ar	 sob	 a	
vegetação (Mascaró, 2009), (Figura 2).

Figura 1: Efeito regulador da vegetação no clima. (Romero, 2000).
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Figura 2: Redução da temperatura provocada pelo porte das árvores. Imagem retirada do livro: Ambiência Urbana (Mascaró, 2009).

 A radiação solar transmitida depende 
da	transparência,	cor,	espessura	das	folhas,	
da distribuição e adensamento dos troncos, 
dos	 ramos	 e	 do	 ângulo	 de	 incidência	 dos	
raios	solares.	Apenas	20%	do	fluxo	incidente	
sobre a cobertura vegetal atinge o solo. 
Cerca de 46% da radiação solar transmitida 
sob a vegetação é difusa (Mascaró, 2009).
 A importância das árvores no controle 
da temperatura em áreas urbanas foi relatada 
por diversos autores. No Distrito Federal-DF, 
árvores e arbustos apresentaram elevada 
eficiência	 na	 redução	 do	 processo	 erosivo,	
umidecimento e diminuição da temperatura 
local, retenção da poeira e no seu papel 
social como elemento indutor do encontro 
de pessoas na área urbana, enquanto a 
vegetação herbácea (grama) apresenta 
um baixo desempenho ambiental (Gôuvea, 
2002). Em Porto Velho-RO, a temperatura do 
ar em áreas vegetadas foi 5ºC menor que nas 
áreas desprovidas de vegetação e a umidade 
relativa do ar variou de 3,0% a 6,0% (Tejas et 
al., 2011). Em Teresina-PI as temperaturas 
mais elevadas foram encontradas em locais 
desprovidos de vegetação (Albuquerque, 
2012).
 Na cidade de Palmas-TO, as áreas 
com maior densidade de vegetação 

apresentaram as menores temperaturas, 
sendo, segundo Paz (2009), potencialmente 
consideradas como ilhas de frescor. A 
arborização urbana é, portanto, um elemento 
promotor da qualidade de vida e do bem estar 
social das pessoas.
 No entanto, existem diversos 
problemas entre as árvores e os equipamentos 
urbanos como calçamento, muros, postes de 
iluminação	 e	 fiação	 elétrica,	 encanamentos	
e redes de esgoto, gerando o manejo 
inadequado e prejuízo às árvores que devem 
ser considerados durante o planejamento da 
arborização urbana para que esta cumpra 
eficazmente	 o	 seu	 papel	 em	 todas	 as	
dimensões: social, ambiental, econômica, 
etc. (Rodrigues et al., 2002).

1.2. Escolha e Relevância da 
Seleção de Espécies

 Os diversos benefícios almejados pela 
arborização, como a melhoria do microclima, 
redução da poluição, ganhos sociais e com a 
saúde, são obtidos mediante planejamento 
(Silva Filho et al., 2002), porém, é a escolha da 
espécie a ser plantada na cidade a condição 
mais importante considerando as peculiaridades 
dos inúmeros equipamentos urbanos.
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 Existe uma grande variedade de 
espécies arbóreas que podem ser de 
interesse para o meio urbano. Sua escolha 
depende de uma série de fatores, como 
por	 exemplo,	 o	 sombreamento,	 flores	
vistosas,	 porte	 ou	 tamanhos	 específicos,	
entre outros. Entretanto, temos que levar em 
consideração que muitas espécies exercem 
efeitos negativos, associados a saúde 
humana como alergias, frutos que sujam o 
solo, susceptibilidade a pragas, fragilidade 
estrutural e potencial invasor.
 Dentre os critérios para seleção de 
espécies, deve-se considerar:
a) Clima: selecionando espécies originárias 
da região ou adaptadas ao clima do 
cerrado. Desta maneira teremos indivíduos 
mais adaptados e resistentes, com menor 
necessidade de manejo e consumo de 
recursos. É importante considerar neste 
aspecto, as projeções de alterações 
climáticas na região do cerrado, onde se 
prevê	 um	 aumento	 das	 temperaturas	 e	
distribuição irregular das precipitações;
b) Entorno: o espaço disponível condiciona 
o desenvolvimento da árvore. Fatores como 
a	 proximidade	 das	 edificações,	 largura	 das	
calçadas e das ruas, circulação de veículos, 
fluxo	 de	 pedestres	 são	 importantes	 na	
hora de selecionar espécies em função do 
porte e altura, tamanho e forma da copa, 
que permitem adotar práticas de manejo 
adequadas, reduzindo custos e aumentando 
o tempo de vida das árvores;
c) Sustentabilidade: as diferentes espécies 
de árvores podem nos oferecer serviços 
ambientais e sua seleção é muito 
importante. Por exemplo, a seleção de 
espécies para os canteiros centrais de 
avenidas devem ser selecionadas visando 
a retenção de partículas em suspensão ou 
de contaminantes produzidos pelos veículos, 
ou ainda a seleção de árvores que produzem 
sombra e uma sensação de frescor para 
as calçadas, principalmente em locais com 
grande circulação de pedestres. Devemos 

ainda levar em consideração o incremento da 
biodiversidade urbana, para isso as espécies 
selecionadas não devem superar 15% do 
total de árvores, o que também contribui para 
aumentar a riqueza de espécies da fauna e 
reduzir a vulnerabilidade às pragas;
d)	 Convivência:	 é	 importante	 selecionar	
espécies que não atrapalhem a população, 
sujando as ruas e calçadas, ou tragam risco 
à saúde produzindo alergias, possuindo 
espinhos ou frágeis que correm risco de 
queda;
e) Durabilidade: como o meio urbano é pouco 
favorável para o desenvolvimento das árvores, 
diminuindo	seu	potencial	de	sobrevivência,	é	
importante selecionar espécies longevas;
f)	 Permanência:	 a	 fenologia	 das	 espécies	
arbóreas ao longo do ano pode agregar um 
valor estético e de identidade ao local onde 
estão inseridas. Desta maneira o processo 
de seleção deve considerar o momento de 
floração	e	frutificação,	os	odores	que	exalam	
ou se são espécies que perdem suas folhas 
em algum momento do ano.
 Neste sentido, o planejamento da 
arborização	urbana	deve	se	basear	em	três	
princípios: a sustentabilidade, a criação de 
uma paisagem diversa e identitária, e uma 
gestão	segura	e	eficiente.

Av. Juscelino Kubitschek (JK)
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2. OBJETIVOS DO
DIAGNÓSTICO DA

ARBORIZAÇÃO
 URBANA DE PALMAS

 A vegetação urbana é formada por 
agrupamentos arbóreos com diferentes 
origens, estruturas e funções e que 
desempenham diferentes papéis (Mello 
filho,	 1985).	 Porém	 os	 diversos	 benefícios	
da arborização urbana estão vinculados à 
essência	do	seu	planejamento.	Para	tanto	é	
importante ter conhecimento das condições 
ambientais locais, as particularidades de 
cada espécie e seu comportamento frente 
às condições edafoclimáticas associando-
as às características dos equipamentos e 
estruturas urbanas (ruas, calçadas, rede 
elétrica, esgoto, etc).

2.1. Objetivo Geral

Realizar o Diagnóstico da Arborização 
Urbana de Palmas, por meio de inventário 

quali-quantitativo da arborização, fornecendo 
as diretrizes para a implantação e manejo da 
arborização urbana.

2.2. Objetivos específicos

- Realizar o inventário qualiquantitativo 
da arborização de Palmas localizada nas 
quadras, praças, alamedas, avenidas, 
rotatórias e canteiros centrais;
- Listar as espécies arbóreas de Palmas; 
identificando	 as	 nativas	 e	 exóticas,	 sua	
distribuição e abundância;
- Indicar os fatores positivos e negativos 
associados à arborização inventariada;
- Elaborar uma Base de Dados contendo o 
Cadastro do Arboreto das áreas amostradas, 
desenvolvido em plataforma digital a partir de 
Sistema	de	Informação	Geográfica.

Av. Teotõnio Segurado
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3. CARACTERIZAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE

PALMAS 
 Situado na mesorregião oriental do 
Estado do Tocantins, microrregião de Porto 
Nacional, o município de Palmas, está 
localizada no paralelo 10°11’04” Sul e do 
meridiano 48°20’01” Oeste (IBGE, 2014). 
A população de Palmas, estimada pelo 
IBGE para o ano de 2014, é de 265.409 
habitantes. O município ocupa uma área de 
2.218,943	Km²,	com	densidade	demográfica	
de 102,90 hab/Km². Segundo o Atlas Brasil 
(2013) o Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal - IDHM 2010 de Palmas é 0,788 
(http://cod.ibge.gov.br/292F).

 Capital do Estado surgiu no ano de 
1989 com a criação do Estado, sendo a última 
cidade brasileira a ser planejada no século 
XX. Seu nome foi dado em homenagem à 
comarca de São João de Palmas. A cidade 
encontra-se em uma região com terreno 
basicamente escarposo, de planície, entre 
a Serra do Lajeado e o lago da Usina 
Hidrelétrica de Lajeado, estando inserida no 
bioma Cerrado, caracterizado por possuir um 
solo ácido, clima seco e matas de árvores 
com	caule	finos	e	tortuosos,	intercaladas	por	
matas ripárias, cerradões e campos abertos.

Figura 3: Localização da área urbana de Palmas, entre lago da Usina Hidrelétrica de Lajeado e a Área de Proteção Ambiental Serra do Lajeado.
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 O clima da região é tropical com 
estação seca (Aw segundo Koppen-Geiger). 
A temperatura média anual é de 22 ºC, sendo 
setembro	 o	 mês	 mais	 quente,	 com	 média	
máxima de 36 ºC e julho o mais frio, com 
média mínima de 22 ºC. As precipitações 
caracterizam-se por dois períodos bem 
definidos,	 a	 estação	 chuvosa	 de	 outubro	 a	
abril e a estação seca, de maio a setembro. 
O índice pluviométrico é de 1.300 mm/ano, 
sendo	janeiro	o	mês	mais	chuvoso	(246	mm)	
e julho o mais seco, com pluviosidade quase 
nula (INMET, 2013).
 A cidade de Palmas é conhecida 
nacionalmente como uma das cidades 
brasileiras com o clima muito hostil, 
proporcionando a população uma sensação 
desagradável frente ao intenso calor, 
principalmente entre os meses de julho a 
setembro. Nesse sentido, possuir ruas e 
áreas verdes bem arborizadas é essencial 
para a melhoria da qualidade de vida dos 
palmenses.

3.1. Plano Diretor e Diretrizes do 
Zoneamento do Uso do Solo Urbano

 O Plano Diretor Participativo do 
Município de Palmas, Lei Complementar No 
155, de 28 de dezembro de 2007, dispõe 
sobre a política urbana do município de 
Palmas, formulada para atender ao pleno 
desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e a garantia do bem-estar de 

seus habitantes, conforme estabelece a 
Constituição Federal/88, em seus arts. 182 e 
183, e o Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 
10.257, de 10 de julho de 2001.
 Constituem os princípios do Plano 
Diretor de Palmas: a função social da 
cidade e da propriedade, a inclusão social, a 
humanização da cidade, a proteção do meio 
ambiente e de seus bens comuns e vitais ao 
homem, a sustentabilidade e equidade social, 
econômica e ambiental, e a democratização 
do planejamento e da gestão territorial. 
Dentre os objetivos do Plano Diretor está 
a	 redefinição	 do	 macrozoneamento	 do	
município, buscando maior racionalização, 
benefício ambiental e justiça no processo de 
ocupação do território, bem como proteger 
o meio ambiente, fator básico da estrutura 
social e econômica da sociedade.
 São considerados temas prioritários do 
Plano Diretor, a promoção da humanização 
da cidade considerando o uso adequado, 
preservação e conservação das áreas verdes, 
visando ao contato e usufruto da população 
com as mesmas; implantação de um modelo 
de paisagismo sustentável; implantação 
de um sistema viário, considerando vias 
exclusivas para ciclistas em interação com 
o sistema de áreas verdes, garantindo a 
devida iluminação e arborização; criação de 
espaços de convívio com conforto ambiental, 
facilidades e atrativos de esporte, lazer e 
cultura em contato com a natureza, para 
diferentes grupos sociais, com atenção 

Figura 4: Vista parcial da cidade de Palmas, com detalhe do Parque Cesamar.
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especial para crianças, jovens e idosos.
	 O	 Plano	 Diretor	 definiu	 as	 áreas	
especiais de interesse ambiental, conforme 
a	 definição	 de	 espaços	 territoriais	
especialmente protegidos que são as 
áreas de preservação permanente - APPs, 
unidades de conservação - UCs, áreas verdes 
públicas e particulares, com vegetação 
relevante	ou	florestada,	sítios	arqueológicos	
e paleontológicos, as margens do lago e 
suas praias. Os intrumentos da Política 
Ambiental	Municipal,	que	definem	e	regulam	
os espaços territoriais especialmente 
protegidos, constam do Titulo III, Capítulo I da 
Lei Municipal de Meio Ambiente Nº 1.011/01.
Constituem espaços territoriais especialmente 
protegidos do município, por sua relevância 
natural e paisagística, os espaços territoriais 
e seus recursos ambientais denominados 
Unidades de Conservação, em consonância 
com os termos do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação - SNUC e 
com o Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação - SEUC.
 Integram o território municipal de 
Palmas todas as Unidades de Conservação 
contempladas no SNUC - Sistema Nacional de 
Unidade de Conservação e SEUC - Sistema 
Estadual de Unidades de Conservação, 
especialmente as áreas: sob tutela Federal 
(Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
- RPPNs), sob tutela Estadua (Áreas de 
Proteção Ambiental, Parques Estaduais).
 O Plano Diretor criou as seguintes 
Unidades de Conservação: Água Fria (ao 
longo do ribeirão Água Fria), Suçuapara (ao 
longo do córrego Suçuapara), Brejo Comprido 
(ao longo do ribeirão Brejo Comprido), Prata 
(ao longo do córrego Prata), Tiúba (na AVSE 
135 e AVSE 145), Machado, Entorno do Lago 
do Lajeado (áreas AVSO 133, AVSO 134 
e AVSO 141), ARNOs (AVNO 51), Jardim 
Taquari, Santa Bárbara, Santa Fé 2a Etapa, 
Parque Municipal Serra do Lajeado (citadas 
nos incisos I a XI desse artigo). Nestas 
áreas	 ficam	 suspensas	 todas	 as	 licenças	

para parcelamento do solo, regularização 
fundiária, abertura de vias, instalação de 
equipamentos de qualquer natureza e 
concessões	 até	 que	 sejam	 definidos	 os	
parâmetros de ocupação, plano de manejo e 
delimitação	da	área,	a	fim	de	enquadramento	
em Unidade de Proteção Integral ou Unidade
de Uso Sustentável, conforme cada caso e 
integrarão o Sistema Municipal de Unidades 
de Conservação - SMUC.
 Sobre as áreas verdes, segundo o 
Plano Diretor, constituem zonas especiais 
de interesse ambiental do município, por sua 
qualidade ambiental e social, as áreas verdes 
públicas e particulares, com vegetação 
relevante	 ou	 florestada,	 incluindo	 aquelas	
resultantes do processo de parcelamento do 
solo urbano.
 A faixa entre a margem do lago e a 
Avenida Parque, dentro da área urbana de 
Palmas,	 será	 objeto	 de	 estudo	 específico	
e microzoneamento para criação de um 
parque linear urbano com usos múltiplos 
que contemplem também a região sul de 
Palmas, respeitada a vocação natural dos 
solos e vegetações naturais existente e a 
faixa mínima de 30 metros para a APP e 12 
metros para APA.
 No capítulo referente ao Meio 
Ambiente, o Plano Diretor promoverá o 
uso sustentável do patrimônio natural, sua 
conservação e recuperação, estabelecendo 
incentivos e restrições de uso e ocupação 
do solo, prioridades de investimentos e 
um modelo de gestão democrática. A Lei 
Municipal Nº 1.011/01 que dispõe sobre 
a Política Ambiental, Equilíbrio Ecológico, 
Preservação e Recuperação do Meio 
Ambiente, suas alterações e substituições 
passa a ser instrumento complementar ao 
Plano Diretor.
 São diretrizes de planejamento 
ambiental no Município de Palmas: a 
integração da visão ambiental, social e 
econômica; a adoção de práticas sustentáveis 
no planejamento e manutenção do território 
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municipal; a criação do Sistema Municipal de 
Áreas Verdes; a implementação do Sistema 
Municipal de Unidades de Conservação; a 
criação de novas Unidades de Conservação; 
a criação de áreas de interesse turístico e 
ambiental; o fortalecimento do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente e do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Humano 
e Habitação, integrando-os aos demais 
conselhos; a ampliação dos índices de 
permeabilidade nas áreas urbanas e a 
instituição do zoneamento ambiental.
 Dentro da Gestão Ambiental, o 
Plano	 Diretor	 prevê	 a	 melhor	 integração	
dos projetos ambientais com os demais 
programas setoriais, a administração 
municipal deverá adotar a priorização da 
gestão ambiental técnica e gerencial sobre o 
controle burocrático dos aspectos ambientais 
e o fortalecimento do Conselho Municipal 
de Meio Ambiente. O município criará o 
Programa de Gestão e Manejo do Patrimônio 
Natural de Palmas, integrando-o ao Plano de 
Paisagismo sustentável, com as seguintes 
finalidades:	 preservação,	 conservação,	
implantação e gestão das áreas verdes; 
proteção do ar, dos solos, dos recursos 
hídricos e da biodiversidade; redução e o 
controle de queimadas, desmatamentos, 
poluição da água, poluição sonora e visual. O 
município deverá implementar o Zoneamento 
Ambiental, de forma Ecológico-Econômica - 
ZEE, conforme Lei Nº 1.011/01, art. 17.
	 Por	 intermédio	 de	 Lei	 específica,	
o município criará o Sistema Municipal 
de Áreas Verdes para facilitar a gestão, 
o controle e o manejo dessas áreas, 
estabelecendo normas de uso e ocupação 
do solo com vistas a preservar e conservar 
as: áreas de preservação permanente, 
públicas e particulares; áreas verdes 
componentes do sistema viário, incluindo 
arborização das vias públicas; áreas verdes 
provenientes do parcelamento do solo, 
inclusive praças e jardins; áreas de reserva 
legal,	reflorestamento	e	florestamento;	áreas	

com vegetação expressiva em imóveis 
particulares; árvores imunes ao corte.
 As áreas verdes são delimitadas 
pela Prefeitura ou indicadas e averbadas 
nas plantas e memoriais descritivos de 
loteamentos e glebas, destinando-se à 
implantação ou preservação de arborização, 
ajardinamento, lazer e recreação, visando 
assegurar boas condições ambientais e 
paisagísticas para a cidade e o contato 
da população com a natureza. As áreas 
definidas	pelo	Plano	Diretor	e	parcelamentos	
do solo, como áreas verdes, não poderão, 
em qualquer hipótese, ter sua destinação 
fim	 e	 objetivos	 originalmente	 estabelecidos	
alterados. Nas áreas verdes, será permitida 
a implantação de mobiliário e equipamentos 
comunitários para esporte, lazer e recreação, 
e equipamentos necessários à sua segurança, 
com	coeficientes	de	aproveitamento	e	taxas	
de ocupação que considerem seus atributos 
e vulnerabilidades físicas e bióticas e não 
descaracterizem	 sua	 finalidade	 ambiental	 e	
paisagística. Na aprovação de seu projeto 
arquitetônico, será exigido projeto ambiental-
paisagístico, visando ao sombreamento e 
integração da vegetação com o ambiente 
construído.
 O município estabelecerá um plano 
de paisagismo sustentável, priorizando a 
sua implantação nas áreas mais adensadas 
e de interesse turístico do município. As 
diretrizes para sua implantação são as 
seguintes: sombreamento abundante de 
vias públicas, estacionamentos, praças, 
espaços	de	convívio	e	edificações	públicas;	
valorização	da	flora	nativa	do	Cerrado	local;	
máximo aproveitamento e proteção das 
massas vegetais existentes; adoção de 
procedimentos baseados em pesquisas, 
tecnologias e práticas existentes sobre 
recuperação, preservação e conservação 
ambiental.
 Na elaboração e implantação dos 
empreendimentos de parcelamento do solo 
será exigida no mínimo: a preservação 
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das áreas com maiores concentrações 
de espécies nativas, as quais serão 
contempladas com Áreas Verdes e Praças; a 
implantação da arborização urbana, conforme 
projeto paisagístico complementar. O Plano 
de Paisagismo Sustentável contemplará 
as	 rodovias	 cênicas	 de	 interesse	 turístico,	
cultural e ambiental, para fortalecer o trajeto 
entre os polos ecoturísticos de Palmas, 
Aparecida do Rio Negro, Taquaruçu e Lajeado. 
A infraestrutura urbana, entre outros itens 
contemplará uma arborização sombreadora, 
devendo minimizar os impactos negativos 
causados aos recursos naturais, pelas obras 
de infraestrutura.
	 O	Plano	Diretor	também	faz	referência	
ao IPTU Ecológico, instrumento de 
planejamento, como estímulo à conservação, 
preservação e recuperação do meio 
ambiente urbano e o ISSQN Socioambiental, 
instrumento visando o estímulo à proteção 
ambiental, sendo estes regulamentados por 
leis	específicas.

3.2. Histórico da Arborização em Palmas

 Fundada em 20 de maio de 1989, a 
cidade	de	Palmas,	 foi	planificada	buscando	
a integração do espaço urbano com as 
paisagens naturais. O planejamento do 
território incorporou avanços considerando 
a	 bacia	 hidrográfica	 como	 elemento	
organizador, sendo os recursos hídricos e 
as matas de galeria adjacentes elementos 
determinantes para o arranjo urbanístico da 
cidade (Teixeira, 2009).
	 A	 área	 da	 futura	 capital	 foi	 definida	
após estudos, sendo delimitado um 
quadrilátero de 32 x 32 km, porém, análises 
mais	aprofundadas	definiram	que	a	área	de	
instalação ocuparia 12 x 32 km (38.400 ha). O 
Plano Urbanístico de Palmas, elaborado pelo 
escritório de Planejamento do Grupo Quatro 
(Antunes e Teixeira, 1989), foi confeccionado 
visando	 definir	 e	 organizar	 a	 ocupação	 do	
espaço urbano para o futuro Plano Diretor de 

Palmas. Na escolha da área, preocupou-se 
em integrar o meio natural ao espaço urbano, 
procurando usufruir das paisagens naturais 
existentes.

 O Plano Urbanístico de Palmas 
continha as orientações básicas para 
a composição do espaço. As regras de 
implantação eram mínimas, cabendo ao 
Poder Público detalhar e aperfeiçoar o Plano 
original, que coube à NOVATINS, comissão 
de implantação da capital.
 As informações contidas no Plano 
Urbanístico	 definitivo	 fundamentaram	 o	
Plano Diretor, cujo objetivo era orientar a 
implantação da cidade e seu desenvolvimento 
futuro (Fighera, 2005). O primeiro Plano 
Diretor	de	Palmas,	além	de	definir	as	áreas	
comerciais, residenciais e áreas verdes, 
previu a preservação das matas ciliares 
junto aos ribeirões. As quadras residenciais 
seriam dotadas de áreas verdes e praças 
com o objetivo de assegurar o conforto 
térmico e lazer necessários à população. 
Cada quadra teria seu próprio planejamento, 
possibilitando	 ações	 específicas.	 O	 Plano	
também propôs um sistema de áreas verdes 
composto por Parque Ecológico, Parques 
Urbanos, Parques Lineares e áreas verdes 
comunitárias, de maneira a alcançar um 
índice de área verde por habitante superior 
aos índices internacionais (Figuera, 2005).
 O parque ecológico, posicionado 
entre as nascentes do ribeirão Água Fria e 
Brejo Comprido, compreenderia uma área 
de mil hectares, abrigaria o jardim Botânico 
e o Zoológico, sendo destinado ao lazer 
e	 reconhecimento	 da	 natureza.	 A	 fim	 de	
atender as demandas da capital, no jardim 
Botânico haveria o cultivo e a pesquisa de 
espécies nativas do Cerrado. Dois parques 
foram propostos no centro da cidade, um 
junto ao córrego Sussuapara e outro junto 

Preocupações ambientais foram assumidas 
desde a concepção do Plano Urbanístico 
Básico, uma vez que o Plano Diretor foi 
realizado a partir de uma análise do meio 
ambiente, incluindo as condições climáticas, 
a	 topografia	 e	 as	 condições	 de	 solo	 para	
a construção da cidade. Nesse sentido o 
plano contemplou o melhor aproveitamento 
das paisagens e das brisas locais. (Fighera, 
2005, p.91).
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Em 1989, deu-se início à implantação 
do projeto urbanístico de Palmas, e a 
retirada da cobertura vegetal para a 
abertura das ruas e avenidas foi uma das 
primeiras ações dos administradores da 
época. Esse desmatamento se deu de 
forma indiscriminada. Dessa forma, foi- se 
desmatando a vegetação existente desde 
o início da construção da cidade até hoje. 
Removeu-se e substituiu-se grande parte 
da vegetação natural pelos elementos de 
infraestrutura	 e	 por	 novas	 edificações,	
gerando perdas para a biodiversidade do 
cerrado e causando impacto ambiental. 
(PAZ, 2010, p.17).

ao córrego Brejo Comprido (Fighera, 2005). 
Os parques lineares formados pelas matas 
ciliares salvaguardariam córregos, evitando 
seu assoreamento e oportunizando a 
integração do meio urbano com o verde 
(Antunes e Teixeira, 1989).
	 Porém,	 a	 lei	 definitiva	 que	 instituiu	
o primeiro Plano Diretor Urbanístico, 
aprovada em 1994 (Lei Municipal 468/94) 
continha	 algumas	modificações,	 não	 sendo	
representado na íntegra as premissas gerais 
de uso e ocupação do espaço urbano pelo 
Grupo Quatro, meramente orientava a 
estrutura física (zoneamento e uso do solo) 
e a composição dos diferentes setores e 
atividades. Cada quadra com dimensões 
aproximadas de 600 x 700 m², foi objeto de 
planejamento próprio, sendo destinado em 
torno de 15% de áreas verdes no seu interior.

 

 
 Na prática, entretanto, o que 
se presenciou foi o desmatamento de 
amplas áreas no coração da futura capital, 
provocando profundas alterações na 
paisagem do Cerrado. Assim como Brasília, 
a transformação do solo foi severa, um 

processo denominado de “terras arrasadas”, 
acarretando um grande desconforto térmico 
pela exposição direta ao sol devido à 
ausência	 de	 sombreamento	 e	 redução	 da	
umidade, abrindo um hiato entre o planejado 
e o executado (Fighera, 2005).

 
	 As	figuras	5	e	6	mostram	o	descaso	
como as espécies arbóreas nativas, 
demonstrando como foram tratadas durante 
a implantação da cidade. Na verdade tudo 
foi posto abaixo sem nenhuma preocupação 
com	a	flora	existente.
 Os espaços vazios foram preenchidos, 
sobretudo	 com	essências	 vegetais	 exóticas	
ao Cerrado, incluindo espécies de outros 
regiões e países amplamente utilizadas no 
paisagismo urbano, onde o valor estético é 
maior que o valor ambiental. Este caminho foi 
seguido tanto pelo poder público quanto pela 
população. A vegetação nativa do Cerrado 
foi colocada em segundo plano.

Na Avenida Teotônio Segurado, principal 
via que liga a cidade no sentido norte-sul, 
espaços	 que	 figuram	 hoje	 como	 canteiros	
centrais apresentam vegetação replantada 
e outras não apresentam nenhuma espécie 
sequer, pois as espécies nativas que 
poderiam ser preservadas foram devastadas 
(Fighera, 2005, p.100).

Figuras 5 e 6: Vista da Avenida Teotônio Segurado em 1991 e vista aérea de Palmas em 1990. Fonte: Secretaria de Cultura, 2003 (Retirado de Fighera 2005).

Um agravante para esta situação é o fato 
de que nas alamedas, avenidas, áreas 
verdes e praças da cidade, as árvores 
nativas	do	cerrado	têm	sido	substituídas	por	
árvores	exóticas,	de	beleza	cênica,	porém	
inadequadas às características naturais 
locais. Por este motivo entende-se que o 
meio ambiente na cidade de Palmas não 
foi nem está sendo conservado (Paz, 2010, 
p.18).
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	 No	 final	 da	 primeira	 década,	 esse	
paisagismo estético foi incrementado, as 
essências	 exóticas	 se	 multiplicaram	 e	 o	
plantio	 de	 flores	 nos	 canteiros	 e	 rotatórias	
foi priorizado. Neste mesmo período houve 
avanços legais importantes com a aprovação 
da Lei Municipal de Meio Ambiente (Lei N. 
1011 de 04 de junho de 2001). A cidade se 
autodenominou a capital ecológica no ano 
de 2000, tendo como base um estudo da 
então	Agência	Municipal	de	Meio	Ambiente	e	
Turismo - AMATUR, relatando haver 320 m2 
de área verde por habitante, o que situava 
Palmas entre as capitais mais arborizadas do 
país (AMATUR, 2002).
 Este marketing pretensioso, baseado 
em	dados	sem	validação	científica,	uma	vez	
que as amostras foram realizadas, sobretudo 
ao longo das matas ciliares, escondia 
outros problemas como a degradação, 
assoreamento e desmatamento sofridos 
pelos principais cursos d’água da cidade 
(Lira, 1995). No entanto, alguns espaços 
verdes propostos foram implementados como 
o viveiro de mudas, o Parque Sussuapara, 
o Parque Cesamar, às margens do Riberão 
Brejo Comprido e o Parque Estadual do 
Lajeado como compensação ambiental da 
UHE Luis Eduardo Magalhães. Ainda que não 
tenha sido implantado na área inicialmente 
prevista e não proteger as encostas da Serra 
do Lajeado, cumpre um importante papel na 
preservação da biodiversidade regional.
 O último Plano Diretor de Palmas (Lei 
Complementar N. 155 de 28 de dezembro 
de 2007) incorporou avanços importantes, 
sobretudo para o meio ambiente do 
município. Destaca-se neste Plano Diretor a 
criação de diversas unidades de conservação 
e do Sistema Municipal de Unidades de 
Conservação, do Sistema Municipal de Áreas 
Verdes, do Plano de Paisagismo Sustentável e 
o Zoneamento-Ecológico-Econômico. Porém, 
passados vários anos pouco ou quase nada 
foi projetado ou implementado.

3.3. Problemas da Arborização
em Palmas

 A função das áreas verdes de Palmas, 
tem sido objeto de discussão de alguns autores 
que centraram-se no seu papel social. Jacobs 
(2003), por exemplo, condena o excesso 
dessas áreas, pois criam espaços vazios, 
fomenta	a	delinquência	e	não	são	utilizadas	
como foram idealizadas, de maneira que a 
população não consegue dar vida a uma 
quantidade ilimitada de espaços verdes. Para 
(Cocozza et al., 2009) o sistema de espaços 
livres da cidade deveria ser funcionalmente 
agregrador do traçado da cidade, entretanto, 
opera de maneira fragmentada e desconecta, 
gerando um espaço urbano descontínuo que 
não cumpre o seu papel.
 No que se refere às áreas verdes e 
a arborização, estudo realizado por Fighera 
(2005), demonstrou haver, com raras 
exceções,	a	inexistência	de	cobertura	vegetal	
ou arbustiva e a presença de solos expostos. 
Acrescenta ainda que as áreas verdes das 
quadras objeto de estudo, apresentam 
tipologia	 homogênea,	 com	 amplas	 áreas	
cobertas por gramíneas e vegetação herbácea, 
formando verdadeiros desertos urbanos, 
porém, as praças se diferenciam do contexto 
geral. A autora destaca ainda a amplitude dos 
gramados que se estendem por toda a cidade 
sem a devida recomposição arbórea visando 
melhorar o conforto térmico; a supressão 
da vegetação nativa do Cerrado elimina os 
espaços	 verdes	 florestados,	 acarretando	
custos ambientais e econômicos caso sejam 
replantadas;	 a	 preferência	 na	 utilização	 de	
essências	exóticas	causa	impactos	negativos	
como a perda da biodiversidade, a redução 
da biomassa e a desconexão dos corredores 
ecológicos.
 Fighera (2005) destaca a presença de 
poucas áreas verdadeiramente arborizadas, 
não havendo a formação de complexos 
vegetacionais densos que promovam o 

A necessidade de uma distribuição mais 
igualitária de áreas verdes na cidade 
é destacada por vários autores, pois a 
localização destas, na maioria das vezes, está 
associada à especulação imobiliária. Assim, 
os espaços destinados ao lazer, quer sejam 
parques e praças públicas, quando bem 

equipados, tornam as áreas em seu entorno 
mais valorizadas e, conseqüentemente, 
procuradas pela garantia de uma vida mais 
saudável devido aos diversos benefícios 
que esses espaços lhes oferecem (Gomes e 
Soares, 2003, p.23).
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aumento da umidade relativa do ar, gerando 
microclimas mais amenos e melhor conforto 
térmico para a população, ações contrárias 
ao Plano Urbanístico Básico que previa a 
integração do homem com o meio ambiente 
(Antunes e Teixeira, 1989). À exceção de 
algumas	 praças,	 a	 autora	 identificou	 uma	
grande	 ausência	 de	 mobiliário	 urbano	 nas	
áreas verdes, prejudicando a integração social 
e formando espaços pouco humanizados, 
o que compromete a qualidade de vida da 
população.
 Uma constatação desta escassez de 
árvores em algumas regiões da cidade tem 
sido um dos fatores potenciais para a formação 
de ilhas de calor na cidade de Palmas. 
Segundo Paz (2009), as os principais fatores 
responsáveis pelas diferentes temperaturas 
se	 deve	 aos	 seguintes	 fatores:	 insuficiência	
de áreas com vegetação abundante, grandes 
áreas	de	solo	impermeabilizado,	modificação	
da direção dos ventos em função da morfologia 
da área estudada, sendo a temperatura do 
ar mais elevada na área central de Palmas, 
mais densamente ocupada. Pinheiro (dados 
não publicados) informou que o índice de 
arborização na região central da cidade, onde 
se formam as ilhas de calor, está em geral, 
abaixo da média recomendada, variando 
entre 7,0% e 15,0%.
 Palmas está inserida no Cerrado, 
considerado o segundo maior bioma brasileiro 
em área, ocupando aproximadamente 25,0% 
do território nacional (Ribeiro e Walter, 1998). 
O Cerrado é considerado um “hotspot” de 
biodiversidade, ou seja, uma área prioritária 
para conservação, uma das regiões mais 
ricas em biodiversidade do mundo (Myers 
et al., 2000). A vegetação do Cerrado é 
extremamente diversa, apresentando 
fisionomias	 que	 vão	 desde	 as	 formações	
de gramíneas rasteiras até as formações 
florestais.	Existem	no	Cerrado	mais	de	7.000	
plantas	 vasculares,	 sendo	44%	de	 sua	 flora	
endêmica	 (Ratter	 et	 al.,	 2003),	 este	 bioma	
comporta 1/3 da biodiversidade brasileira e 
5%	da	flora	e	fauna	mundiais	(MMA,	2002).
 Na cidade de Palmas, predominam 
as áreas de Cerrado típico caracterizado 
pela presença de árvores e arbustos sem 
a formação de dossel contínuo. Em alguns 

sítios da cidade, em áreas de solo mais seco 
o	 cerrado	 florestal	 se	 destaca	 na	 forma	 de	
cerradão e nas margens dos córregos formam- 
se as matas ciliares. Em Palmas, Reis (2010), 
identificou	129	espécies	nativas	do	cerrado	e	
89 espécies exóticas em 80 quadras, porém 
66% da cobertura vegetal nativa encontra-se 
nas quadras não urbanizadas e apenas 10% 
nas quadras urbanizadas, evidenciando a 
enorme redução da cobertura vegetal nativa 
na cidade.
 O papel das árvores nativas 
é fundamental para manutenção da 
biodiversidade urbana e consequentemente 
todos os serviços ambientais por ela 
fornecidos. Reis et al. (2012), em um estudo
conduzido em Palmas, mostrou que o 
processo de urbanização, com as respectivas 
mudanças na ocupação e uso do solo, 
provoca	 alterações	 significativas	 na	 biota	
urbana. O processo de abertura das quadras 
para urbanização promove uma redução 
de aproximadamente 35% da riqueza de 
espécies de aves, enquanto nas quadras já 
urbanizadas este valor chega a quase 60%, 
ou seja, mais da metade das espécies de aves 
desaparece quando as quadras se consolidam. 
O estudo analisou 20 variáveis relacionadas 
à arborização, cobertura da paisagem e tipo 
de uso urbano, mostrando que, dentre as 
variáveis ambientais, a densidade de árvores 
nativas do Cerrado foi a grande responsável 
pelo incremento na riqueza de aves, enquanto 
as árvores exóticas tiveram uma contribuição 
negativa.
O Cerrado destaca-se ainda como sumidouro 
de carbono, onde a quantidade de sequestro 
de carbono é bastante acentuada (Renner, 
2004).	 Ao	 criar	 microclimas	 artificiais	
decorrentes do processo de urbanização 
e aumentar o consumo energético, o ser 
humano vem alterando a composição química 
da baixa atmosfera e piorando as condições de 
vida nas áreas urbanas. A retirada de carbono 
pelas árvores ocorre durante o seu processo 
de crescimento, porém, ao atingir o clímax as 
espécies perdem esta função, mas estocam 
carbono na forma de madeira (Rocha, 2003). 
A recuperação de ecossistemas naturais 
em áreas urbanas possibilita um aumento 
considerável de biomassa e da quantidade de 
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carbono	fixado,	amenizando	as	emissões	de	
gases estufa. Neste contexto, a arborização 
urbana representa um importante papel 
na redução dos gases de efeito estufa no 
ambiente urbano (Laera, 2006).
 Nas alamedas, avenidas, áreas verdes 
e praças de Palmas, as árvores nativas do 
Cerrado	vêm	sendo	historicamente	substituídas	
por espécies exóticas, pouco adequadas 
para as características climatológicas e 
edáficas	 locais.	A	 substituição	da	 vegetação	
nativa por espécies exóticas, normalmente 
reduz a diversidade de espécies, havendo 
a revegetação com umas poucas espécies 
que se repetem ao longo do espaço urbano, 
o que contribui para o processo denominado 
homogeneização biótica, onde elementos 
exclusivos são substituídos por elementos 
comuns, tanto em termos de organismos como 
habitats, fenômeno que tem provocado fortes 
mudanças, seja no âmbito local ou global 
(Vitule e Pozenato, 2012). Em Palmas, muitas 
avenidas	e	áreas	verdes	têm	sido	arborizadas	
com árvores exóticas pertencentes a uma 
mesma espécie. Este procedimento não é 
recomendado, pois facilita a propagação 
de doenças e pragas, fato já evidenciado 
em algumas espécies de árvores exóticas e 
palmeiras no centro da cidade.

 Em Palmas o poder público e a 
população	têm	sido	notavelmente	indiferentes	
à degradação das áreas verdes. A “limpeza” de 
muitos espaços verdes tem sido inapropriada, 
fazendo-se uso de tratores com roçadeiras 
que eliminam as árvores nativas em estágio 
inicial e intermediário de desenvolvimento. 
Como se não bastasse, a população tem 
o hábito de atear fogo nas áreas verdes, o 
que elimina as espécies nativas, propicia um 
local atrativo para o despejo de entulhos e 

facilita a propagação de gramíneas exóticas 
como o capim Andropogon (Andropogon 
gayanus). Segundo Klink e Machado (2005) 
as gramíneas invasoras africanas são os 
principais agentes pertubadores do Cerrado 
competindo, com sucesso, com as espécies 
nativas e excelentes propagadoras do fogo.
 Outro problema associado aos espaços 
verdes de Palmas, diz respeito ao abandono 
de diversas áreas, de maneira que a população 
não cria empatia com estes espaços, ou pior 
passam a hostilizá-los, utilizando-os como 
depósitos de resíduos ou ateando fogo como 
forma de limpeza (Fighera, 2005). Poucos são 
os exemplos onde as áreas verdes circundam 
as quadras como planejado, cumprindo seu 
papel sócio-ambiental.

3.4. Espécies Nativas do Cerrado Local 
com Potencial para Arborização Urbana

 Palmas é conhecida nacionalmente 
como uma das cidades brasileiras com o clima 
muito hostil, proporcionando a população 
uma sensação desagradável frente ao 
intenso calor, principalmente entre os meses 
de julho a setembro. Por estar inserida na 
zona bioclimática 07 da ABNT-NBR 15220-
3, que visa o desempenho térmico em 
habitações	através	da	definição	de	diretrizes	
construtivas, recomenda-se para o município, 
construções com aberturas pequenas para 
ventilação com sombreamento intenso, desta 
forma,	a	utilização	da	vegetação,	qualificaria	a	
ambiência	do	espaço.
 Diversos autores demonstram que 
uma arborização adequada contribui para a 
diminuição do desconforto gerado pelo calor. 
Silva	 (2009),	 afirma	 que	 além	 de	 fornecer	
sombreamento, a massa arbórea permite a 
passagem da brisa local e absorve de maneira 
eficaz	 a	 radiação	 térmica	 de	 onda	 longa	
sobre as folhas refrescadas pela evaporação, 
podendo,	ainda,	canalizar	o	vento	e	filtrar	o	ar.
	 Nesse	 sentido,	 é	 possível	 afirmar	
que implantação de árvores nas frações 
urbanas possui uma inegável contribuição 
para melhorar o microclima urbano, gerando 
conforto para os habitantes da cidade, uma 
vez que, além de proporcionar bem estar 
durante todo o dia e noite, oferece a todos a 

É	 possível	 observar	 na	 bibliografia	
consultada que a maioria dos autores aponta 
para um descaso e uma falta de interesse 
dos órgãos públicos e da própria população 
no sentido de se conhecer a importância da 
vegetação no espaço urbano. Assim sendo, 
torna-se imprescindível que a população 
conheça e valorize os aspectos climáticos 
e biológicos que a vegetação desempenha 
e não somente perceba a árvore como 
elemento decorativo na cidade. (Gomes e 
Soares, 2003 p.22).
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possibilidade de desenvolver mais atividades 
ao ar livre. Além disso, o aumento das áreas 
vegetadas melhora a permeabilidade do solo, 
extremamente importante para drenagem das 
águas pluviais, fora todos os outros benefícios 
que as árvores propiciam para o ecossistema.
 O município Palmas é composto 
por uma vegetação característica do bioma 
Cerrado,	 com	fitofisionomias	que	vão	desde	
os campos abertos, passando pelos cerrados 
densos, cerradões e matas ripárias. Essas 
características conferem ao município uma 
rica biodiversidade, sendo muitas espécies 
de grande importância social, fornecendo 
recursos naturais como frutos e plantas 
medicinais	 (Mendonça	 et	 al.,	 2008;	 Felfili	 et	
al., 2008), matéria prima para confecção de 
artesanatos, dentre outros.
	 O	 Cerrado	 possui	 uma	 das	 floras	
mais diversa e exuberante dentre todas 
as formações savânicas mundiais, sendo 
ainda considerado uma área prioritária para 
conservação em nível global (MMA, 2002). 
Esta diversidade biológica tem permitido o uso 
de várias espécies na arborização urbana, que 
se	destacam	pela	floração	exuberante	como	
os	Ipês	(Tabebuia sp. e Handroanthus sp.), a 
Sucupira-do-cerrado (Bowdichia virgilioides), 
Angelim de morcego (Andira cuyabensis), a 
Sucupira branca (Pterodon emarginatus) e o 
Cega-machado (Physocalymma scaberrimun) 
com	 floração	 de	 cores	 brancas,	 roxa	 ou	
amarela. Algumas espécies como o Pau-
terra-folha-larga (Qualea grandiflora) e o 
Escorrega-macaco (Vochysia sp.), Chapéu de 
couro (Salvertia convallariodora) apresentam 
cachos exuberantes e dão uma maior 
harmonia ao ambiente urbano.
 Destacam-se ainda diversas espécies 
frutíferas, amplamente utilizadas e de grande 
valor socioambiental e identitário para as 
populações como o Caju (Anacardium 
occidentale), o Pequi (Caryocar brasiliensis), 
o Araticum (Annona classiflora), o Murici do 
campo (Byrsonima basiloba), o Puça (Mouriri 
pusa) e a Mangaba (Hancornia speciosa), 
a Macaúba (Acrocomia aculeata) dentre 
outras. Algumas espécies ainda se destacam 
pela sombra de sua copa como a Fava-de-
Bolota (Parkia platycephala), árvore símbolo 
do Tocantins (Tocantins, 1989), o Jatobá da 

Figuras 7, 8, 9 e 10: Inflorescencias das espécies nativas do cerrado. 
De cima para baixo: Pau d’arco (Handroanthus serratifolius), Sucupira 

branca (Pterodon emarginatus), Murici (Byrsonima pachyphylla) e Ipê rosa 
(Tabebuia impetigionosa).

mata (Hymenaea courbaril) e a Paineira-lisa 
(Eriotheca gracilipes).
 Entre as palmeiras, destaca-se a 
Gueroba (Syagrus oleracea), o Gerivá 
(Syagrus romanzoffiana) a Pupunha-brava 
(Syagrus cocoides) e a Macaúba (Acrocomia 
aculeata), com grande potencial para 
serem empregadas na arborização urbana. 
Entretanto, a utilização de qualquer uma 
dessas espécies na arborização deve ser 
feita de forma planejada e criteriosa, evitando 
que as mesmas gerem transtornos para a 
comunidade em geral e gastos excessivos 
para o Poder Público.
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4. DIAGNÓSTICO DA
ARBORIZAÇÃO

URBANA DE PALMAS
4.1. Conceituação

 
 A arborização urbana no Brasil 
tem sido implantada, na maioria das 
vezes, sem o devido planejamento, o que 
demanda a implementação de correções e o 
ordenamento de ações visando à adoção de 
práticas bem sucedidas (Santos, 2001). Para 
Biondi e Reissmann (1997), são ainda muito 
subjetivos os parâmetros utilizados para 
avaliação da arborização urbana, pois os 
valores estéticos muitas vezes suplantam os 
valores quantitativos e qualitativos, tornando 
mais difícil a interpretação das informações.
 A realização de inventários é 
fundamental para diagnosticar os erros e 
acertos relacionados à arborização urbana, 
sendo	o	meio	mais	 seguro	 e	 eficiente	 para	
conhecer a riqueza arbórea de uma cidade. 
O inventário da arborização exige a coleta 
e mensuração de um grande número de 
variáveis baseadas em um conjunto de 
técnicas	 que	 permitem	 a	 quantificação	 e	
qualificação	 do	 arboreto	 urbano.	 A	 coleta	
destes dados se realiza em campo, o que 
demanda um tempo considerável e custos 
elevados.
	 A	 identificação	das	espécies	de	uma	
comunidade e a avaliação da sua estrutura são 
itens fundamentais para o manejo adequado 
da arborização e áreas verdes (Leitão-Filho, 
1981). Segundo (Takahashi, 1994), quando 
realizado de maneira adequada, o inventário 
permite fornecer a contínua atualização 
das informações, além de funcionar como 
um poderoso instrumento de orientação e 
tomada de decisão de administradores e 

usuários locais (Miller, 1997).
 A metodologia a ser aplicada no 
inventário	é	tão	importante	quanto	a	definição	
da	 abrangência	 do	 inventário.	 Os	 dados	 a	
serem coletados dependem dos objetivos do 
inventário e do volume de recursos alocados 
(Silva et al., 2006). Alguns aspectos básicos 
devem ser considerados no inventário, tais 
como	 a	 identificação	 da	 espécie	 (nome	
científico	e	popular),	a	localização	da	árvore	
(latitude e longitude), características da árvore 
(porte,	fitossanidade,	desenvolvimento)	e	as	
características do meio (calçada, canteiro 
central, estacionamento, largura da calçada, 
presença de redes de serviços, etc.). 
Portanto, o conhecimento adequado das 
características e condições do ambiente é 
fundamental	para	o	êxito	na	implantação	da	
arborização,	uma	vez	que	sofre	interferência	
de uma grande diversidade de fatores 
relativos	ao	meio	natural	e	artificial	 (Milano,	
1984; Silva et al., 2006).
 A organização e sistematização 
dos dados baseado em ferramentas 
computacionais	 aumenta	 a	 eficiência	 no	
planejamento da arborização urbana. O uso 
de sistemas computadorizados vinculados a 
um banco de dados relacional, que permita 
explorar todo o potencial das informações 
de	 maneira	 rápida	 e	 eficiente,	 possibilitará	
a melhor gestão das informações. O uso de 
sistemas	 de	 informação	 geográfica	 (SIG)	
permite	 relacionar	 dados	 geográficos	 com	
dados alfanuméricos (Accioly, 2006) e a 
integração das informações provenientes 
de diversas fontes em uma única base de 
dados, possibilitando a recuperação, analise 
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e visualização dos dados de maneira rápida 
e objetiva, onde todas as informações 
disponíveis estão inter-relacionadas em 
uma	localização	geográfica	comum	(Câmara	
et al., 1996). A informatização dos dados 
reflete	na	redução	dos	custos	propiciando	ao	
planejador um instrumento fundamental para 
o manejo das árvores no meio urbano (Silva 
et al., 2007).

4.2. Metodologia

4.2.1. Levantamento de informações 
qualiquantitativas da arborização

 Entende-se por um inventário 
qualiquantitativo da arborização urbana 
o levantamento de variáveis direta ou 

indiretamente vinculadas ao arboreto 
urbano que devem ser observadas durante 
o levantamento bem como estas devem ser 
avaliadas (Oliveira e Tavares, 2012).
 A seleção das unidades amostrais 
teve como base o ordenamento territorial da 
cidade	de	Palmas	definidas	no	Plano	Diretor	
Participativo, Lei N° 1.011/01. O levantamento 
qualiquantitativo da arborização urbana foi 
realizado nos canteiros centrais e passeios 
das avenidas Teotônio Segurado, JK, LOs e 
NSs, rotatórias, alamedas, praças e áreas 
verdes das quadras residenciais e comerciais 
do Plano Diretor sul e norte de Palmas 
(Figura 12). Nas avenidas, ruas e áreas 
verdes da região sul de Palmas representada 
pelo Jardim Aureny I, II, III e IV, e distritos de 
Taquaruçu e Buritirana (Figura 11).

Figura 11: Macrozoneamento do município de Palmas, ordenamento 
territorial e ambiental. Fonte: IPUP, 2004.
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Foram amostrados, os canteiros, passeios 
e estacionamentos das avenidas Teotônio 
Segurado e JK e pelo menos 60% dos 
canteiros centrais e rotatórias das avenidas 
LO e NS. No interior das quadras foram 
amostrados ao menos 60% das alamedas e 
de 90 a 100% da superfície das áreas verdes 
(AVNE	-	áreas	verdes	não	edificantes)	e	áreas	
públicas (APM - área pública municipal) não 
edificadas	(Figura	12).	Em	cada	uma	destas	
unidades	 amostrais	 foram	 identificadas	 em	
torno de 100% dos indivíduos arbóreos em 
diferentes estágios de desenvolvimento 
(muda, plantas jovens e adultas). Esta mesma 
proporção foi utilizada para amostragem 
das ruas, canteiros centrais, áreas verdes e 
praças do Jardim Aureny I, II, III e IV, e os 
distritos de Taquaruçu e Buritirana.
 Os mapas com a localização e usos 
atualizados das variáveis foram produzidos 
pela própria equipe ou fornecido pela 
Prefeitura Municipal de Palmas. A coleta de 
dados foi realizado em campo, mediante o 
preenchimento de planilha eletrônica digital 
incorporada em um coletor de dados Mesa 
Juniper System 3G, à prova d’água e de 
impactos, com processador de 806 Mhz 
PXA320, sistema operacional e software 
Microsoft Windows Mobile 6.5.3, com câmera 
de 3.2MP, GPS e modem 3G GSM (Figura 
13) e trena de 5 metros. Os dados coletados, 
após tratamento em ambiente SIG, foram 
analisados utilizando planilhas do Software 
Excel 2010.
 O formulário de inventário arbóreo 
foi adaptado a partir do formulário proposto 
por Silva Filho (2002), sendo coletados os 
seguintes dados:
 a) Responsável pela coleta e data;
 b) Localização: (Quadra, alameda, 
área verde, canteiro central, estacionamento, 
rotatória); 
 c) Dados relativos à espécie:
	 Nome	científico	e	popular;
 Altura do indivíduo em metros 
(estimado da base à copa do indivíduo);
 Fitossanidade: avaliou-se o estado 
de	saúde	da	planta,	sendo	classificado	em:	
1)	 Bom	 –	 indivíduo	 apresenta	 bom	 estado	
de vigor, sem sinais de pragas, doenças 
ou danos mecânicos aparente; 2) Regular 

–	 indivíduo	 com	 média	 condição	 de	 vigor,	
apresentando pequenos problemas de 
pragas, doenças ou danos físicos; 3) Ruim - 
árvore apresenta péssimo vigor, tendendo à 
morte, com forte ataque de pragas, doenças 
ou sérios danos físicos), e; 4) Morta.

Figura 12: Exemplo das áreas de amostradas nas quadras do Plano Diretor 
Urbano de Palmas. Em vermelho, áreas não edificantes (áreas verdes) e setas 

azuis, ruas amostradas.

Figura 13: Coletor de dados empregado para coleta de 
dados Mesa Juniper System 3G®.
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Figura 14: Fitossanidade dos indivíduos amostrados. Da esquerda para a direta: bom, regular, ruim e morta.

 Estágio de desenvolvimento: muda, jovem, adulta.

Figura 15: Estágio de desenvolvimento dos indivíduos amostrados. Da esquerda para a direta: muda, jovem e adulto.

-	 área	 suficiente	 para	 o	 desenvolvimento	
da planta, mas podendo causar pequenos 
problemas a estruturas vizinhas; 3) Ruim - 
área	insuficiente	para	o	desenvolvimento	da	
planta ou com possibilidade de causar danos 
significativos	a	estruturas	próximas.

 Desenvolvimento da planta: avaliou-se 
o	local	de	plantio	da	árvore,	identificando	se	há	
área livre disponível para o desenvolvimento 
da	planta,	do	sistema	radicular	e	infiltração	de	
água - anel ecológico ou “gola”. 1) Bom - árvore 
em área aberta, sem prejuízos a estruturas 
próximas	(passeio,	meio	fio,	etc.);	2)	Regular	
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Figura 16: Área de desenvolvimento da planta. Da esquerda para a direta: Bom, Regular e Ruim.

50%	da	estrutura;	3)	Poda	Muito	Drástica	–	
realização de poda com a remoção de mais 
de 50% da copa do indivíduo amostrado, 
alterado a estrutura típica da copa, e: 4) Não 
se	 aplica	 –	 quando	 o	 indivíduo	 amostrado	
se tratava de muda, indivíduo jovem ou 
palmeira.

	 Intensidade	 da	 poda:	 verificou-se	 o	
quão intenso foi o procedimento de poda 
realizado no indivíduo amostrado, sendo 
classificado	em:	1)	Leve	–	ausência	de	poda	
ou realização de poda em apenas galhos 
finos	sem	alterar	a	estrutura	típica	da	espécie,	
retirada < 20% da copa; 2) Poda Drástica - 
retirada de galhos da copa da árvore em até 

Figura 17: Intensidade de poda dos indivíduos amostrados. Da esquerda para a direta: Poda Leve, Drástica, 
Muito Drástica e quando não se aplica (Palmeiras).



32

	 Fotografias	do	indivíduo:	sempre	que	
o	 indivíduo	não	era	 identificado	em	campo,	
este era cuidadosamente fotografado para 
posterior	 identificação	 em	 laboratório	 por	
meio de consulta a especialista na área e/ou 
na literatura especializada.

4.3. Planejamento da Arborização Urbana

 Constituem elementos básicos e 
fundamentais deste Plano de Arborização o 
respeito aos valores culturais, ambientais e 
históricos do município de Palmas. O Plano 
reconhece que a arborização é responsável 
pelo provimento de conforto térmico, pela 
redução da poluição sonora e atmosférica, 
serve de abrigo e alimento para a fauna, 
é promotora da diversidade biológica, 
auxilia na permeabilidade do solo e valoriza 
esteticamente a paisagem urbana.
 A seleção da espécie a ser utilizada 
na arborização urbana está associada ao 
seu porte (pequeno, médio, grande) e as 
características do espaço livre disponível 
(Guzzo, 1993). Como os esquipamentos 
urbanos são muito variados, é de extrema 
importância obedecer alguns critérios 
técnicos	 para	 definição	 do	 local	 e	 plantio	
das árvores (SVMA, 2005; Oliveira, 2012). 
Nos projetos de vias públicas quando houver 
concorrência	entre	equipamentos	públicos	e	
arborização, deve-se avaliar a possibilidade 
de readequação dos equipamentos, evitando 
ações de poda ou remoção desfavorecendo 
a arborização (SVMA, 2005).
 As ações e seleção das espécies 
foram	definidas	com	o	intuito	de	minimizar	os	
conflitos	entre	as	árvores	e	os	equipamentos	
urbanos	 (presença/	 ausência	 de	 rede	
elétrica, de drenagem pluvial e hidráulica, 
larguras das calçadas, ruas e recuo predial). 
Para tanto, foram levantadas informações 
sobre os logradouros envolvidos (quadras, 
praças, áreas verdes), as espécies arbóreas 
e sua distribuição, características das 
vias (avenidas, alamendas, canteiros), 
equipamentos aéreos e subterrâneos 
(rede de eletricidade, de água, de esgoto, 
telefonia, cabeamento, sinalização viária) e o 
calçamento público/privado.

 Necessidade de poda: sim ou não. 
Motivo (obstruindo sinalização, rede elétrica, 
circulação de pedestres, etc.);

Figura 18: Necessidade de poda devido a interferências na rede elétrica e 
passagem de pedestre.

	 Posicionamento	geográfico	e	distância	
da	 árvore	 em	 relação	ao	meio	 fio,	 esquina,	
sinalização, poste ou outro obstáculo.

Figura 19: Marcação, coleta de dados e medição da distância do indivíduo em 
relação ao meio- fio.
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5. RESULTADOS
responsável pela conexão das regiões norte e 
sul, tendo uma extensão de aproximadamente 
20,0 km. A avenida possui um canteiro 
central de aproximadamente 45 metros de 
largura onde será construída a canaleta de 
circulação do BRT (Bus Rapid Transport). 
De acordo com a Prefeitura Municipal de 
Palmas, o canteiro central já vem sendo 
preparado	 para	 esta	 finalidade	 a	 partir	 da	
revisão do Plano Diretor de Palmas em 2007, 
com a manutenção da vegetação nativa no 
sentido sul e a paralisação do ajardinamento 
e irrigação nos canteiros consolidados (BRT 
Palmas, informativo 0204).

5.1.1.2. Resultados

 Foram amostrados aproximadamente 
5.800 metros de canteiros centrais na Av. 
Teotônio Segurado, tendo seu início no 
lado	 sul	 do	 Palácio	 Araguaia	 e	 finalizando	
no cruzamento da LO23. Esta área foi 
selecionada por possuir canteiros com e sem 
tratamento paisagístico, permitindo desta 
maneira a realização de uma avaliação 
representativa da área amostrada.
 No canteiro central da Avenida 
Teotônio Segurado foram amostrados 
1.777	 indivíduos,	 sendo	 identificados	 1.763	
indivíduos de 32 famílias e 83 espécies 
e	 14	 indivíduos	 todavia	 não	 identificados	
(Tabela 1). As famílias com maior número 
de espécies foram, respectivamente, 
Fabaceae com 18 espécies, Arecaceae 
com nove e Bignoniaceae e Myrtaceae com 
seis espécies cada (Figura 20). Porém, as 
famílias com maior número de indivíduos 
foram Arecaceae com 23,0%, Fabaceae 
19,6% e Bignoniaceae com 14,7% (Figura 
21).	 Juntas	 estas	 três	 Famílias	 possuem	
57,3% de todos aos indivíduos analisados. 
As	 espécies	 com	 maior	 frequência	 foram	

5.1. Espaços Verdes de 
Acompanhamento Viário

 O traçado viário da área central de 
Palmas, contempla dois eixos estruturantes, 
formados pelas Avenidas Teotônio Segurado 
no sentido Norte/Sul e Avenida Juscelino 
Kubitschek no sentido Leste/Oeste. Um 
conjunto de avenidas seguem paralelamente 
à Av. Teotônio recebendo a denominação de 
Avenidas Norte/Sul (NS1 a NS10) e Avenidas 
Leste/Oeste (LO1 a LO 33) equidistantes à 
Av. JK, todas elas possuindo canteiro central 
em parte ou ao longo de toda sua extensão.
Nos bairros/setores, o traçado segue outro 
ordenamento e as avenidas que possuem 
canteiro central no Jardim Aureny (I a IV) 
são a Av. Brasil, Avenidas A, B e C e Av. 
Tocantins que também segue por Taquaralto. 
Nos distritos de Taquaruçu e Buritirana os 
canteiros centrais estão localizados em 
trechos da rodovia TO-030.
 Segundo o Código de Trânsito 
Brasileiro,	 Lei	 n˚	 9.503,	de	23	de	setembro	
de	1997,	o	canteiro	central	é	definido	como	
obstáculo físico construído como separador 
de pistas de rolamento, eventualmente 
substituído por marcas viárias.
 Neste item foram considerados os 
canteiros centrais localizados ao longo das 
Avenidas Teotônio Segurado, Juscelino 
Kubitschek, Avenidas NS e LO na região 
central de Palmas, nos bairros/distritos foram 
consideradas as Av. Brasil, Av. Tocantins, Av. 
A e AV. I no Jardim Aureny.

5.1.1. Avenida Teotônio Segurado

5.1.1.1. Descrição

 A Avenida Teotônio Segurado é a 
principal via arterial da cidade de Palmas, 
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a palmeira licuri (Syagrus picrophyla) com 
10,3%, o caju (Anacardium occidentale) 9,5% 
e o pequi (Caryocar brasiliensis) com 9,0%, 
juntas corresponderam a aproximadamente 
um terço, 28,8% de todos os indivíduos 
analisados (Tabela 1, Figura 22 ).
 Quanto à origem, a maioria das 
espécies, 64,7% é nativa do cerrado, 24,2% 
provenientes de outras regiões brasileiras 
e 11,0% de outros países. O mesmo ocorre 
com os indivíduos, sendo mais da metade, 
66,2% espécies nativas do cerrado, 16,2% 
exóticas do cerrado e 17,5% exóticas de 
outros países (Figura 23). Das dez espécies 
mais frequentes nos canteiros centrais, sete 
são nativas do cerrado: o caju (Anacardium 
occidentale), o pequi (Caryocar brasiliensis), 
o	 ipê-rosa	 (Tabebuia impetiginosa), a 
cachamorra (Tachigali rubiginosa), o jerivá 
(Syagrus romanzoffiana), a fava-de- bolota 
(Parkia platycephala) e o guamirim (Myrcia 
fallax). Destaca-se ainda o oiti (Licania 
tomentosa), como a espécie nativa do 
Brasil mais frequente e a palmeira-imperial 
(Roystonea oleracea) entre as estrangeiras 
(Figura 23).
 A arborização do canteiro central 
da Av. Teotônio Segurado é composto 
maioritariamente por árvores, 76,8% e 
palmeiras, 22,9%. Dentre as palmeiras, 
as espécies mais frequentes foram o licuri 
(Syagrus picrophyla) e a palmeira-imperial 
(Roystonea oleracea). Os arbustos são 
escassos nesta avenida, representando 
apenas 0,2% das espécies analisadas 
(Figura 24). Os indivíduos arbóreos de médio 
porte foram os mais frequentes com 62,3%, 
os	de	grande	porte	vem	na	sequência	com	
34,5%, porém, apenas 5,6% das árvores de 
grande porte atingiram a altura mínima de 
seu porte. Das espécies analisadas, 49,7% 
possuem atualmente entre 6,0 e 12,0 metros 
e até 44,5% até 6,0 metros de altura (Figura 
25 ). Ainda que 72,3% das árvores analisadas 
já sejam adultas, muitas devem continuar 
crescendo pois ainda não atingiram a altura 
relativa ao seu porte. As árvores jovens, 
17,5% e as mudas 10,2%, são encontradas, 
em sua maioria nos canteiros que receberam 
tratamento paisagístico recentemente ou na 
reposição de árvores/palmeiras mortas.

	 A	fitossanidade	é	boa	em	76,7%	das	
árvores analisadas, 13,7% apresentam uma 
condição	fitossanitária	regular	e	8,2%	ruim.	
Algumas espécies devem ser analisadas 
por especialistas, pois apresentam uma 
elevada porcentagem de indivíduos em 
condição	 fitossanitária	 regular	 ou	 ruim.	
Dentre as espécies provenientes de 
outros países, duas são consideradas 
potencialmente invasoras, a palmeira-rabo-
de-peixe (Caryota urens)	 e	 o	 ficus	 (Ficus 
benjamina), não sendo recomendadas 
para arborização urbana. Como ambas 
apresentam	 problemas	 fitossanitários,	
recomenda-se a sua substituição. Porém, 
é entre as diversas espécies nativas do 
cerrado onde encontramos a maioria 
dos indivíduos com problemas, dos 
quais, 90,9% das cachamorras (Tachigali 
rubiginosa), 80,0% dos falso-barbatimões 
(Dimorphandra mollis), 50,5% dos jerivás 
(Syagrus romanzoffiana), 50,0% das 
paineras-peludas (Eriotheca pubescens) e 
41,5% dos guramirins (Myrcia fallax) estão 
em	condição	fitossanitária	 regular	ou	 ruim.	
Os maiores problemas estão relacionados a 
presença de cupins, formigas e/ou fungos.
 Em função da largura do canteiro 
central da Av. Teotônio Segurado, a grande 
maioria dos indivíduos analisados, 98,8% 
apresenta condições satisfatórias para seu 
desenvolvimento. Porém, algumas poucas 
palmeiras	 do	 gênero	 Syagrus	 e	 árvores	
como o caju (Anacardium occidentale) 
e o oiti (Licania tomentosa), tem sido 
danificadas	em	seu	caule,	causado	pelo	uso	
de máquinas, durante o corte da grama. A 
presença	apenas	eventual	de	interferências	
aéreas como rede elétrica ou sinalização 
viária, faz com que a maioria dos indivíduos, 
76,6%, recebam apenas podas leves ou a 
poda não se aplica 22,45%, como no caso 
das palmeiras Arecaceae. 
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Tabela	01:	Famílias,	espécies,	indivíduos,	frequência	das	espécies	e	origem	das	árvores	
analisadas no canteiro central da Avenida Teotônio Segurado, Palmas-TO.
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      Famílias (indivíduos)

Figura 20: Famílias com maior frequência de indivíduos no canteiro central da Av. Teotônio Segurado, Palmas-TO.
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      Famílias (espécies)

Figura 21: Famílias com maior frequência de espécies no canteiro central da Av. Teotônio Segurado, Palmas-TO.

         Espécies

Figura 22: Espécies mais frequentes no canteiro central da Av. Teotônio Segurado, Palmas-TO.
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  Origem - Espécies

Figura 23: Origem das espécies presentes do canteiro central da Av. Teotônio Segurado, Palmas- TO.

             Origem - Indivíduos

Figura 24: Origem dos indivíduos presentes do canteiro central da Av. Teotônio Segurado, Palmas- TO.
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      Tipo

Figura 25: Classificação das espécies presentes do canteiro central da Av. Teotônio Segurado, Palmas-TO.

         Porte e Altura

Figura 26: Porte e altura das espécies presentes do canteiro central da Av. Teotônio Segurado, Palmas-TO.

         Idade

Figura 27: Idade das árvores presentes do canteiro central da Av. Teotônio Segurado, Palmas-TO.
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  Fitossanidade

Figura 28: Fitossanidade das árvores presentes do canteiro central da Av. Teotônio Segurado, Palmas-TO.

             Desenvolvimento

Figura 29: Desenvolvimento das árvores presentes do canteiro central da Av. Teotônio Segurado, Palmas-TO.
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    Intensidade de Poda

Figura 30: Intensidade de poda nas árvores presentes do canteiro central da Av. Teotônio Segurado, Palmas-TO.

canteiros centrais que receberam tratamento 
paisagístico	são	subdivididos	em	três	partes	
internas, sendo duas laterais com nove 
metros	de	largura	e	limite	no	meio-fio	das	vias	
de rodagem e uma interna de 20,0 metros, 
separado por duas calçadas, uma a cada 
lado, com 2,5 metros de largura. Em geral, 
nos canteiros externos do canteiro central, 
a arborização é padronizada, estando as 
árvores alinhadas no centro do canteiro, 
aproximadamente a 4,5 metros da pista de 
rolagem (Figura 31), à exceção do primeiro 
trecho de canteiro do lado sul da avenida 
entre a LO1 e LO3, onde as árvores estão 
alinhadas a um lado e outro da calçada, tendo 
seu eixo central a 2,5 metros da calçada.

5.1.1.3. Discussão

 A Av. Teotônio Segurado é um grande 
corredor verde com aproximadamente 
4.200 metros de canteiros com tratamento 
paisagístico e 15.800 metros sem intervenção, 
onde encontramos remanescentes da 
vegetação nativa do cerrado representativas 
da vegetação original.
 Os canteiros centrais da Av. Teotônio 
Segurado são bastante variáveis em termos 
de desenho e espécies presentes, havendo 
canteiros que variam entre 340 e 690 metros 
de comprimento e canteiros menores de 35 
metros de comprimento, situados entre os 
cruzamentos das avenidas Leste/ Oeste. Os 

Figura 31: E - Posicionamento das árvores no canteiros externos do canteiro central, estando as árvores alinhadas no centro do canteiro, aproximadamente 
a 4,5m da pista de rolagem. D - No primeiro trecho de canteiro do lado sul da avenida entre a LO1 e LO3, as árvores estão alinhadas a um lado e outro da 

calçada, tendo seu eixo central a 2,5m da calçada.
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LO1 e LO3, as árvores estão alinhadas ao 
longo das calçadas internas do canteiro, 
havendo o predomínio de oitis (Licania 
tomentosa), substituídas eventualmente 
por outras espécies como mangueiras 
(Mangifera indica)	 e	 ipês-rosa	 (Tabebuia 
impetiginosa). No trecho seguinte, entre 
a LO3 e LO11, as partes externas destes 
canteiros, são dominadas por palmeiras-
imperiais (Roystonea oleracea, Figura 33), 
que vem sendo substituídas por palmeiras 
do	 gênero	 Syagrus	 (Figura	 33).	 Na	 parte	
interna destes canteiros, existe uma grande 
variedade de árvores nativas e exóticas, 
também plantadas, porém distribuídas 
aleatoriamente.

 Entre as avenidas LO11 e LO13, 
com	o	 inexistência	de	calçadas	no	canteiro	
central, a arborização segue outro padrão. 
Palmeiras	 do	 gênero	 Syagrus,	 seguem	
paralelas a cada lado da faixa de rolamento, 
distantes	4,5	metros	do	meio-fio	e	separadas	
por aproximadamente 15,0 metros. Na parte 
central do canteiro, existem sete mosaicos 
em forma de pétalas formados por ixoras- 

A partir da LO11 os canteiros centrais 
estão desprovidos de calçadas (Figura 32). 
Em geral nas partes internas do canteiro 
central a distribuição da arborização é 
aleatória. Nos pequenos canteiros de 35m 
de comprimento entre os cruzamentos das 
Av. LO, a arborização não segue nenhum 
padrão	definido.

  

 Ao norte do Palácio Araguaia, existe 
apenas um trecho de canteiro de 340 metros 
e dois pequenos canteiros de 35 metros com 
tratamento paisagístico. Na parte externa 
destes canteiros, situados entre a LO2 e LO4, 
as árvores são em sua maioria oitis (Licania 
tomentosa), porém existem mangueiras 
(Mangifera indica),	 ipês-rosa	 (Tabebuia 
impetiginosa), entre outras. Na parte interna, 
as espécies são variadas e distribuídas 
aleatoriamente.
 Ao sul do Palácio Araguaia, os 
canteiros centrais da Av. Teotônio Segurado 
situados entre as avenidas Leste/oeste, 
variam em extensão (340m, 580m, 640m e 
690m), sendo a maioria dos trechos, resultado 
de paisagismo próprio. No trecho entre a 

Figura 32: E - Os canteiros centrais estão desprovidos de calçadas a partir 
da LO11. D - A distribuição da arborização plantada nos canteiros internos do 

canteiro central é geralmente aleatória

Figura 33: E - Canteiros arborizados com a palmeira-imperial 
(Roystonea oleracea). D - Palmeiras-imperiais sendo substituídas por 

palmeiras do gênero Syagrus.
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chinesas (Ixora chinensis) e árvores de 
diversas espécies distribuídas sem padrão 
definido.	Entre	a	LO13	e	LO15,	o	paisagismo	
é	mais	 recente,	 sendo	 realizado	 com	 ipês-
rosa (Tabebuia impetiginosa), igualmente 
alinhados a um lado e outro das faixas de 
rolamento.
 A partir da LO15, predominam as 
espécies nativas não plantadas em função 
da	ausência	de	paisagismo	(Figura	34).	Estes	
canteiros são remanescentes representativos 
da vegetação original da cidade, 
havendo uma diversidade considerável 
de espécies autóctones, com alto valor 
biológico, ecológico e cultural. Nestes 
canteiros predominam espécies típicos da 
fitofisionomia	de	cerradão,	formação	florestal	
do Cerrado, onde as árvores podem atingir os 
25,0m de altura. Algumas espécies como a 
cachamorra (Tachigali rubiginosa), a painera-
peluda (Eriotheca pubescens), painera-
lisa (Eriotheca gracilipes), as frutas-de-
morcego (Andira sp.), a sucupira-do-cerrado 
(Bowdichia virgilioides) ou a sucupira-lisa 
(Pterodon emarginatus), são típicas deste 
ambiente.

 

 Nos 5.800 metros de canteiro central 
da Av. Teotônio Segurado analisados foram 
encontradas 83 espécies de árvores de 32 

famílias, uma diversidade considerável, 
resultante principalmente da manutenção da 
arborização original nos canteiros ainda sem 
paisagismo, onde as espécies nativas são 
predominantes, mas também pelo plantio de 
diversas espécies nativas do cerrado.
 Além do grande número de espécies 
nativas, outro destaque na arborização da 
Av. Teotônio Segurado, é abundância de 
indivíduos arbóreos autóctones. Dos 1.777 
indivíduos analisados, aproximadamente 
65,0% são nativos do cerrado, 22,3% 
nativos do Brasil e apenas 11,0% árvores de 
espécies de outros países. Das dez espécies 
mais frequentes, sete são nativas do cerrado, 
o caju (Anacardium occidentale), o pequi 
(Caryocar brasiliensis),	o	ipê-rosa	(Tabebuia 
impetiginosa), a cachamorra (Tachigali 
rubiginosa), o jerivá (Syagrus romanzoffiana), 
a fava-de-bolota (Parkia platycephala) e 
o guaramirim (Myrcia fallax), (Figura 35). 
Porém, a grande maioria das espécies 
nativas está naturalmente representada 
por poucos indivíduos. Segundo Reis et al., 
2003, a manutenção de espécies autóctones 
na arborização urbana formando ambientes 
semelhantes à paisagem original, aumenta a 
percepção do espaço urbano pela população 
estimulando a sua valorização e conservação.

Figura 34: Canteiros sem tratamento paisagístico contendo espécies 
autóctones do cerrado formando bosques naturais.

Figura 35: Espécies nativas do cerrado utilizadas no paisagismo: E - Fava-de-
bolota (Parkia platycephala) e D - Cachamorra (Tachigali rubiginosa) naturalmente 

presente no canteiro central da Avenida Teotônio Segurado.
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 Nos canteiros ajardinados desta 
avenida, destaca-se o trecho que corta 
o ribeirão Brejo comprido, entre a LO5 e 
LO9, onde foram mantidas algumas árvores 
nativas, porém na recomposição da vegetação 
original	 houve	 uma	 predominância	 de	 ipês	
dos	gêneros	Tabebuia	e	Handroanthus.
 Existe uma diferença muito grande 
na arborização dos canteiros com e sem 
tratamento paisagístico. Ainda que, a maioria 
das espécies, sobretudo na faixa central 
dos canteiros ajardinados, seja constituída 
por nativas do cerrado, a composição 
das espécies é muito discrepante. Nos 
canteiros	 modificados	 são	 encontradas	 39	
espécies, a maioria amplamente utilizadas 
no paisagismo da cidade como o caju 
(Anacardium occidentale),	 o	 ipê-rosa	
(Tabebuia impetiginosa), a fava-de-bolota 
(Parkia platycephala) e as palmeiras do 
gênero	Syagrus.	Por	outro	lado,	nos	canteiros	
sem intervenção, dentre as 29 espécies 
encontradas, as mais frequentes foram o 
pequi (Caryocar brasiliensis), a cachamorra 
(Tachigali rubiginosa), o guaramirim (Myrcia 
fallax), o amargoso (Vatairea macrocarpa) e a 
sucupira-do-cerrado (Bowdichia virgilioides).
Analisando estas diferenças, é possível 
perceber como a vegetação nativa original 
se torna descaracterizada, mesmo quando o 
paisagismo se preocupa em utilizar espécies 
nativas. Das espécies nativas utilizadas 
no paisagismo e aquelas encontradas 
naturalmente no canteiro central da Av. 
Teotônio Segurado, umas poucas como a 
fava-de-bolota (Parkia platycephala) e o pequi 
(Caryocar brasiliensis), foram encontrados 
em ambos canteiros.
 A palmeira-imperial (Roystonea 
oleracea), é a espécie exótica estrangeira 
mais frequente. A exemplo da Avenida 
Juscelino Kubitscheck, esta palmeira foi 
amplamente utilizada na arborização do 
canteiro central da Av. Teotônio Segurado, 
formando duas colunas paralelas próximas 
às faixas de rolamento. Assim como na 
Av. JK, as palmeiras-imperiais mortas 
vem sendo substituídas, porém, nesta 
avenida são repostas por palmeiras nativas 
do	 gênero	 Syagrus	 e	 eventualmente	 por	
outras espécies como o caju (Anacardium 

occidentale). Uma das razões para 
substituição das palmeiras-imperiais poderia 
estar	 associada	 à	 fitossanidade.	 Dos	
indivíduos analisados, 14,3% apresentaram 
problemas	fitossanitários,	metade	das	quais	
em estado regular e metade ruim, outros 
quatro indivíduos estavam mortos devendo 
ser substituídos. Foi observada a presença 
frequente de cupins nas proximidades 
desta espécie, quando comparado a outras 
presentes no canteiro central. O mesmo 
problema foi evidenciado na Av. JK, o 
que requer uma avaliação mais criteriosa 
realizada por especialistas.
 A substituição ou não das palmeiras-
imperiais deve atender a critérios estético-
culturais,	 ecológicos	 e	 fitossanitários.	
Nascimento et al., (2013) recomendam que o 
uso ornamental desta espécie deve ser feito 
com muito cuidado, principalmente próximo 
a áreas úmidas, devido ao seu potencial 
invasivo. Apesar do sucesso de adaptação 
desta espécie em diversas regiões brasileiras, 
segundo Araújo e Silva (2010), indivíduos 
adultos e plântulas da palmeira-imperial 
(Roystonea oleracea) são frequentemente 
atacados por patógenos e insetos-praga, 
além disso, o estresse provocado por fatores 
abióticos como temperaturas elevadas, 
umidade,	compactação	do	solo,	deficiências	
nutricionais	 e	 fitotoxicidade,	 aumentam	 a	
vulnerabilidade desta espécie a patógenos, 
entre eles fungos que colonizam as raízes 
comprometendo	o	fluxo	de	seiva,	que	afeta	
as folhas e o palmito, doença conhecida 
como “podridão do topo”.
 Além disso, o paisagismo realizado 
com a introdução de espécies exóticas, 
como nos principais eixos viários da cidade 
(Av. Teotônio Segurado e Av. JK), deve ser 
reconsiderado, pois o uso destas espécies 
não	 traz	 nenhuma	 identidade	 ou	 referência	
cultural e paisagística com o Cerrado e a 
cidade de Palmas.
 Dentre as espécies nativas brasileiras, 
o oiti (Licania tomentosa), foi a mais frequente, 
principalmente devido ao seu intenso uso no 
canteiro entre a LO1 e LO3. Ao longo dos 
demais canteiros analisados sua presença 
foi	esporádica.	O	ipê-amarelo	(Handroanthus 
serratifolius), também teve uma distribuição 
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pontual, concentrada no trecho de canteiro 
entre a LO5 e LO9.
 As espécies arbóreas dominam a 
paisagem do canteiro central da Av. Teotônio 
Segurado correspondendo a 76,8% de todos 
os indivíduos analisados. Entretanto, esta 
representativida de é bem menor quando 
consideramos apenas os canteiros que 
receberam tratamento paisagístico, já que, 
as palmeiras que representaram 22,9% do 
total de indivíduos, estão presentes apenas 
nestes trechos. Os arbustos são raramente 
utilizados no paisagismo da avenida, 
correspondendo a 0,2% das espécies 
vegetais.
 Mais da metade das árvores 
analisadas são de médio porte, e apenas um 
terço de grande porte, além disso, somente 
5,6% das árvores de grande porte atingiram 
a altura correspondente ao seu porte, ou seja 
mais de 12,0 metros. Estas diferenças podem 
estar associadas ao manejo inadequado e a 
falta de adubação, seja no preparo do solo ou 
ao longo do desenvolvimento destas árvores. 
Um canteiro com as proporções avantajadas 
como o da Av. Teotônio Segurado, tem 

condições de receber maior quantidade e 
variedade de espécies de grande porte, 
principalmente na parte interna do canteiro, 
o	 que	 poderia	 significar	 uma	 melhoria	 no	
conforto térmico, na retenção de partículas 
em suspensão e na redução da velocidade 
das enxurradas, pelo represamento e 
liberação aos poucos da água das chuvas 
(Silva et al., 2007). Porém, esta possibilidade 
apresenta-se limitada, uma vez que a parte 
interna do canteiro central, onde se concentra 
maior parte da arborização plantada e nativa 
da Avenida (Figura 36), será transformada 
na canaleta de circulação de ônibus do BRT 
(Bus Rapid Transport), (Figura 37).
 Apesar de grande parte, 72,3% 
dos indivíduos analisados serem adultos, 
percebe-se que muitos ainda não atingiram 
a altura relativa ao seu porte, ou seja, ainda 
devem crescer consideravelmente, desde 
que sejam corretamente manejados. Este 
fator deve ser considerado no planejamento 
para implantação do BRT, já que muitos 
indivíduos poderão ser transplantados para 
outras áreas (Figura 38), seja ao longo 
da canaleta de circulação, nos canteiros 
adjacentes às estações ou serem implantados 
ao longo do passeio e nos estacionamentos 
do outro lado da avenida. O transplante de 
árvores tem sido uma alternativa utilizada 
em diversas áreas urbanas em função de 
projetos de uso e ocupação do solo.
 A retirada de uma planta adulta de 
uma localidade e seu plantio em outro 
local, técnica conhecida como transplante 
de árvores, tem sido adotada em diversos 
países e algumas cidades brasileiras. Em 
Porto Alegre os transplantes arbóreos 
ocorrem desde a década de 1970 e foram 
registrados por Habekost e Oliveira (1979), 
que também descreveram as principais 
técnicas, detalhando aspectos relativos à 
escolha de espécies, época do ano, locais 
apropriados, preparo do solo, podas e regas. 
Mais recentemente, o sucesso no transplante 
de árvores em Porto Alegre, foi acompanhado 
por Inácio e Leite (2007), que avaliaram as 
espécies, métodos e equipamentos utilizados, 
relatando	uma	sobrevivência	de	72,0%	dos	
indivíduos transplantados. Em São Paulo, 
Palermo Junior (1986), descreve técnicas de 

Figura 36: Canteiro central da Avenida Teotônio Segurado, onde se concentra 
maior parte da arborização plantada e nativa da Avenida, que será transformada 

na canaleta de circulação do Bus Rapid Transport - BRT.
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Figura 38: E - Falso-barbatimão (Dimorphandra mollis) e D - Jacarandá-bico-de-
papagaio (Machaerium acutifolium) com potencial para ser transplantado.

Figura 37: Traçado do Bus Rapid Transport - BRT, ao longo de todo o canteiro 
central da Avenida Teotônio Segurado na região Central e Sul de Palmas (Fonte: 

BRT Palmas, informativo 0204).



47

transplante de Palmeiras e árvores em geral, 
enfatizando que o sucesso do transplante 
depende de alguns fatores limitantes como 
a espécie, idade e capacidade de resistir à 
perda de água.
 Apesar de amplamente difundido, não 
existe	 uma	 Legislação	 Federal	 específica	
para o transplante arbóreo, porém, diversos 
estados e municípios possuem legislação 
específica	para	o	manejo	da	arborização	que	
inclui o seu plantio, corte, poda ou transplante. 
A	 ausência	 de	 legislação	 específica	 no	
município de Palmas, coloca em risco não 
apenas a conservação e sustentabilidade do 
patrimônio arbóreo mas também a população 
em geral que pode estar exposta a riscos 
vinculados a queda de árvores, choques 
elétricos quando são utilizadas espécies 
pouco apropriadas para a arborização 
urbana. Esta prática será fundamental para 
conservação da arborização plantada e 
nativa da Av. Teotônio Segurando durante a 
implantação do BRT (Bus Rapid Transport).
 As mudas, que representaram 10,2% 
do total de árvores analisadas, encontram-
se sobretudo nos trechos de canteiros 
recentemente implantados ou repondo 
indivíduos mortos. Ainda que existam 
grandes espaços vazios, principalmente nas 
partes internas dos canteiros desprovidos de 
arborização, o incremento da arborização 
nestes espaços vazios do canteiro central 
da Av. Teotônio Segurado, tem sido pouco 
frequente nos últimos anos.
 A grande maioria das árvores 
analisadas encontram-se em bom estado 
fitossanitário,	 porém	 21,8%	 necessitam	
de uma avaliação técnica individual, pois 
encontram-se em estado regular ou ruim. 
Entre as espécies exóticas, a palmeira-
imperial (Roystonea oleracea) e a palmeira-
rabo-de-peixe (Caryota urens), foram 
aquelas com maior proporção de indivíduos 
com problemas. Entre as nativas do cerrado, 
a	 maioria	 dos	 problemas	 fitossanitários	
esteve relacionados à presença de cupins, 
formigas e/ou fungos sendo a cachamorra 
(Tachigali rubiginosa), o falso-barbatimão 
(Dimorphandra mollis), o jerivá (Syagrus 
romanzoffiana), a painera-peluda (Eriotheca 
pubescens) e o guramirim (Myrcia fallax) as 

Figura 39: E - Cupinzeiro suspenso em Fava-de-bolota (Parkya platicephala). D - 
Cupinzeiro dentro de troncos podados.

espécies mais afetadas.
 A medida tomada pelo Poder Público 
para minimizar os efeitos negativos dos 
cupins sobre as espécies arbóreas do 
canteiro central da Av. Teotônio Segurado 
é a eliminação dos montículos, cupinzeiros 
que	 tem	 seus	 ninhos	 superficiais	 ou	 em	
árvores (Figura 39). Porém, a maioria das 
espécies analisadas, cujos problemas estão 
associados a cupins, possuem cupins de 
cerne ou cupins subterrâneos xilófagos que 
se alimentam de matéria orgânica vegetal, 
atacando as árvores vivas (Amaral, 2002). 
Esta mesma autora chama atenção para a 
falta de critérios em diagnosticar o problema, 
prejudicando a tomada de decisões 
adequadas. Estes cupins são, em geral, 
responsáveis	 pela	 redução	 da	 resistência	
dos galhos e troncos que se rompem 
naturalmente ou devido a ventos fortes 
(Figura 39).

 Com relação à poda, em função 
da	 grande	 dimensão	 e	 da	 ausência	 de	
elementos que interferem na arborização do 
canteiro central da Av. Teotônio Segurado, 
a grande maioria das espécies receberam 
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apenas podas leves de manutenção, sendo 
aplicadas sobretudo nas árvores plantadas. 
Em geral, as espécies nativas localizadas nos 
trecho sem paisagismo não recebem nenhum 
manejo	específico.

5.1.1.4. Conclusões

- A Av. Teotônio Segurado é um grande 
corredor verde onde encontramos trechos 
onde vegetação nativa remanescente do 
cerrado original encontra-se em bom estado 
de conservação;
- O paisagismo da Av. Teotônio Segurado 
tem sido realizado com diversas espécies 
arbóreas, tanto nativas quanto exóticas;
- O tratamento paisagístico está restrito a 
aproximadamente um quarto da extensão da 
Avenida, sendo mais abrangente no trecho ao 
sul do Palácio Araguaia;
- Os canteiros sem tratamento paisagístico 
ocupam a maior parte da Avenida, porém no 
trecho ao norte do Palácio Araguaia, grande 
parte da cobertura vegetal nativa foi retirada, 
ao contrário do trecho ao sul do Palácio, 
onde parte desta foi mantida, existindo uma 
grande variedade e abundância de espécies 
autóctones;
- Os canteiros centrais da Av. Teotônio 
Segurado são bastante variáveis em termos 
de desenho e espécies presentes. Apesar da 
presença de espécies exóticas, o paisagismo 
privilegiou o plantio de espécies nativas do 
cerrado;
- Ainda que, a maioria das espécies, sobretudo 
na faixa central dos canteiros ajardinados, 
seja constituída por nativas do cerrado, a 
composição das espécies é muito discrepante 
entre os canteiros plantados e os naturais;
- Os canteiros centrais que sofreram 
intervenção paisagística, não seguem 
nenhum padrão quanto à forma, composição 
ou distribuição das espécies presentes;
- A diversidade de espécies nativas nos 
canteiros ajardinados é maior que naqueles 
mantidos naturalmente, apesar disso é 
possível perceber como a vegetação nativa 
original se torna descaracterizada, mesmo 
quando o paisagismo se preocupa em utilizar 
espécies nativas, isto ocorre devido ao 
reduzido número de espécies originalmente 

presentes no canteiro desta avenida que 
foram utilizadas no paisagismo;
- A palmeira-imperial (Roystonea oleracea), é 
a espécie exótica estrangeira mais frequente 
na arborização do canteiro central, entretanto, 
alguns indivíduos vem apresentando 
problemas	 de	 adaptação	 e	 fitossanitários	
devendo ser individualmente avaliadas;
-	 Muitos	 dos	 problemas	 identificados	 na	
arborização do canteiro central estão 
associados ao manejo, algumas vezes 
inadequado, como por exemplo, o não preparo 
do solo para o plantio, tamanho inadequado 
das covas, eliminação de pragas e a falta 
de adubação pós-plantio, fazendo com que 
muitas espécies apresentem problemas 
fitossanitários,	 crescimento	 lento	e	estrutura	
deficiente,	necessitando	ainda	uma	avaliação	
mais detalhada por especialistas para que 
sejam implantadas medidas corretivas 
apropriadas, uma vez que, neste estudo 
utilizou-se o método visual para determinar a 
fitossanidade;
- A presença de pragas como cupins e 
formigas cortadeiras tem comprometido a 
sobrevivência	de	muitos	indivíduos	arbóreos;
- Um canteiro de grandes proporções como 
o da Teotônio Segurado, tem condições de 
receber maior quantidade e variedade de 
espécies de grande porte, que poderiam 
significar	 uma	 melhoria	 nos	 serviços	
ambientais prestados pela arborização como 
o conforto térmico, retenção e absorção da 
chuva e de poluentes;
- Com a implantação do BRT (Bus Rapid 
Transport), o transplante de árvores adultas, 
preferencialmente nativas, deve ser uma 
alternativa priorizada na reconstrução dos 
canteiros da Av. Teotônio Segurado, mantendo 
assim a qualidade ambiental e ecológica, 
além de buscar uma identidade arbórea para 
a cidade;
-	A	 ausência	 de	 legislação	 específica	 sobre	
a arborização urbana no município de 
Palmas, coloca em risco a conservação e 
sustentabilidade do patrimônio arbóreo, bem 
como a qualidade ambiental e qualidade de 
vida da população palmense.

5.1.1.5. Recomendações
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- A arborização do canteiro central da Av. 
Teotônio Segurado deverá ser sustentável, 
selecionando as espécies mais adequadas 
às condições do meio e buscando sempre 
o incremento da biodiversidade, atuando 
como um recurso multifuncional, que ofereça 
serviços ecológicos, ambientais, sociais e 
econômicos para a população;
- A Av. Teotônio Segurado, com 
aproximadamente 20 quilômetros de extensão, 
tem potencial para ser o principal corredor 
verde de Palmas, interligando as principais 
áreas verdes, Unidades de Conservação e 
mananciais da cidade (córrego Sussuapara, 
Brejo Comprido, Prata e ribeirão Taquaruçu);
- A arborização desta Avenida proporciona 
uma série de serviços ambientais, histórico-
culturais, ecológicos e paisagísticos, que 
devem ser considerados e aprimorados com 
a implantação do BRT (Bus Rapid Transport), 
agregando valor ao projeto e melhorando 
ainda mais a qualidade de vida da população;
- O canteiro central possui uma elevada 
diversidade de espécies nativas do cerrado, 
plantadas e naturais. A manutenção desta 
riqueza de espécies nativas deverá ser 
priorizada no novo paisagismo da Avenida;
- O transplante de árvores adultas é um 
procedimento amplamente utilizado e deve ser 
considerado como uma ferramenta prioritária 
e indispensável para garantir a conservação 
do patrimônio arbóreo da Avenida;
- No novo paisagismo da Avenida, deve 
ser evitado o plantio de espécies exóticas 
de caráter meramente estético como a 
palmeira-imperial (Roystonea oleracea), que 
também enfrenta problemas de adaptação 
e	 fitossanitários.	 A	 identidade	 do	 povo	
tocantinense deve ser priorizada por meio do 
uso de espécies autóctones representativas 
da	flora	regional;
- A contratação de técnicos especializados 
responsáveis pelo manejo adequado 
da arborização é fundamental para a 
sustentabilidade ambiental e econômica do 
patrimônio arbóreo da Avenida e da cidade 
de Palmas como um todo;
- A arborização da Av. Teotônio Segurado 
deverá ser sustentável, por meio da seleção 
de espécies adequadas às condições do 
meio e buscando sempre o incremento da 

biodiversidade;
- A arborização e paisagismo da Av. Teotônio 
Segurado deverá criar uma paisagem diversa, 
onde cada espécie não ultrapasse 15% do 
total de árvores plantadas e identitária, onde 
as	árvores	contribuam	para	identificá-la;
- A arborização e paisagismo da Av. Teotônio 
Segurado deverá ser objeto de planejamento 
próprio, respeitando as diretrizes e orientações 
do Plano de Arborização de Palmas e da 
Legislação vigente, usando o Diagnóstico da 
Arborização	de	Palmas	como	referência.

5.1.2. Avenida Juscelino Kubitschek

5.1.2.1. Descrição

 A avenida Juscelino Kubitschek (JK), 
atravessa de maneira descontínua a área 
central de Palmas, formando o principal eixo 
rodoviário Leste e Oeste (Figura 40), sendo 
considerada o principal centro comercial, 
institucional e prestador de serviços da cidade, 
e uma das primeiras avenidas a receber infra-
estrutura básica.

Figura 40: Avenida Juscelino Kubitschek - JK, principal centro comercial, 
institucional e prestador de serviços da cidade de Palmas.

 Tem seu inicio na rodovia TO-050 e 
finaliza	 na	 Ponte	 da	Amizade	 e	 Integração	
Fernando Henrique Cardoso, em um percurso 
de aproximadamente 6.280 metros. Sofre 
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interrupção em seu curso médio pelo Palácio 
Araguaia, sede do Governo Estadual, sendo 
então dividida em dois trechos, um de 3.230 
metros entre a rodovia TO-050 e o Palácio 
Araguaia e outro de 3.050m entre o Palácio 
Araguaia e a Ponte FHC. Aproximadamente 
5.270 metros da Av. JK é composta por 
canteiros centrais com cinco metros de 
largura	 além	 de	 três	 retornos	 de	 veículos	
para acesso às quadras (112 sul, 108 sul e 
105 norte) onde estes chegam a alcançar 
30,0 metros de largura. Os canteiros centrais 
variam em longitude entre as avenidas, de 
310 metros (NS9-NS11) a 630 metros (NS10-
NS8).
 
5.1.2.2. Resultados

 Os canteiros centrais da Avenida 
Juscelino Kubitschek foram amostrados em 
toda	 sua	 extensão	 sendo	 identificados	 422	
indivíduos de seis famílias e 14 espécies 
(Tabela 02).
 O índice de indivíduos por quilômetro, 
considerando os 5.270 metros de canteiros 
centrais e o número total de indivíduos 
encontrados ao longo da avenida, foi de 
80,08 indiv./km de avenida.
 As palmeiras da família Arecaceae 
foram as mais abundantes com 374 
indivíduos e 88,6% do total amostrado. As 
espécies com maior representatividade nesta 
família foram respectivamente, a palmeira-
imperial (Roystonea olerecea) com 36,9% do 
total de indivíduos, seguido do pati (Syagrus 
cocoides) com 17,8%, a areca-locuba (Dypsis 
madagascariensis) com 14,2% e a gueroba 
(Syagrus oleracea) com 13,9%. Juntas 
estas quatro espécies representam 83,1% 
do total de árvores. O caju (Anacardium 
occidentale) e a manga (Mangifera indica), 
foram as espécies mais frequentes depois 
das palmeiras, respectivamente com 4,7% e 
3,8% dos indivíduos (Figura 41).
 Com respeito à origem, 64,3% das 
espécies são nativas do cerrado, 28,6% 
provenientes de outros países e 7,1% de 
outras regiões brasileiras. Apesar da maior 
diversidade de espécies autóctones, em 
termos quantitativos um pouco mais da 
metade, 54,4% é proveniente de outros países.

 A maioria das espécies, 62,5% do 
total, é de grande porte, 35,8% de médio 
porte e apenas 1,20% de pequeno porte 
(Figura 46). Porém, mais da metade, 51,2% 
das árvores plantadas ao longo do canteiro 
central todavia não passaram dos seis 
metros de altura, 39,9% situam-se entre 6,0 
e 12,0 metros e apenas 9,0% possuem altura 
superior aos 12,0 metros (Figura 46). Quanto 
à idade, 68,2% é composta por indivíduos 
adultos, 22,6% são árvores jovens e 9,2% 
mudas (Figura 47). Ao relacionar a idade 
com a altura, vemos que grande parte das 
árvores de idade adulta todavia não alcançou 
a altura ou porte esperado, como observado 
em algumas espécies de palmeiras, como 
a palmeira imperial (Roystonea oleracea), 
o pati (Syagrus cocoides) ou a gueroba 
(Syagrus oleracea).
 Um total de 77,5% das árvores 
encontra-se	 em	 bom	 estado	 fitossanitário,	
no entanto, duas espécies de palmeiras 
apresentaram um elevado número de 
árvores com problemas. A gueroba (Syagrus 
oleracea) possui mais da metade dos 
indivíduos,	 55,9%	 em	 estado	 fitossanitário	
não satisfatório, sendo 28,8% regular e 
27,1% ruim. Na palmeira-imperial (Roystonea 
olerecea), esta proporção é de 21,1%, sendo 
16,6% em estado regular e 4,5% ruim.
 O desenvolvimento das árvores 
está bastante adequado e 60,4% possuem 
espaço para o crescimento de suas raízes e 
desenvolvimento da planta, porém um pouco 
mais de um terço delas, 38,4% apresenta 
alguma	interferência	do	meio,	 tornando	seu	
desenvolvimento regular (Figura 50). Como 
a grande maioria das árvores do canteiro 
central da Av. JK são palmeiras (Arecaceae), 
não necessitam de poda, sendo efetuado 
como manejo apenas a retirada das folhas 
secas, motivo pelo qual 88,4% das árvores 
receberam apenas podas leves associadas 
a retirada de galhos e folhas mortas ou 
doentes, ou que estivessem causando algum 
outro problema no local (Figura 51).
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Tabela	 02:	 Famílias,	 espécies,	 número	 de	 indivíduos,	 frequência	 reltiva	 e	 origem	 das	
árvores analisadas no canteiro central da Av. Juscelino Kubitschek em Palmas-TO.

         Famílias (indivíduos)

Figura 41: Frequência de indivíduos por família no canteiro central da Av. JK, Palmas-TO.

      Famílias (espécies)

Figura 42: Frequência de espécies por família no canteiro central da Av. JK, Palmas-TO.
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         Espécies

Figura 43: Espécies com maior frequência no canteiro central da Av. JK, Palmas-TO.

         Origem (espécies)

Figura 44: Espécies com maior frequência no canteiro central da Av. JK, Palmas-TO.



53

         Origem (indivíduos)

Figura 45: Origem dos indivíduos presentes no canteiro central da Av. JK, Palmas-TO.

         Porte e Altura

Figura 46: Porte e altura dos indivíduos arbóreos do canteiro central da Av. JK, Palmas-TO.

Porte                  Altura
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       Idade

Figura 47: Idade das árvores do canteiro central da Av. JK, Palmas-TO.

       Fitossanidade

Figura 48: Fitossanidade das árvores do canteiro central da Av. JK, Palmas-TO.
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       Fitossanidade - Gueroba

Figura 49: Fitossanidade das guerobas Siagrus oleracea do canteiro central da Av. JK, Palmas-TO.

       Desenvolvimento

Figura 50: Desenvolvimento das árvores do canteiro central da Av. JK, Palmas-TO.
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       Intensidade de Poda

Figura 51: Intensidade de poda nas árvores do canteiro central da Av. JK, Palmas-TO.

uso diferenciado da arborização, onde se 
pode incrementar a riqueza de espécies e o 
número de indivíduos conforme averiguado 
em outras avenidas da cidade, contribuindo 
com a melhoria dos serviços ambientais 
prestados pela arborização como o conforto 
térmico, retenção e absorção da chuva e de 
poluentes.

5.1.2.3. Discussão

 Considerando os 5.270 metros 
de canteiros centrais na Av. JK, existe 
aproximadamente uma árvore a cada 12,5 
metros de canteiro ou uma palmeira a cada 
14,0 metros, incluindo os espaços vazios 
deixados pelas árvores mortas que não foram 
substituídas. O índice de 80,45 indivíduos por 
quilômetro, é considerado baixo. De acordo 
com Silva Filho (2002), o recomendado é 200 
árvores por quilômetro de rua, mantendo um 
espaçamento de 10 metros entre árvores. 
Seguindo esta recomendação, existe um 
déficit	 de	 pelo	 menos	 120	 indiv./km	 nos	
canteiros centrais da Avenida JK.
	 A	 ausência	 de	 árvores	 é	 percebida	
em diversos trechos e ocorre principalmente 
em duas situações: a) no trecho oeste, 
averiguou-se uma perda acentuada de 
palmeiras	do	gênero	Syagrus	sem	a	devida	
reposição	(Figura	52)	e	b)	nos	três	retornos	
de acesso às quadras (112 sul, 108 sul 
e 105 norte), o alargamento do canteiro 
central não foi devidamente aproveitado 
para a arborização, havendo extensões 
consideráveis de canteiros gramados com 
poucas ou nenhuma árvore (Figura 52). 
Estes bolsões de canteiro propiciam um 

Figura 52: E - No trecho oeste da Av. JK, averiguou-se uma perda acentuada 
de palmeiras do gênero Syagrus sem a devida reposição. D - O alargamento do 

canteiro central da Av. JK não foi devidamente aproveitado para a arborização, 
havendo extensões consideráveis de canteiros gramados com poucas ou 

nenhuma árvore
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 A maioria das espécies 64,3%, é 
nativa do cerrado e 28,6% de outros países, 
porém, em termos quantitativos, as espécies 
estrangeiras são mais frequentes 55,4% que 
as nativas 43,4%. No ecossistema urbano, 
quanto maior a diversidade de espécies 
vegetais nativas, melhor a qualidade 
dos serviços ambientais, dos processos 
ecológicos e de manutenção de uma fauna 
diferenciada.	 Isto	 reflete	 em	 uma	 maior	
capacidade deste ecossistema assimilar 
alterações negativas como a poluição, 
variações	climáticas,	 resistência	a	pragas	e	
doenças que acometem plantas e animais 
(Biondi e Kischlat, 2006). A manutenção 
de espécies autóctones na arborização 
urbana formando ambientes semelhantes à 
paisagem original, aumenta a percepção do 
espaço urbano pela população estimulando a 
sua valorização e conservação (Reis et al., 
2003). As Políticas Públicas do Município de 
Palmas, devem considerar as campanhas de 
convencimento	e	valorização	da	flora	regional,	
focadas sobretudo no desenvolvimento 
emocional e intelectual de crianças (Turner 
et al., 2004) e no envolvimento da população 
local.
 A Avenida JK é o principal centro 
comercial, institucional e prestador de 
serviços da cidade de Palmas tendo um 
caráter identitário muito representativo para 
a população local e turistas, porém o uso 
de espécies exóticas amplamente utilizadas 
em outras cidades e de um paisagismo 
semelhante ao de outros centros urbano, 
inviabilizam que esta Avenida tenha uma 
identidade arbórea característica do cerrado 
ou representativa de elementos da cultura 
regional.
 Analisando as espécies e a distribuição 
espacial da arborização da Av. JK, percebe-se 
que o projeto foi concebido unicamente sob o 
ponto de vista estético. A distribuição espacial 
das árvores é padronizada conferindo um 
caráter	 homogêneo	à	 paisagem.	De	acordo	
com Gonçalves e Meneguetti (2015), a 
arborização confere identidade à paisagem 
urbana, sendo importante contrastar os 
elementos construídos com a paisagem 
natural, por meio de cores, formas, texturas e 
transformações.

 Além disso, a riqueza de espécies no 
canteiro central da Av. Juscelino Kubitschek-
JK é baixa, apenas 14 espécies em mais 
de 5.800 metros de canteiro. O aspecto 
homogêneo	 da	 paisagem	 desta	 avenida	
deve-se	ao	fato	de	que	as	três	espécies	mais	
frequentes, a palmeira-imperial (Roystonea 
olerecea), o pati (Syagrus cocoides) e a 
gueroba (Syagrus oleracea), representam 
83,1% do total de indivíduos (Figura 53). Em 
todo o Brasil e no mundo, as palmeiras tem 
sido amplamente utilizadas e recomendadas 
para a arborização dos canteiros centrais 
de avenidas principalmente pelo seu valor 
estético	 e	 fácil	 manejo.	 As	 três	 espécies	
de árvores mais frequentes foram a manga 
(Mangifera indica), o caju (Anacardium 
occidentale) e a goiaba (Psidium guajava).
 Juntamente com as palmeiras, 
representam 96,2% de todas as espécies. 
Desta maneira, metade das 14 espécies 
do canteiro central da Av. JK, tem uma 
baixa	 representatividade,	 entre	 um	 e	 três	
indivíduos.

Figura 53: Predomínio de Palmeiras: palmeira-imperial (Roystonea olerecea), 
o pati (Syagrus cocoides) e a gueroba (Syagrus oleracea) na arborização do 

canteiro central da Av. JK.
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 Na porção leste da avenida as 
palmeiras-imperiais (Roystonea olerecea) e 
demais espécies, estão alinhadas na porção 
central do canteiro, exceto nos retornos, onde 
o alinhamento da arborização segue paralelo 
ao	 meio-fio,	 guardando	 uma	 distância	 de	
aproximadamente 1,5 metros da guia em 
função do alargamento do canteiro central. 
O mesmo ocorre no trecho da avenida a 
oeste da NS3, porém as árvores, em geral 
palmeiras	 do	 gênero	 Syagrus,	 seguem	 em	
duas	 fileiras	 alternadamente,	 guardando	
uma distância de aproximadamente 1,0 
metro da guia. Neste trecho, houve o 
aproveitamento do alargamento do canteiro 
para o plantio de algumas árvores na sua 
porção central. Estes bolsões, a exemplo 
de outras avenidas são áreas propícias para 
melhorar qualitativa e quantitativamente a 
arborização local (Figura 54).

 

 Ao longo dos canteiros centrais da Av. 
JK existe uma predominância de palmeiras, 
árvores da família Arecaceae amplamente 
utilizadas no paisagismo urbano. É 
interessante notar que o uso das palmeiras 
na arborização do canteiro central desta 
avenida variou ao longo dos anos. Logo após 
a implantação da pavimentação asfáltica, no 

primeiro trecho da avenida, o paisagismo 
teve como prioridade o plantio de palmeiras 
exóticas, sobretudo a palmeira-imperial 
(Roystonea olerecea). Neste trecho de 
aproximadamente 3.300 metros de canteiros, 
entre o Palácio Araguaia e a rodovia TO-050, 
conhecido como parte legal da JK e parte 
do trecho oeste, entre o Palácio Araguaia e 
a Av. NS3 temos, em média uma palmeira-
imperial a cada 8,7 metros, sem considerar 
aquelas que pereceram e foram substituídas 
por outras espécies.
 Os espaços que se tornaram 
vacantes nem sempre foram preenchidos, 
havendo trechos de dezenas de metros 
sem uma árvore no canteiro central. Porém, 
quando efetuada, a recomposição arbórea 
priorizou o uso da palmeira exótica locuba 
(Dypsis madagascariensis) e de palmeiras 
autóctones	do	gênero	Syagrus	(Figura	55).	O	
trecho oeste da Av. JK, entre a NS3 e a ponte 
FHC, foi o último a receber infra estrutura. 
Em aproximadamente 1.970 metros de 
canteiros centrais encontramos um grande 
número de palmeiras nativas como o pati 
(Syagrus cocoides), a gueroba (Syagrus 
oleracea) e o jerivá (Syagrus romanzoffiana). 
Neste trecho, um número reduzido de 
palmeiras que morreram foram substituídas, 
em sua maioria, por árvores frutíferas como 
o caju (Anacardium occidentale) e a manga 
(Mangifera indica), (Figura 55).
 Percebe-se portanto, a presença 
de espaços vazios sem arborização ou a 
inserção de novos espécimens sem o prévio 
planejamento, prejudicando a integridade do 
conjunto arbóreo, uma vez que a arborização 
deve ser entendida como um conjunto. 
Porém, não foi possível averiguar se esta 
recomposição foi orientada pelo Poder 
Público ou se tratou de iniciativa popular. A 
adição de elementos diferentes do existentes, 
é um grave problema, pois estes surgem 
como elementos estranhos, contrapondo ao 
conjunto da paisagem (Brandi, 2004). Além 
disso, o uso de espécimens sem o devido 
planejamento, além de gerar um aspecto 
irregular com a introdução de espécies 
diferentes ou inadequadas, pode causar 
problemas e prejuízos futuros (Silva Filho e 
Bortoleto, 2005; Sucomine e Sales, 2010).

Figura 54: E - Alinhamento das palmeiras imperiais Rystonea olerecea e demais 
espécies, na porção central do canteiro. D - Aproveitamento do alargamento do 

canteiro para incremento da riqueza e diversidade de espécies.



59

Figura 55: E - A recomposição arbórea priorizou o uso da palmeira exótica locuba 
(Dypsis madagascariensis). D - As palmeiras que morreram foram substituídas, 

em sua maioria, por árvores frutíferas como o caju (Anacardium occidentale) e a 
manga (Mangifera indica).

em	 sequência.	 No	 caso	 da	 palmeira-	
imperial (Roystonea olerecea), as árvores 
remanescentes correspondem atualmente a 
36,9% do total de espécies, muito próximo 
do limiar recomendado.
 Analisando o porte e o desenvolvimento 
atual dos indivíduos plantados, observamos 
em algumas espécies de palmeiras que 
poucos indivíduos adultos alcançaram a 
altura e porte desejados. As palmeiras, 
em geral, são susceptíveis a um conjunto 
de pragas, com destaque para as brocas, 
ácaros e cupins, que causam alterações que 
afetam diretamente o vigor e a beleza das 
plantas (Araújo e Silva, 2010).
 Diversos outros fatores podem afetar 
negativamente o crescimento das árvores no 
meio urbano, como temperaturas extremas, 
estresse	hídrico,	insuficiência	de	nutrientes,	
fitotoxicidade,	condição	fitossanitária,	 idade	
ou a compactação do solo (Milano 1984, 
Milano e Dalcin 2000), tornando as plantas 
mais vulneráveis aos parasitas (Araújo e 
Silva, 2010). Plantas localizadas próximas às 
vias de circulação de veículos automotores 
sofrem ainda com a poluição que alteram seus 
processos físicos e químicos diminuindo sua 
vitalidade e aumentando a susceptibilidade 
a pragas e doenças (Santos e Teixeira, 
2001). No caso das palmeiras analisadas, 
estes fatores podem estar atuando individual 
ou em conjuntamente, fazendo com que as 
palmeiras adultas estejam com altura e vigor 
aquém do esperado (Figura 56).
A gueroba (Syagrus oleraceae), foi a 
espécie de palmeira com o maior número 
de indivíduos com problemas, o que vem 
afetando sobretudo o seu desenvolvimento. 
Nesta espécie, muitas árvores estão 
raquíticas apresentando o diâmetro do tronco 
e altura menor que o esperado. Soma-se a 
isto, o fato de mais da metade das árvores 
apresentarem	 problemas	 fitossanitários,	 o	
que	pode	comprometer	a	sua	sobrevivência	
em curto ou médio prazo. A palmeira-
imperial (Roystonea olerecea) também 
apresenta problemas de desenvolvimento 
e	 fitossanitários,	 devendo	 ambas	 espécies	
serem submetidas a uma avaliação mais 
detalhada por especialistas visando a sua 
recuperação (Figura 57).

como elementos estranhos, contrapondo ao 
conjunto da paisagem (Brandi, 2004). Além 
disso, o uso de espécimens sem o devido 
planejamento, além de gerar um aspecto 
irregular com a introdução de espécies 
diferentes ou inadequadas, pode causar 
problemas e prejuízos futuros (Silva Filho e 
Bortoleto, 2005; Sucomine e Sales, 2010).
 O uso de uma única ou poucas 
espécies em canteiros centrais é bastante 
comum na arborização urbana. Em 
Piracicaba-SP, Lima (1993), mencionou o uso 
excessivo do jerivá (Syagrus romanzoffiana) 
nos canteiros centrais da cidade. Em diversas 
outras cidades brasileiras, muitas avenidas 
também foram arborizadas com uma única 
espécie (Minalo, 1984; Lima, 1993; Oliveira, 
1996; Salvi et al., 2011). De acordo com a 
Urban Forest Commision (2011), o uso de 
uma única espécie na arborização viária não 
deve exceder 35,0% da população arbórea, 
e que, um máximo de cinco indivíduos da 
mesma espécie deveriam ser plantados 
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Figura 56: Problemas fitossanitários: E - Afetando o desenvolvimento. D - Presença de cupins.

Figura 57: Problemas fitossanitários: E - Afetando o tronco. D - Afetando a base, muitas vezes provocando pelo maquinário durante a poda da grama.

 Com relação à poda, em função da 
ausência	 de	 elementos	 que	 interferem	 na	
arborização do canteiro central da Av. JK, 
a grande maioria das espécies receberam 
apenas podas leves ou manutenção com a 
retirada de folhas mortas como no caso das 
palmeiras.

5.1.2.4. Conclusões

- A riqueza de espécies na Avenida JK 
é baixa, apesar da maior quantidade de 
espécies nativas, existe um maior número 
de indivíduos de espécies originárias de 
outros países;
- As palmeiras (Arecaceae) dominam 
a paisagem, sendo a palmeira-imperial 
(Roystonea olerecea), juntamente com as 
palmeiras	 do	 gênero	Syagrus,	 as	 espécies	
mais frequentes, representando quase 
90,0% das árvores plantadas na Av. JK;
- A grande maioria das espécies plantadas 
no canteiro central da Av. JK, tem uma 

baixíssima representatividade, estando 
composta por um ou dois indivíduos;
- O índice de 80,4 indivíduos por quilômetro 
é	 relativamente	 baixo,	 havendo	 um	 déficit	
de aproximadamente 120 ind./km ou 632 
indivíduos arbóreos, considerando um 
espaçamento de 10 metros entre árvores;
-	 A	 ausência	 de	 árvores	 é	 percebida	 em	
diversos trechos da avenida, seja por falta 
de plantio ou reposição;
- O plantio de espécies como o caju 
(Anacardium occidentale) e a manga 
(Mangifera indica) no canteiro central da Av. 
JK, contrapõe o conjunto e descaracterizam 
a paisagem, evidenciando a necessidade de 
um planejamento próprio para a arborização 
desta Avenida;
- O uso de espécies sem o devido 
planejamento, além de gerar um aspecto 
irregular com a introdução de espécies 
diferentes ou inadequadas, pode causar 
problemas e prejuízos futuros;
- A presença de espaços vazios sem 
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arborização ou a inserção de novos 
espécimens sem o prévio planejamento, 
prejudicam a integridade do conjunto 
arbóreo;
- Os bolsões de canteiro presentes nos 
retornos, propiciam o uso diferenciado da 
arborização, onde se pode incrementar a 
riqueza e abundância de espécies, bem 
como a melhoria e amplitude dos serviços 
ambientais prestados pela arborização;
- A distribuição espacial das árvores é 
padronizada, porém a representatividade 
das espécies variou, havendo o predomínio 
de palmeiras exóticas principalmente a 
palmeira-imperial (Roystonea oleracea) 
na porção leste e de palmeiras nativas do 
gênero	Syagrus	na	porção	oeste	da	Avenida;
- As diferenças averiguadas, quanto a 
distribuição	 das	 espécies	 reflete	 períodos	
e Políticas Públicas diferenciadas, sendo 
necessária uma revisão do paisagismo na 
Av.	JK	e	a	adoção	de	critérios	bem	definidos	
para arborização desta, que é uma das 
Avenidas mais importantes e emblemáticas 
de Palmas;
- Apesar de comum, o uso de uma única 
ou poucas espécies em canteiros centrais 
na arborização urbana deve ser evitada, é 
importante buscar um planejamento que 
valorize as espécies nativas promovendo 
a diversidade biológica e a melhoria dos 
serviços ambientais, estéticos e culturais 
prestados pela arborização;
- O uso de uma única espécie na arborização 
viária não deve exceder 35,0% da população 
arbórea, porém no caso da palmeira-
imperial (Roystonea oleracea), as árvores 
remanescentes correspondem atualmente a 
36,9% do total de espécies, muito próximo 
do limiar recomendado;
- O porte reduzido e o desenvolvimento 
adverso de muitos indivíduos, principalmente 
do	gênero	Syagrus,	podem	estar	associados	
a diversos fatores intrínsecos ao meio 
urbano, porém, devem ser corrigidos com 
ações de manejo atualmente inexistentes, 
como o correto plantio, adubação e
controle	fitossanitário	da	arborização;
-	 No	 caso	 específico	 dos	 problemas	
fitossanitários	 associados	 às	 palmeiras	 do	
gênero	Syagrus,	especialmente	da	gueroba	

(Syagrus oleracea) e da palmeira-imperial 
(Roystonea olerecea), faz-se necessária 
a avaliação por especialistas, para que 
sejam implantadas as medidas corretivas 
apropriadas.

5.1.2.5. Recomendações

- A arborização do canteiro central da Av. 
Juscelino Kubitschek deverá ser sustentável, 
selecionando as espécies mais adequadas 
às condições do meio e buscando sempre 
o incremento da biodiversidade, atuando 
como um recurso multifuncional, que ofereça 
serviços ecológicos, ambientais, sociais e 
econômicos para a população;
- O canteiro central da Av. JK é de grande 
importância na arborização da cidade, 
possuindo alto valor ambiental, estético e 
sócio-cultural, devendo ser objeto de uma 
revisão do seu planejamento pois está 
sendo lentamente descaracterizado, não 
sendo respeitados os valores culturais e de 
memória de Palmas;
- A reposição e recomposição arbórea deve 
ser feita seguindo critérios pré estabelecidos, 
evitando assim problemas futuros quanto ao 
uso inadequado das espécies ou referente 
aos recursos investidos no seu manejo;
- Deve ser implantado um programa de 
avaliação periódica para averiguar a 
necessidade de adubação, poda, tratamento 
fitossanitário,	reposição	e/ou	supressão	das	
árvores da Avenida JK;
- A arborização da Av. JK deverá ser 
sustentável, selecionando as espécies mais 
adequadas às condições do meio e buscando 
sempre o incremento da biodiversidade;
- A arborização e paisagismo da Av. JK deverá 
criar uma paisagem diversa e com identidade, 
onde cada espécie não ultrapasse 15,0% do 
total de indivíduos plantados;
- A arborização da Avenida JK deve ser 
conduzida de maneira participativa com a 
comunidade, por meio do desenvolvimento 
de programas educacionais e divulgação 
de informações, de maneira a criar um 
vínculo entre a população e a arborização, 
aumentando o comprometimento com a 
valorização e proteção do patrimônio natural 
da cidade;
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- O planejamento da arborização do 
canteiro central da Av. JK, deverá basear-
se nas orientações e recomendações do 
Diagnóstico da Arborização de Palmas.

5.1.3. Avenidas Norte/Sul e Leste/Oeste

5.1.3.1. Descrição

 As avenidas Norte/Sul (NS) e Leste/
Oeste (LO) cobrem a maior extensão viária 
da cidade de Palmas seguindo paralelas aos 
dois principais eixos viários. As avenidas 
NS2 a NS10 estão localizadas a leste e as 
avenidas NS1 a NS15 a oeste da Av. Teotônio 
Segurado. As avenidas LO2 a LO16 e LO1 a 
LO29 respectivamente a norte e sul da Av. 
JK. No entanto, grande parte delas não foi 
totalmente implantada, possuindo apenas 
uma via de rodagem sem canteiro central 
(Figura 58).
Os principais trechos das avenidas NS e LO 
foram amostrados, totalizando 10.500 metros 
de canteiros centrais, sendo 4.300 metros 
nas avenidas Leste/Oeste e 6.200 metros 
nas avenidas Norte/ Sul. A largura média 
dos canteiros nestas vias é 4,8 metros e seu 
comprimento médio de 505 metros, variando 
entre 175m (LO5-LO7) e 760m (JK-LO3).

Figura 58: E - Canteiro Central das Av. Norte/Sul e Leste/Oeste com arborização 
implantada e D - Arborização não implantada.

5.1.3.2. Resultados

 Um total de 1.215 indivíduos de 17 
famílias e 46 espécies foram encontrados 
nos canteiros centrais das Avenidas Norte/
Sul e Leste/Oeste amostradas (Tabela 04).
 O índice de indivíduos por quilômetro 
de canteiro, foi calculado a partir do 
somatório do comprimento dos canteiros 
de cada avenida e o número médio de 
indivíduos encontrados foi de 118,09 ind./km. 
Este mesmo índice foi calculado para cada 
uma das avenidas ou trechos de avenida 
amostrados que continham árvores em seus 
canteiros centrais (Tabela 03). A avenida NS5 
foi aquela com maior índice de indivíduos 
por quilômetro de canteiro, 211,62 ind./km, 
seguido pela avenida NS1 com 176,70 ind./
km e a LO11 com 148,48 ind./km.
 O fato do trecho da avenida NS5 ser 
o mais arborizado ocorre pelos seguintes 
fatores: a avenida está inacabada e 
aproximadamente metade dela é formada 
pelo alargamento do canteiro central que dá 
acesso às quadras, passando de seis para 
30,0 metros de largura (Figura 59). Nesta 
avenida, se considerarmos apenas o trecho 
de canteiro central de 6,0 metros o índice 
cairia para 152,00 ind./km ou uma árvore a 
cada 8,3 metros. Porém estes alargamentos, 
se bem arborizados, tendem a aumentar 
consideravelmente o número de árvores por 
canteiro, como observado nas avenidas NS5 
e NS1.
 A avenida LO11 não possui canteiro 
central alargado, no trecho inventariado 
encontramos uma árvore de jamelão 
(Syzygium cumini) a cada 6,7 metros, o que 
faz com que o dossel seja contínuo ao longo 
de toda a via, exceto nos espaços vazios 
deixados pelas árvores mortas que não 
foram repostas (Figura 59). O trecho com 
menor índice foi o da NS4 com 77,3 ind./km, 
formado	 exclusivamente	 por	 ipês.	 O	 baixo	
índice se deve a não reposição de árvores 
mortas fazendo com que o distanciamento 
médio entre árvores esteja acima da média 
dos outros canteiros, em torno de 12,94 
metros.
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Figura 59: E - Trecho da Av. NS5 com alargamento do canteiro central nos 
retornos de acesso às quadras. D - Trecho da Av. LO11 com predomínio de 

jamelão (Syzygium cumini) cujo adensamento faz com que o dossel seja 
contínuo ao longo de toda a via.

  As famílias com maior número de 
espécies foram, Fabaceae com 11 espécies, 
18,2%, Bignoniaceae e Anacardiaceae 
com seis espécies, respectivamente 
15,9% e 11,4%. As famílias com maior 
frequência	de	indivíduos	foram,	Myrtaceae	
com 37,7%, Bignoniaceae com 31,2% e 
Arecaceae com 12,6% (Figura 60). As 
árvores corresponderam a 86,7% e o 
restante foi composto por palmeiras com 
12,9% e arbustos, 0,65% dos indivíduos 
amostrados (Figura 61).
 O jamelão (Syzygium cumini) foi a 
espécie mais frequente, correspondendo a 
36,8% do total de espécies nos canteiros 
amostrados.	 O	 ipê-rosa	 (Tabebuia 
impetiginosa) foi a segunda espécie mais 
frequente, com 18,8% do total. Somadas, 
estas duas espécies representam mais 

da metade, 55,6% de todas as árvores 
amostradas nos canteiros centrais as 
avenidas NS e LO em Palmas.
 A predomínio do jamelão (Syzygium 
cumini) se explica pela ampla utilização 
desta espécie em diversos canteiros, 
chegando a representar 97,9% das 
árvores no canteiro central da LO11, 
85,7% na NS1 e 61,8% na NS2 (Figura 
63). Este padrão também foi observado 
no	 ipê-rosa	 (Tabebuia impetiginosa), que 
cobre grandes trechos do canteiro central 
da avenida NS4 entre as LO4/LO2, LO2/
JK e JK/LO1, chegando a representar 
43,1% do total de espécies desta avenida, 
ou ainda 42,2% da NS8 e 44,4% da LO7. 
A gueroba (Syagrus oleracea) ocupa 
65,3% do canteiro da NS3 e o pau-d’arco 
(Handroanthus serratifolius) está presente 
em 41,2% da área amostrada na NS4. Esta 
prática, de utilizar uma única espécie nos 
canteiros centrais das avenidas de Palmas, 
segue sendo adotada, como evidenciado 
no trecho da avenida NS1 entre a LO9 e 
LO13, recentemente arborizado, onde 
o	 ipê-rosa	 (Tabebuia impetiginosa) é 
praticamente a única espécies presente.
 Em geral, os canteiros são dominados 
por uma espécie, eventualmente por 
duas espécies plantadas alternadamente 
como	 no	 caso	 do	 ipê-rosa	 (Tabebuia 
impetiginosa) com 43,1% e do pau- d’arco 
(Handroanthus serratifolius) com 41,2% do 
total na avenida NS4. Em outras avenidas 
percebemos que a espécie dominante 
vem sendo substituída por outra, como o 
caso	do	ipê-rosa	(Tabebuia impetiginosa), 
substituindo árvores mortas de jamelão 
(Syzygium cumini) nas avenidas NS1 e 
LO11.
 Quanto à origem, 40,0% das 
espécies encontradas nos canteiros 
centrais são nativas do Cerrado, 35,5% 
estrangeiras e 24,5% brasileiras exóticas 
ao Cerrado (Figura 65). Dentre as 
espécies nativas, aproximadamente um 
quarto delas é composta por um ou dois 
indivíduos, nas exóticas brasileiras este 
percentual chega a 18,4%. Além disso, 
mais da metade das árvores 62,8%, são 
espécies provenientes de outros países 
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ou regiões brasileiras, como o jamelão 
(Syzygium cumini), a lanterna-de-garrafa 
(Lophantera lactescens) e a palmeira 
locuba (Dypsis madagascariensis). O 
restante são espécies brasileiras, das 
quais, 37,2% são nativas do cerrado como 
o	ipê-rosa	(Tabebuia impetiginosa), o pau-
d’arco (Handroanthus serratifolius) e a 
gueroba (Syagrus oleracea).
 O porte das árvores variou entre 
espécies de médio, 62,6% e grande porte 
32,8% (Figura 56). Porém, a sua distribuição 
não é padronizada, havendo o predomínio 
de espécies de médio porte nas avenidas 
NS1, NS2, NS5, LO7 e LO11 e de grande 
porte na NS5 e LO3 (Figura 66). Pouco 
mais da metade, 56,5% encontra-se na 
classe de altura até 6,0 metros e todavia 
não alcançou a altura esperada para seu 
porte, o restante, 43,5% encontra-se na 
classe entre 6,0 e 12,0 metros e nenhuma 
das árvores de grande porte atingiu a 

altura esperada para seu porte (Figura 66). 
Porém, 73,7% das árvores amostradas 
são indivíduos adultos, 11,4% jovens e 
14,9% mudas, presentes nos canteiros 
recentemente implantados.
 Em geral, a maioria, 98,0% dos 
indivíduos possuem suficiente espaço 
para se desenvolver em função da largura 
dos	canteiros	e	da	ausência	de	estruturas	
impermeabilizantes (Figura 67). O estado 
fitossanitário da maioria, 82,8% das 
árvores amostradas é bom, 11,8% está em 
estado regular e 5,4% ruim, devendo ser 
individualmente avaliadas por especialistas 
(Figura 68). Em função da maioria das 
copas das árvores estar livre de obstáculos 
ou	 interferências,	 81,9%	 receberam	
apenas podas leves e um pouco mais de 
2,0% receberam podas drásticas ou muito 
drásticas. Em 15,6% a poda não se aplica 
como no caso das palmeiras (Figura 70).

Tabela 03: Índice de indivíduos por quilômetro nos canteiros centrais dos trechos arborizados 
das avenidas Norte/Sul e Leste/Oeste em Palmas-TO.
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Tabela	 04:	 Famílias,	 espécies,	 número	 de	 indivíduos,	 frequência	 relativa	 e	 origem	dos	
indivíduos arbóreos amostrados no canteiro central das avenidas Norte/Sul e Leste/Oeste 
em Palmas-TO.
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         Famílias (espécies)

Figura 60: Famílias com maior frequência de espécies nos canteiros centrais amostrados das Avenidas Norte/Sul e Leste/Oeste, Palmas-TO.

         Famílias (indivíduos)

Figura 61 Famílias com maior frequência de indivíduos nos canteiros centrais amostrados das avenidas Norte/Sul e Leste/Oeste, Palmas-TO.
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         Espécies

Figura 62: Espécies mais frequentes nos canteiros centrais amostrados das avenidas Norte/Sul e Leste/Oeste, Palmas-TO.

         Jamelão - Syzygium culmini

Figura 63: Frequência do jamelão (Syzygium cumini) nos canteiros centrais amostrados das avenidas Norte/Sul e Leste/Oeste de Palmas-TO.
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Figura 64: Frequência de árvores e palmeiras nos canteiros centrais amostrados das avenidas Norte/Sul e Leste/Oeste de Palmas-TO.

         Origem (espécies e indivíduos)

Figura 65: Origem das espécies e indivíduos presentes nos canteiros centrais amostrados das avenidas Norte/Sul e Leste/Oeste de Palmas-TO.
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Figura 66: Porte e altura dos indivíduos arbóreos nos canteiros centrais amostrados das avenidas Norte/Sul e Leste/Oeste de Palmas-TO.

    Idade - Canteiros Centrais

Figura 67: Idade dos indivíduos arbóreos presentes nos canteiros centrais amostrados das avenidas Norte/Sul e Leste/Oeste de Palmas-TO.

         Porte e Altura das Árvores - Canteiros Centrais
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Figura 68: Fitossanidade dos indivíduos arbóreos presentes nos canteiros centrais amostrados das avenidas Norte/Sul e Leste/Oeste de Palmas-TO.

         Desenvolvimento - Canteiros Centrais

Figura 69: Desenvolvimento dos indivíduos arbóreos presentes nos canteiros centrais amostrados das avenidas Norte/Sul e Leste/Oeste de Palmas-TO.

         Fitossanidade - Canteiros Centrais
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Figura 70: Intensidade de poda dos indivíduos arbóreos presentes nos canteiros centrais amostrados das avenidas Norte/Sul e Leste/Oeste de Palmas-TO.

         Intensidade de Poda - Canteiros Centrais

5.1.3.3. Discussão

 Os canteiros centrais das avenidas 
Norte/Sul (NS) e Leste/Oeste (LO) são 
elementos de grande importância na 
arborização da cidade, possuindo alto 
valor ambiental, estético, sócio- cultural 
e ecológico. Os amplos corredores de 
vegetação formados pelos canteiros centrais 
tem sido pouco aproveitados considerando 
todo o seu potencial.
 Do ponto de vista ambiental, os 
canteiros centrais situados entre as vias de 
circulação	de	grande	fluxo,	funcionam	como	
filtros	 e	 barreiras	 naturais	 principalmente	
contra os poluentes produzidos pelos veículos 
automotores, além de amenizar o clima pelo 
sombreamento das vias. Esteticamente, a 
arborização	 contrasta	 com	 as	 edificações	
proporcionando maior qualidade visual ao 
meio em função das diferentes formas, cores 
e texturas, elementos que são percebidos 
pelo transeunte proporcionando uma 
sensação de bem estar.
 Estes corredores tem ainda importante 
papel sócio-cultural como elemento formador 
da identidade da cidade e do seu patrimônio 
cultural e natural. Do ponto de vista ecológico, 
funcionam como elementos integradores e de 
dispersão	da	fauna	e	flora,	permitindo	o	fluxo	
gênico	 e	 a	 manutenção	 da	 biodiversidade,	

conectando-se com outros corredores 
artificiais	 formados	 pelas	 Av.	 Teotônio	
Segurado e Juscelino Kubitschek e naturais 
formados pelos córregos (Sussuapara, Prata, 
Brejo Comprido) e ribeirão Taquaruçu que 
fazem a ligação da paisagem urbana com a 
rural e áreas naturais protegidas do entorno 
da cidade.
 Neste sentido, é importante pensar 
estes canteiros de maneira orgânica e 
integrada, pois a sua interligação com 
as áreas verdes urbanas e periurbanas, 
usando	espécies	variadas	 (com	ênfase	nas	
nativas) e bem distribuídas em termos de 
proporcionalidade, é fundamental para o 
incremento da biodiversidade e melhoria 
dos serviços ambientais prestados pela 
arborização no meio urbano (Brun et al., 
2007).
 Os 1.215 indivíduos arbóreos 
encontrados em um pouco mais de dez 
quilômetros de canteiros centrais nas 
avenidas Norte/Sul (NS) e Leste/Oeste 
(LO), corresponde a aproximadamente uma 
árvore a cada 8,6 metros. Este número 
parece bastante razoável considerando 
o uso de espécies de médio porte, no 
entanto, neste cálculo foram incluídos 
apenas os canteiros que possuem árvores 
plantadas, independente do seu estágio de 
desenvolvimento. Na realidade, existem 
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diversos canteiros destas avenidas ainda não 
arborizados que não foram inseridos nesta 
analise, além de grandes extensões das 
avenidas NS e LO que não foram duplicadas, 
estando todavia desprovidas de canteiros 
centrais (Figura 71).

  

 Nos canteiros arborizados as árvores 
mortas ou retiradas, em geral não são repostas 
e quando isto acontece, aparentemente 
ocorre	 sem	 critérios	 definidos	 pelo	 Poder	
Público ou a reposição é feita pela própria 
população. Esta prática se dá pela falta de 
compreensão da arborização como um 
elemento complexo formado por um conjunto 
de espécies, em que a inserção ou retirada 
de árvores sem planejamento compromete o 
todo (Gonçalves e Meneguetti, 2014).
 Em alguns canteiros, como no caso 
da LO14, constatou-se que os moradores do 
entorno foram os responsáveis pelo plantio, 
uma vez que o referido canteiro todavia não 
recebeu tratamento paisagístico. Este tipo 
de iniciativa popular tem sido evidenciada 
em outros pontos da cidade, como no 
entorno da quadra 606 sul, Avenidas LO 13 
e NS4 até entrada do Parque Cesamar e na 
NS10, altura da quadra 612 sul, onde foram 

plantadas mangueiras (Mangifera indica), 
aparentemente no local em que passará o 
canteiro central destas avenidas (Figura 72). 
Segundo Silva Filho e Bortoleto (2005), ao 
não incluir a arborização no planejamento 
urbano, ocorrem plantios irregulares de 
espécies ou em locais inadequados com o 
ordenamento urbano, o que pode se tornar um 
problema no futuro. Além disso, Silva (2005), 
complementa que a falta de planejamento 
acarreta grandes despesas para o Poder 
Público com a manutenção, remoção, 
adequação e substituição da arborização e o 
emprego de mão-de-obra em excesso.

 

 A falta de um padrão ou diretrizes 
na arborização dos canteiros centrais 
dessas avenidas evidencia a necessidade 
de planejamento prévio. Normalmente se 
utilizam as espécies disponíveis nos viveiros 
municipais e não necessariamente o que é 
mais adequado. Outro fator responsável pela 
descaracterização da arborização destes 
canteiros é o fato da própria população 
realizar o plantio de novos indivíduos, 

Figura 71: Avenida duplicada, onde o canteiro central não sofreu intervenção 
paisagística e D - Avenida já duplicada, porém desprovida de arborização.

Figura 72: E - Canteiro central cuja reposição arbórea não segue um padrão 
definido. D - Avenida que ainda não foi duplicada, onde a população efetua o 

plantio de árvores onde supostamente passará o canteiro central.
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seguindo critérios geralmente pessoais.
 O índice de arborização das avenidas 
variou consideravelmente, de 77,27 a 211,62 
ind./km, tendo em média 118,09 indivíduos 
por quilômetro. Este valor está abaixo do 
índice recomendado por Silva Filho (2002), 
que é de 200 indivíduos arbóreos por 
quilômetro de rua, mantendo as árvores 
com espaçamento de 10 metros. De todas 
as avenidas analisadas apenas a NS5, 
enquadrou- se neste parâmetro, porém 
esta avenida conta com o alargamento do 
canteiro central para dar acesso às quadras 
adjacentes, aumentando consideravelmente 
a sua área, que passa de 6,0 para 30,0 
metros. A ampliação do canteiro central, seja 
para dar acesso às quadras ou para a Av. 
Teotônio Segurado, propicia o incremento 
em quantidade e diversidade de espécies, 
conforme constatado em algumas avenidas, 
devendo ser objeto de planejamento 
específico.	Nas	demais	avenidas	existe	um	
déficit	 de	 arborização	 variando	 entre	 23	
árvores por quilômetro na NS1 a 123 árvores/
km na NS4.
 Em geral a distribuição espacial das 
árvores é padronizada, estando alinhadas 
no centro dos canteiros formando uma única 
coluna, eventualmente dispostas em duas 
colunas paralelas com distribuição alternada, 
onde predominam as palmeiras (Arecaceae). 
Nos trechos onde o canteiro sofre 
alargamento (retorno de acesso às quadras), 
as árvores seguem o alinhamento das guias, 
formando	duas	colunas	paralelas	ao	meio	fio	
e no centro distribuem-se aleatoriamente. Em 
alguns desses bolsões, são utilizadas árvores 
de espécies e porte diferentes daquelas 
presentes de forma padronizada no canteiro 
central, propiciando um aumento na riqueza 
de espécies. Porém, muitos estão com 
déficit	arbóreo	ou	totalmente	desprovidos	de	
arborização (Figura 73).
 A riqueza de espécies nos canteiros 
centrais foi considerável, porém um pouco mais 
da metade delas, 52,2% está representada 
por um ou dois indivíduos por espécie. O 
grande número de indivíduos pontualmente 
distribuídos, das quais 22,4% são nativas 
e 18,4% exóticas do Brasil, demonstra um 
padrão	amplamente	homogêneo.	O	número	

de espécies presentes nos canteiros variou 
de uma a 22 espécies com média igual a 
9,6 espécies por avenida. Entretanto, a 
maioria dos canteiros é dominado por uma 
ou duas espécies e quando existe uma maior 
variedade de espécies, esta se concentra nos 
trechos onde há o alargamento dos canteiros 
nos retornos.
	 Quanto	 a	 frequência	 dos	 indivíduos,	
constatou-se o uso excessivo de algumas 
espécies. O jamelão (Syzygium cumini), 
representou 36,8% do total de indivíduos 
e	 juntamente	 com	 o	 ipê-rosa	 (Tabebuia 
impetiginosa), correspondem a mais da 
metade, 55,6% de todas os indivíduos 
presentes nos canteiros centrais analisados 
(Figura 74). O uso de uma única espécie na 
arborização viária não deve exceder 35,0% da 
população arbórea, além disso recomenda-
se um máximo de cinco indivíduos da mesma 
espécie	 plantados	 em	 sequência	 (Urban	
Forest Commision, 2011).

Figura 73: E - Alargamento do canteiro central formando bolsão, que 
permite o aumento da riqueza e diversidade de espécies e D - Bolsão 

escassamente arborizado.
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Figura 74: Canteiros centrais monoespecíficos com predomínio de: E - Jamelão 
(Syzygium cumini) espécie exótica nativa da Índia e D - Gueroba (Syagrus 

oleracea) espécie nativa do cerrado.

 Porém, o uso de espécies exóticas, 
com características e comportamento 
bem conhecidos ou o uso repetido de uma 
mesma espécie na arborização é priorizado 
pelos gestores em função das facilidades 
associadas ao seu manejo (Nunes, 
1995). Apesar do componente estético 
ser importante, em muitos casos, o uso 
replicado de uma mesma espécie deve ser 
evitado, pois o processo de homogeneização 
tende a diminuir a qualidade dos serviços 
ambientais prestados pelas árvores, além de 
comprometer a sua qualidade, tornando-as 
mais susceptíveis ao ataque de pragas ou 
doenças (Alvey, 2005).
 Os canteiros recentemente 
implantados tem recebido sobretudo mudas 
de	ipê-rosa	(Tabebuia impetiginosa), porém, 
em	 desacordo	 com	 as	 especificações	
técnicas. Em geral não se faz uma avaliação 
prévia nem a preparação (adubação) do solo; 
as covas estão fora do padrão adequado; 
as mudas são de pequeno porte, muito 
abaixo do recomendado, sendo plantadas 
sem nenhum preparo prévio; os tutores 
(suporte para orientar o desenvolvimento da 

planta), quando presentes são de pequeno 
tamanho e as mudas não recebem nenhuma 
outra proteção além de áreas permeáveis 
insuficientes	 (aeração	 do	 solo)	 no	 entorno	
da muda (Figura 75). As condições do solo 
nos canteiros, principalmente quanto à 
compactação, disponibilidade de nutrientes, 
acidez e aporte de poluentes, afetam o 
desenvolvimento das mudas. Percebe-se que 
a manutenção das mudas é pouco frequente 
ou inexistente. problema no futuro. Além 
disso, Silva (2005), complementa que a falta 
de planejamento acarreta grandes despesas 
para o Poder Público com a manutenção, 
remoção, adequação e substituição da 
arborização e o emprego de mão-de-obra 
em excesso.

 Segundo Milano (1984), os solos 
urbanos apresentam grandes alterações 
em suas características físicas, químicas 
e biológicas naturais, por motivos como: 
excessiva compactação, deposição de 
restos da construção civil, deposição de 
lixos, vazamentos de esgoto domésticos 

Figura 75: Canteiros recentemente plantados e que estão em desacordo com 
as recomendações técnicas: E - Mudas de ipê-rosa (Tabebuia impetiginosa) 

plantadas sem preparo do solo, ausência de áreas permeáveis e de tutores. D - 
Mudas de aproximadamente 20 cm, plantadas sem preparo prévio do solo e com 

tutores inadequados.
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e industriais, etc. Portanto, a seleção das 
mudas e o seu plantio devem ser criteriosos, 
a	fim	de	minimizar	os	gastos	de	manutenção	
que representem custos elevados e 
desnecessários.
 Além disso, observou-se uma 
discrepância entre o porte e o tamanho das 
árvores adultas. Em geral as árvores plantadas 
nos canteiros centrais das Avenidas NS e 
LO, são espécies de médio e grande porte, 
entretanto, muitos indivíduos de grande ou 
médio porte não atingiram a altura esperada, 
apesar de terem espaço adequado para seu 
desenvolvimento. Estas diferenças podem 
estar associadas a fatores intrínsecos ou ao 
seu	cultivo	e	manejo	deficientes.
 O crescimento das árvores depende 
da disponibilidade de recursos ambientais 
(luz, água, nutrientes), espaço físico e 
fatores genéticos que atuam sozinhos ou em 
conjunto. A taxa de crescimento das árvores 
é variável mesmo entre indivíduos da mesma 
espécie, ou seja, árvores da mesma idade 
podem alcançar tamanhos diferentes ou 
árvores de mesmo tamanho ou idade pode 
crescer	 em	 taxas	 desiguais,	 o	 que	 dificulta	
as estimativas de crescimento (Botosso e 
Mattos, 2002). A densidade e a distância 
entre	 indivíduos	 também	 influenciam	 o	
crescimento	 e	 sobrevivência	 das	 plantas,	
devido à competição por fatores limitantes 
como água, luz e nutrientes (Worbes et 
al., 2003). De acordo com Bobrowski e 
colaboradores (2009), revestimentos com 
espécies forrageiras que possuem caule em 
rizoma	ou	estolão,	como	a	grama,	dificultam	
a	 infiltração	 da	 água	 e	 consequentemente	
o seu aproveitamento pelas raízes das 
árvores localizadas nos canteiros. Nestes 
locais cujo espaço é limitado e onde também 
existem diversos obstáculos físicos (meio-
fio,	 tubulação	 subterrânea),	 pode	 haver	
competição por nutrientes entre a grama e as 
espécies arbóreas. Daly (2008), argumenta 
ainda que o sistema radicular da grama cresce 
muito mais rapidamente e é mais agressivo que 
o de mudas de espécies arbóreas, podendo 
interferir no seu desenvolvimento. Porém, 
estudos detalhados sobre o crescimento 
de árvores em ambientes urbanos são 
escassos,	dificultando	a	interpretação	do	fato	

observado.
 Nos canteiros centrais devem ser 
utilizadas preferencialmente espécies de 
grande porte de maneira a oferecer sombra 
e não interferir na visão dos condutores, o 
que frequentemente ocorre com espécies 
arbustivas, principalmente nos retornos. 
No caso de canteiros estreitos recomenda-
se o cultivo de palmeiras (PMCG, 2010). O 
uso de espécies de grande porte, propicia 
ainda uma melhoria no conforto térmico, na 
retenção de partículas em suspensão e na 
redução da velocidade das enxurradas, pelo 
represamento e liberação aos poucos da 
água das chuvas (Silva et al., 2007).
 As mudas são plantadas em 
desacordo com o recomendado, no que diz 
respeito ao tamanho, variando entre 0,10 e 
0,80 metros, sem preparo adequado do solo 
e com o uso indevido de tutores que não 
chegam a ter 0,50 metros, o que compromete 
a	 sua	 sobrevivência	 no	 curto	 prazo	 e	 seu	
desenvolvimento futuro.
	 O	 estado	 fitossanitário	 da	 maioria	
das árvores analisadas é bom. Em 
geral os problemas estão associados à 
presença de cupins, formigas, fungos e/ou 
deficiência	 de	 nutrientes,	 porém	 os	 cupins	
tem representado o maior problema para 
as árvores amostradas. Quanto à poda, a 
grande maioria das espécies recebe apenas 
poda de manutenção, uma vez que, em geral 
não interferem na circulação de veículos, 
sinalização viária ou na rede elétrica e 
iluminação pública.

5.1.3.4. Conclusões

- Os canteiros centrais das avenidas Norte/
Sul (NS) e Leste/Oeste (LO) são elementos 
de grande importância na arborização da 
cidade, possuindo alto valor ambiental, 
estético, sócio-cultural e ecológico que vem 
sendo pouco aproveitados neste sentido, 
necessitando	de	um	planejamento	específico;
-A distribuição das árvores nos canteiros 
centrais	 é	 bastante	 homogênea,	 sendo	
composto normalmente por uma ou duas 
espécies. O uso de uma única ou poucas 
espécies em canteiros centrais na arborização 
urbana deve ser evitada, é importante buscar 



76

um planejamento que valorize as espécies 
nativas promovendo a diversidade biológica;
- O uso excessivo de algumas espécies como 
o jamelão (Syzygium cumini)	 e	 o	 ipê-rosa	
(Tabebuia impetiginosa), pode comprometer 
a qualidade dos sistemas ecológicos e 
dos serviços ambientais prestados pela 
arborização urbana;
-	Existe	um	déficit	de	arborização	na	maioria	
dos canteiros analisados, além disso, as 
árvores mortas ou retiradas, em geral não são 
repostas e quando isto acontece, ocorre sem 
critérios	bem	definidos	pelo	Poder	Público	ou	
em muitos caso é feita pela própria população 
seguindo critérios pessoais, o que pode 
trazer	 consequências	 negativas	 em	 termos	
sócio-ambientais e prejuízos econômicos;
- Os plantios irregulares, seja de espécies ou 
em locais inadequados com o ordenamento 
urbano, pode se tornar um problema no 
futuro, podendo gerar custos (ambientais, 
estéticos	e	financeiros)	desnecessários;
- Os canteiros recentemente implantados 
tem	 recebido	 sobretudo	mudas	 de	 ipê-rosa	
(Tabebuia impetiginosa), porém são cultivados 
em	 desacordo	 com	 as	 especificações	 e	
recomendações técnicas, comprometendo 
a	sobrevivência	e	o	desenvolvimento	destas	
espécies, o que pode gerar impactos e custos 
desnecessários à gestão pública;
- O alargamento dos canteiros nos retornos 
de acesso às quadras, propiciam o uso 
diferenciado da arborização, onde se pode 
incrementar a riqueza e abundância de 
espécies, bem como a melhoria e amplitude 
dos serviços ambientais prestados pela 
arborização;
-	 Muitos	 dos	 problemas	 identificados	 na	
arborização do canteiro central estão 
associados ao manejo, algumas vezes 
inadequado, como por exemplo, o não preparo 
do solo para o plantio, tamanho inadequado 
das covas e a falta de adubação pós-plantio, 
fazendo com que muitas espécies apresentem 
problemas	fitossanitários,	 crescimento	 lento	
e	estrutura	deficiente,	necessitando	ainda	de	
avaliação mais detalhada de cada indivíduo 
arbóreo por especialistas, para que sejam 
implantadas medidas corretivas apropriadas.

5.1.3.5. Recomendações

- A arborização dos canteiros centrais 
deverá ser sustentável, selecionando as 
espécies mais adequadas às condições 
do meio e buscando sempre o incremento 
da biodiversidade, atuando como um 
recurso multifuncional, que ofereça serviços 
ecológicos, ambientais, sociais e econômicos 
para a população;
- A importância dos canteiros centrais na 
arborização da cidade tem sido subestimada 
e mal aproveitada. Estes canteiros funcionam, 
entre	outras	coisas,	como	filtros	ambientais,	
reduzindo a poluição veicular e as partículas 
em suspensão;
- Os canteiros centrais devem ser pensados 
como corredores verdes urbanos e 
planejados de forma orgânica, integrados 
com os demais elementos da arborização 
urbana e periurbana;
- O plantio de espécies nativas do cerrado 
deverá ser priorizado na recomposição dos 
canteiros centrais existentes e nos projetos 
de paisagismo das avenidas ou trechos de 
avenida que ainda não possuem canteiro 
central ou onde estes ainda não receberam 
tratamento paisagístico;
- É fundamental que os plantios sejam 
realizados atendendo as normas técnicas, 
havendo uma avaliação prévia do local, a 
preparação (adubação) do solo; abertura de 
covas dentro do padrão adequado; uso de 
mudas de maior porte com o uso de tutores 
(suporte para orientar o desenvolvimento da 
planta) e a presença de áreas permeáveis no 
entorno da muda para aeração do solo;
- Os bolsões formados pelo alargamento 
dos canteiros centrais nos retornos devem 
receber um planejamento diferenciado, 
visando aumentar a riqueza de espécies de 
maneira	a	diversificar	os	serviços	ambientais	
prestados pela arborização;
- Deve ser implantado um programa de 
avaliação periódica para averiguar a 
necessidade de adubação, poda, tratamento 
fitossanitário,	 reposição	 e/ou	 supressão	
das árvores dos canteiros centrais dessas 
avenidas;
-A arborização das Avenidas Norte/Sul (NS) 
e Leste/Oeste (LO) deverá ser sustentável, 
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selecionando as espécies mais adequadas 
às condições do meio e buscando sempre o 
incremento da biodiversidade;
- A arborização e paisagismo das Avenidas 
Norte/Sul (NS) e Leste/Oeste (LO) deverá 
criar uma paisagem diversa, onde cada 
espécie não ultrapasse 15,0% do total de 
indivíduos plantados, evitando desta maneira 
as	populações	monoespecíficas	vulneráveis	
a doenças e pragas;
- A arborização e paisagismo das Avenidas 
Norte/Sul (NS) e Leste/Oeste (LO) deverá 
criar uma paisagem com identidade, onde 
cada via ou conjunto delas, tenha uma 
singularidade e as árvores contribuam para 
identificá-la;
- A arborização destes canteiros deve ser 
conduzida de maneira participativa com a 
comunidade, por meio do desenvolvimento 
de programas educacionais e divulgação de 
informações sobre os serviços ambientais 
prestados pela arborização destes 
canteiros em termos de amenização do 
clima e retirada de poluentes, para que a 
comunidade reconheça a sua importância e 
crie vínculos positivos com ela, aumentando 
o comprometimento com a valorização e 
proteção do patrimônio natural da cidade.

5.2. Rotatórias

5.2.1. Descrição

 As rotatórias estão presentes nos 
cruzamentos das Avenidas Norte/Sul 
(NS) com Leste/Oeste (LO) e Avenida 
Juscelino Kubitschek (JK), totalizando 
aproximadamente 135 na área central de 
Palmas, sendo 21 distribuídas na região 
Nordeste (ARNE), 24 na região Noroeste 
(ARNO), 44 na região Sudeste (ARSE), 35 
na região Sudoeste (ARSO) e 12 na Av. JK. 
Nesta	região	as	rotatórias	são,	em	geral,	três	
tamanhos, 80 metros de diâmetro, situadas 
ao longo das avenidas NS1 e NS2, 60 metros 
de diâmetro, mais comuns, e umas poucas 
de 30 metros de diâmetro, que dão acesso à 
rodovia TO-050.

5.2.2. Resultados

 O inventário encontrou um total de 
554 indivíduos de 20 famílias e 52 espécies 
(Tabela 05). As famílias com maior número de 
espécies foram, Fabaceae com 14 espécies, 
Arecaceae com 12 espécies e Bignoniaceae 
com quatro espécies. As famílias com maior 
número de indivíduos foram, Arecaceae 
com 239 indivíduos, Bignoniaceae com 101 
indivíduos, Anacardiaceae com 61 indivíduos 
e Myrtacae com 51 indivíduos. Juntos, os 
indivíduos destas famílias representaram 
81,6% do total amostrado (Figura 80). As 
árvores corresponderam a 55,8% do total de 
indivíduos amostrados, as palmeiras 43,1% 
e os arbustos 0,7% (Figura 80).
	 O	ipê-rosa	(Tabebuia impetiginosa) foi 
a espécie mais frequente, com 98 indivíduos 
e 17,7% do total de indivíduos presentes nas 
rotatórias amostradas, seguido da gueroba 
(Syagrus oleracea) com 11,9% e o jamelão 
(Syzygium cumini) com 7,9%. Somados, os 
indivíduos destas espécies representaram 
mais de um terço, 37,5% de todos os 
indivíduos amostrados nas rotatórias.
 Nas rotatórias analisadas evidencia-
se uma grande variedade de espécies 
(Figura 81), porém em algumas delas, 
apenas uma espécie domina a paisagem. Em 
aproximadamente um terço das rotatórias, 
26,7%, não existem árvores provavelmente 
suprimidas durante a abertura das vias 
de rolamento. O número de espécies nas 
rotatórias amostradas variou de uma (N=12 
rotatórias) a nove (N=1 rotatória), com média 
de 2,4 espécies/rotatória (Figura 83). O 
número de indivíduos variou de zero (N= 16 
rotatórias) a 45 (N=1 rotatória), com média 
igual a 7,2 indivíduos/rotatória (Figura 84).
 Quanto à origem, mais da metade 
das espécies, 56,6% é nativa do cerrado 
e 20,8%, respectivamente, exóticas ao 
Cerrado e ao Brasil (Figura 85). Do total de 
indivíduos, as nativas também foram as mais 
frequentes com 62,6% do total amostrado, 
22,4% é proveniente de outros países e 
14,8% de outras regiões brasileiras. Dentre 
as espécies nativas do cerrado, destaca-
se	 o	 ipê-	 rosa	 (Tabebuia impetiginosa) e a 
gueroba (Syagrus oleraceae) representando 
29,6% dos indivíduos amostrados. Das 
espécies exóticas do Brasil, os indivíduos 
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mais frequentes foram o jamelão (Syzygium 
cumini) e a manga (Mangifera indica) com 
14,8% dos indivíduos. O côco-da-bahia 
(Cocos nucifera) foi a espécie brasileira 
mais frequente com 6,7% dos indivíduos. 
Estas cinco espécies concentram 51,1% 
de todos os indivíduos arbóreos presentes 
nas rotatórias analisadas. Nota-se que a 
grande maioria das espécies, representadas 
por um ou uns poucos indivíduos, como as 
frutas-de-morcego (Andira cuyabensis), o 
falso-barbatimão (Dimorphandra mollis), 
a cachamorra (Tachigali rubiginosa) ou 
o amargoso (Vatairea macrocarpa), são 
árvores remanescentes da vegetação 
original existente na cidade e que não foram 
suprimidas no momento de abertura das vias 
de rolamento. A não supressão das espécies 
nativas contribui para que haja uma maior 
diversidade de espécies nas rotatórias da 
cidade.
 Quanto ao porte, 51,6% das árvores 
das rotatórias são de grande porte e 46,2% de 
médio porte (Figura 86). Considerando que 
as árvores de médio porte, aquelas de 6,0 a 
12,0 metros de altura e as de grande porte, 
aquelas com altura superior a 12,0 metros, 
vemos que a maioria, 71,6% das árvores 
presentes nas rotatórias, tem altura igual ou 
inferior a seis metros, 26,9% entre seis e doze 
metros e apenas 1,3% altura superior a 12,0 
metros (Figura 87). Aproximadamente 63,0% 
das árvores é adulta, porém a maioria todavia 
não alcançaram a altura correspondente ao 
seu porte (Figura 88). Em geral, as árvores 
estão distribuídas aleatoreamente nas 
rotatórias, não existindo um padrão evidente 
quanto ao seu posicionamento ou ao porte, o 
que	acaba	dificultando	o	seu	manejo.
	 Em	 se	 tratando	 da	 fitossanidade,	
aproximadamente 13,0% dos indivíduos 
amostrados encontra-se com algum 
problema, estando 8,7% em estado 
regular e 4,2% ruim, necessitando de uma 
avaliação mais detalhada por técnicos 
especializados. A grande maioria, 98,0% dos 
indivíduos encontra boas condições para 
seu desenvolvimento. Em vista da baixa 
interferência,	 sobretudo	 de	 fiação	 aérea,	

53,6% das árvores receberam apenas podas 
leves ou apenas limpeza de folhas velhas 
como no caso das palmeiras que somaram 
45,1% do total de árvores.
 A área das rotatórias de 60 metros 
de	 diâmetro	 (2.827,5m²),	 é	 suficiente	 para	
receber em torno de 28 árvores de médio/
grande porte. Nas rotatórias de 80 metros, o 
número de árvores subiria para 57 indivíduos 
e	 nas	 de	 30	 metros	 ficaria	 em	 torno	 de	 7	
indivíduos. Porém, nas rotatórias de 30 
metros, encontrou-se uma média de 2,2 
indivíduos, variando de 1 a 4 indivíduos, nas 
de 60 metros 9,2 indivíduos (1 a 37 indivíduos) 
e nas de 80 metros 17,3 indivíduos (5 a 45 
indivíduos), valores bem abaixo do seu uso 
potencial para arborização (Figura 90).

 

Figura 76: E - Rotatória desprovida de arborização. D - Rotatória 
escassamente arborizada.
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Figura 77: E - Rotatória densamente arborizada. D - Rotatória monoespecífica, onde está presente apenas uma espécie.

Figura 78 E - Rotatória onde os atributos estéticos foram priorizados. D - Rotatória com flores e árvores compartilhando o mesmo espaço.

Falso-Barbatimão
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Tabela	 05:	 Famílias,	 espécies,	 número	 de	 indivíduos,	 frequência	 relativa	 e	 origem	das	
espécies arbóreas encontradas nas rotatórias amostradas em Palmas-TO.
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Figura 79: Famílias com maior frequência de espécies nas rotatórias amostradas em Palmas-TO.

         Famílias (indivíduos) - Rotatórias

Figura 80:  Famílias com maior frequência de indivíduos nas rotatórias amostradas em Palmas-TO.

         Famílias (espécies) - Rotatórias
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Figura 81: Espécies mais frequentes nas rotatórias amostradas em Palmas-TO.

         Tipo - Rotatórias

Figura 82:  Tipo de arborização encontrado nas rotatórias em Palmas-TO.

Espécies
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Figura 83: Total de indivíduos por rotatória, nas rotatórias amostradas em Palmas-TO.

Figura 84:  Total de espécies por rotatória, nas rotatórias amostradas em Palmas-TO.
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Figura 85: Origem das espécies e indivíduos amostrados nas rotatórias em Palmas-TO.

        Porte das Árvores - Rotatórias

Figura 86: Porte dos indivíduos arbóreos presentes nas rotatórias amostradas em Palmas-TO.

Origem - Rotatórias
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Figura 87: Altura dos indivíduos arbóreos presentes nas rotatórias amostradas em Palmas-TO.

         Idade das Árvores - Rotatórias

Figura 88:  Idade dos indivíduos arbóreos presentes nas rotatórias amostradas em Palmas-TO.

Altura das Árvores - Rotatórias
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Figura 89: Fitossanidade dos indivíduos arbóreos presentes nas rotatórias amostradas em Palmas-

        Desenvolvimento - Rotatórias

Figura 90: Desenvolvimento dos indivíduos arbóreos presentes nas rotatórias amostradas em Palmas-TO.

Fitossanidade - Rotatórias



87

Figura 91: Intensidade de poda dos indivíduos arbóreos presentes nas rotatórias amostradas em Palmas-TO.

Intensidade de Poda - Rotatórias

5.2.3. Discussão

 As rotatórias de Palmas são elementos 
fundamentais na arborização da cidade, 
possuindo alto potencial estético, ambiental, 
sócio-cultural e ecológico. No entanto, o valor 
estético destes elementos tem sido priorizado 
há algum tempo pelo Poder Público, onde 
são	plantadas	milhares	de	mudas	de	flores	
e mais raramente algumas palmeiras e 
árvores (Figura 92). Se o propósito das 
rotatórias no plano paisagístico urbano for o 
de rotarórias-jardins, estará cumprindo o seu 
papel. Porém, estes elementos urbanos de 
elevados valores ambientais devem ter um 
objetivo mais relevante na arborização de 
Palmas.
 Considerando que podem abrigar em 
média 28 árvores de médio e/ou grande porte 
(7 a 50 árvores de acordo com o diâmetro das 
rotatórias), as rotatórias arborizadas tendem 
a exercer uma importante função ambiental 
no controle da poluição e bioclimático, 
amenizando a temperatura, a poluição 
atmosférica e sonora (Figura 92). Da mesma 
maneira que, sendo elementos diferenciados 
e de destaque no traçado urbano, poderiam 
ser usadas como quadros vivos, usando 
elementos	 naturais	 de	 referência	 que	
valorizem a diversidade cultural e ambiental 
do cerrado, utilizando para isso, espécimes 

que já serviram ou servem de matéria-
prima a produtos da vida cotidiana do 
povo tocantinense, dando identidade 
a estes espaços públicos. Do ponto de 
vista ecológico, podem ser usadas como 
trampolins ecológicos entre os corredores de 
dispersão formados pelos canteiros centrais 
das avenidas, caso sejam arborizadas com 
espécies que forneçam alimento ou abrigo 
para a fauna.

Figura 92: E - Rotatória onde o valor estético fornecido pelo plantio de flores e 
espécies exóticas foi priorizado. D - Rotatória onde a arborização foi priorizada 

tendem a exercer uma importante função ambiental no controle da poluição e 
bioclimático, amenizando a temperatura, a poluição atmosférica e sonora.
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	 Ainda	que	não	esteja	definido	qual	o	
papel das rotatórias na arborização de Palmas, 
percebe- se que número de árvores nestes 
espaços está muito aquém do esperado 
para uma rotatória arborizada. Nas rotatórias 
de 30m de diâmetro analisadas, temos um 
déficit	médio	de	cinco	árvores/	rotatória,	nas	
de	60m	de	diâmetro	esta	deficiência	chega	
a 19 árvores e nas de 80 metros, faltaria em 
torno de 33 árvores em média por rotatória, 
para que sejam consideradas rotatórias 
plenamente arborizadas.
 As palmeiras (Arecaceae) tem sido 
largamente utilizadas na arborização das 
rotatórias (43,1%), com predomínio das 
espécies autóctones (58,3%) e destaque para 
as	palmeiras	do	gênero	Syagrus	(Figura	93).	
É notória a quantidade de espécies nativas do 
cerrado (56,6%) e nativas de outras regiões 
brasileiras (20,8%), que juntas representam 
três	quartos	de	todas	as	espécies	analisadas	
nas rotatórias. A presença de arbustos é 
muito pequena e dever ser evitada para não 
interferir na visibilidade do motorista, já que 
as rotatórias tem como uma de suas funções, 
regular	o	fluxo	de	veículos.
 Apesar da elevada riqueza, a 
frequência	 das	 espécies	 típicas	 do	 cerrado	
é muito baixa, estando a maioria delas 
representada por um ou uns poucos 
indivíduos. Em geral a presença destas 
espécies se deve a não retirada delas 
durante o processo de abertura das vias e 
consequentemente das rotatórias. Existe 
um grande número de rotatórias que todavia 
não receberam tratamento paisagístico, 
onde podemos encontrar árvores nativas 
remanescentes (Figura 93). A manutenção de 
árvores nativas regionais ao longo das vias 
de rolamento, seja nos canteiros centrais, 
rotatórias, passeios ou estacionamentos, é 
de fundamental importância na manutenção 
da biodiversidade no perímetro urbano. O 
uso de espécies nativas regionais aumenta 
a permeabilidade funcional, integrando 
um maior número de espécies à paisagem 
e contribuindo com a conservação da 
diversidade biológica regional (Iserhnagem 
et. al., 2009).

 Nas rotatórias analisadas, existe 
um equilíbrio entre espécies de grande e 
médio porte. Algumas rotatórias possuem 
apenas espécies de grande ou médio 
porte, entretanto, na maioria encontramos 
árvores de porte diferente. A distribuição e 
posicionamento das árvores muitas vezes é 
aleatóreo a não ser naquelas rotatórias onde 
o	paisagismo	definiu	estes	atributos.	Como	
discutido anteriormente, o elemento estético 
tem sido o predominante nas rotatórias 
que receberam tratamento paisagístico, 
consequentemente, o número de árvores 
e a variedade de espécies tem sido pouco 
relevantes e estado aquém do seu potencial 
na melhoria da qualidade do ambiente 
urbano, o que repercute negativamente 
no aproveitamento das rotatórias para a 
arborização urbana.
 Em geral, as árvores encontram 
suficiente	 espaço	 e	 poucos	 elementos	 do	
meio restringem o seu desenvolvimento. 
Quanto	 aos	 aspectos	 fitossanitários	 a	
proporção de árvores com problemas é 
baixo, não existindo uma espécie mais 
frequentemente afetado, o que pode estar 

Figura 93: E - Rotatória monoespecífica com presença de palmeira do gênero 
Syagrus. D - Rotatória onde indivíduos de espécies autóctones foram mantidas.
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relacionado com a diversidade e distribuição 
das espécies nas rotatórias. Os problemas 
mais comuns são aqueles associados à 
presença de cupins e afetam tanto espécies 
nativas quanto exóticas, porém estes insetos 
não	vêm	sendo	manejados	adequadamente,	
comprometendo o desenvolvimento e a 
sobrevivência	de	alguns	indivíduos	arbóreos.

5.2.4. Conclusões

- As rotatórias de Palmas são elementos 
fundamentais na arborização da cidade, 
possuindo elevado potencial estético, 
ambiental, sócio-cultural e ecológico, 
entretanto,	 faz-se	 necessário	 definir	 o	 seu	
papel no âmbito paisagístico e de arborização;
- O número de árvores nestes espaços está 
muito aquém do esperado para uma rotatória 
arborizada,	 refletindo	 a	 falta	 de	 diretrizes	
do Poder Público quanto ao seu uso para 
incrementar a arborização e melhorar a 
qualidade bioclimática de Palmas;
-As palmeiras (Arecaceae) são amplamente 
utilizadas na arborização das rotatórias 
com predomínio das espécies autóctones, 
reforçando o caráter estético das rotatórias;
- É notória a quantidade de espécies nativas 
do cerrado e nacionais, representando 
mais	 de	 três	 quartos	 de	 todas	 as	 espécies	
encontradas, o que é importante do ponto de 
vista ecológico, pois podem funcionar como 
trampolins ecológicos entre os corredores 
de dispersão formados pelos canteiros 
centrais das avenidas, principalmente se 
estas espécies nativas fornecerem alimento 
ou abrigo para a fauna, o que contribui com 
a valorização do patrimônio natural e dá 
suporte para a conservação das espécies da 
fauna	e	flora	regionais;
-	 Apesar	 da	 elevada	 riqueza,	 a	 frequência	
das espécies típicas do cerrado é muito 
baixa, estando a maioria delas representada 
por um ou uns poucos indivíduos, já que na 
maioria dos casos, as árvores autóctones 
foram suprimidas durante o processo de 
abertura das vias;
- O elemento estético tem sido o predominante 
nas rotatórias que receberam tratamento 
paisagístico, consequentemente, o número 
de árvores e a variedade de espécies tem 

sido pouco relevantes e estado aquém do 
seu potencial, o que repercute negativamente 
no aproveitamento das rotatórias para a 
arborização urbana.
- As diferenças averiguadas, quanto à 
composição das espécies arbóreas e o uso 
de	flores	no	paisagismo	das	rotatórias	reflete	
o uso de Políticas Públicas diferenciadas, 
sendo necessária uma revisão do paisagísmo 
e	 definição	 de	 critérios	 para	 a	 arborização	
das rotatórias;
-	 Muitos	 dos	 problemas	 identificados	 na	
arborização das rotatórias estão associados 
ao manejo inadequado e/ou a problemas 
fitossanitários,	sendo	necessária	a	presença	
de	 profissionais	 habilitados	 e	 capacitados	
para	este	fim;
- A presença de pragas, principalmente cupins, 
tem	comprometido	a	sobrevivência	de	alguns	
indivíduos arbóreos, tornando necessárias 
medidas de controle apropriadas.

5.2.5. Recomendações

- A arborização das rotatórias deverá ser 
sustentável, selecionando as espécies mais 
adequadas às condições do meio e buscando 
sempre o incremento da biodiversidade, 
atuando como um recurso multifuncional, 
que ofereça serviços ecológicos, ambientais, 
sociais e econômicos para a população;
- A arborização das rotatórias deve ser 
conduzida de maneira participativa com 
a comunidade. Os serviços ambientais 
prestados pela arborização das rotatórias 
devem ser divulgados para que a comunidade 
reconheça a sua importância e crie vínculos 
positivos com a sua arborização;
- Deve-se aumentar a densidade e 
diversidade de espécies nativas nas 
rotatórias, de maneira que possam funcionar 
como trampolins ecológicos;
- As rotatórias arborizadas tendem ainda a 
exercer uma importante função ambiental 
no controle da poluição e bioclimático, 
amenizando a temperatura;
-	 A	 presença	 de	 profissionais	 habilitados	
é fundamental para que o manejo da 
arborização seja realizado atendendo 
as normas técnicas o que favorece o 
crescimento e desenvolvimento das árvores 
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e reduz custos;
- A diversidade arbórea das rotatórias pode 
ser incrementada com transplante de árvores 
nativas oriundas de outras regiões da cidade, 
impactadas pelo crescimento urbano, ou 
pela doação de mudas como compensação 
ambiental. Estas alternativas devem ser 
consideradas como importantes ferramentas 
para garantir a conservação do patrimônio 
arbóreo de Palmas;
- A arborização e paisagismo das rotatórias 
deverá criar uma paisagem diversa, onde 
cada espécie não ultrapasse 15,0% do total 
de indivíduos plantados, evitando desta 
maneira	 as	 populações	 monoespecíficas	
vulneráveis a doenças e pragas;
- A arborização e paisagismo das rotatórias 
deverá criar uma paisagem com identidade, 
onde cada rotatória ou conjunto delas tenha 
uma singularidade e as árvores contribuam 
para	identificá-la;
- A arborização e paisagismo das rotatórias 
deverá	ser	objeto	de	planejamento	específico,	
respeitando as diretrizes e orientações 
do Plano de Arborização de Palmas e da 
Legislação vigente.

5.3. Estacionamentos

5.3.1. Descrição

 Os estacionamentos localizados ao 
longo das principais vias de circulação foram 
analisados quanto à composição, disposição, 
abundância e diversidade de espécies 
arbóreas. Em geral, seguem a mesma 
disposição, estando paralelos às avenidas, 
formando bolsões entre estas e o comércio 
local. A dimensão dos estacionamentos 
varia entre avenidas tendo, por exemplo, em 
torno de 90,0 x 15,0 metros na Av. LO5 e de 
30,0/60,0 metros x 15,0 metros na Av. NS1. 
Estes também são variáveis em tamanho 
dentro de uma mesma avenida, na Av. JK, 
por exemplo, encontramos estacionamentos 
variando de 80,0/90,0/110,0 metros x 15,0 
metros (Figura 94).
 Nos estacionamentos analisados, as 
áreas arborizadas correspondem ao passeio 
entre o estacionamento e a faixa de rodagem, 
cuja largura é de 6,0 metros. Eventualmente 

elas estão presentes nos canteiros entre os 
estacionamentos e mais raramente dentro 
do estacionamento como na Av. NS1. Nos 
passeios as árvores estão alinhadas entre o 
passeio e o estacionamento, em uma faixa 
de piso permeável de aproximadamente 2,0 
metros.

5.3.2. Resultados

 Nos 2.550 metros de passeios dos 
estacionamentos analisados na área central 
de Palmas (Av. JK, NS1 e LO5), foram 
encontrados 318 indivíduos, sendo 310 
pertencentes a 10 famílias, 21 espécies e 
oito	 indivíduos	 todavia	 não	 identificados	
(Tabela	 06).	 As	 três	 famílias	 com	 maior	
número de espécies foram Fabaceae com 
cinco espécies e 23,8% do total, Arecaceae 
e Myrtaceae, com quatro espécies e 19,1% 
(Figura 96). As famílias mais numerosas foram 
Chrysobalanaceae com 143 indivíduos e 
45,0% do total, Fabaceae com 76 indivíduos, 
23,9% e Myrtaceae com 28 indivíduos e 8,8%. 
Juntas,	estas	famílias	possuem	mais	de	três	
quartos, 77,7% dos indivíduos presentes nas 

Figura 94: Estacionamentos: E - Avenida JK.
D - Avenida Teotônio Segurado em Palmas-TO.
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calçadas dos estacionamentos analisados 
(Figura 95).
 Em torno de 40,9%, das espécies 
encontradas nas calçadas analisadas são 
provenientes de outros países, o restante 
se divide entre espécies brasileiras de 
outras regiões 18,2% e espécies nativas 
do cerrado 36,4% (Figura 98). Porém, o 
número de indivíduos exóticos ao cerrado 
chega a 87,1%, sendo 64,5% proveniente 
de outras regiões brasileiras e 22,4% de 
outros países. As cinco espécies mais 
frequentes nos estacionamentos foram 
o oiti (Licania tomentosa) com 45,0%, a 
sibipiruna (Caesalpina peltophoroides) 
17,0%, a manga (Mangifera indica) 6,9%, o 
jamelão (Syzygium cumini)	5,3%	e	o	ipê-rosa	
(Tabebuia impetiginosa) 4,7% dos indivíduos 
amostrados (Figura 97).
 A arborização das calçadas dos 
estacionamentos analisados é composta 
maioritariamente por árvores 97,8% e 
palmeiras 2,2% (Figura 100). Quanto ao 
porte, 74,5% é de grande porte e 23,3% 
de médio porte, não havendo árvores de 
pequeno porte. Quanto à altura, metade, 

58,2% dos indivíduos analisados ainda não 
alcançou os seis metros de altura e 41,8% 
possuem altura entre seis e doze metros. 
Não foi encontrado nenhum indivíduo altura 
superior aos 12,0 metros, que corresponde a 
árvores de grande porte (Figura 101). Com 
respeito à idade, 48,7% são adultas, 43,4% 
jovens e 7,9% mudas (Figura 102).
	 Em	 relação	 a	 fitossanidade,	 23,3%	
dos indivíduos analisados apresentaram 
uma condição regular e 9,4% ruim, o restante 
67,3% encontra-se em boas condições 
fitossanitárias	 (Figura	 103).	 Quanto	 ao	
desenvolvimento,	 em	 torno	 de	 três	 quartos	
das árvores 74,8% encontra condições 
satisfatórias para se desenvolver, porém, 
11,9% apresentam uma condição regular e 
13,2% ruim (Figura 104).
	 Apesar	 do	 conflito	 potencial	 entre	 a	
arborização e os equipamentos públicos, em 
geral, as árvores não estão sob rede elétrica. 
Das árvores analisadas, 74,5% recebeu poda 
leve, 15,7% drástica e em 9,7%, composto 
sobretudo por palmeiras, não se aplica a 
poda (Figura 105).

Tabela	 06:	 Famílias,	 espécies,	 número	 de	 indivíduos,	 freqüência	 relativa	 e	 origem	dos	
indivíduos arbóreos amostrados nos estacionamentos da região Central de Palmas-TO.
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Figura 95: Famílias com maior frequência de indivíduos nos estacionamentos analisados da região Central de Palmas-TO.

      Famílias (espécies) - Estacionamentos

Figura 96: Famílias com maior frequência de espécies nos estacionamentos analisados da região Central de Palmas-TO.

       Famílias (indivíduos) - Estacionamento
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Figura 97: Espécies mais frequentes nos estacionamentos analisados da região Central de Palmas- TO.

        Origem (espécies) - Estacionamentos

Figura 98: Origem das espécies de árvores nos estacionamentos analisados da região Central de Palmas-TO.

       Espécies - Estacionamentos
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Figura 99: Origem dos indivíduos arbóreos nos estacionamentos analisados da região Central de Palmas-TO.

       Tipo - Estacionamentos

Figura 100: Tipo de arborização nos estacionamentos analisados da região Central de Palmas-TO.

       Origem (indivíduos) - Estacionamentos
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Figura 101: Porte e altura das árvores presentes nos estacionamentos amostrados da região Central de Palmas-TO.

        Idade - Estacionamentos

Figura 102: Idade das árvores presentes nos estacionamentos amostrados da região Central de Palmas-TO.

        Porte e Altura - Estacionamentos
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Figura 103: Fitossanidade dos indivíduos arbóreos presentes nos estacionamentos amostrados da região Central de Palmas-TO.

       Desenvolvimento - Estacionamentos

Figura 104: Desenvolvimento dos indivíduos arbóreos presentes nos estacionamentos amostrados da região Central de Palmas-TO.

       Fitossanidade - Estacionamentos
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Figura 105: Intensidade de poda dos indivíduos arbóreos presentes nos estacionamentos amostrados da região Central de Palmas-TO.

        Intensidade de Poda - Estacionamentos

5.3.3. Discussão

 A arborização dos estacionamentos 
é bastante variável. Ao longo dos principais 
eixos, Av. Teotônio Segurado e Av. Juscelino 
Kubtischek e alguns estacionamentos das 
Av. Leste/Oeste e Norte/Sul as árvores 
estão alinhadas entre o estacionamento e 
a faixa de rodagem. Porém, nestes locais 
não existe um padrão quanto à dimensão da 
área permeável destinada à arborização e 
as calçadas. Ora a calçada está no centro 
do passeio havendo duas faixas estreitas de 
solo exposto ou uma faixa de solo exposto 
adjacente ao estacionamento e a calçada 
paralela à faixa de rodagem.
 Na Av. NS1, a arborização, quando 
presente, se situa dentro do estacionamento, 
sendo as árvores plantadas em covas abertas 
no próprio asfalto sem o devido espaço para 
crescimento e aeração das raízes (Figura 
106). Nesta avenida, parte do passeio entre 
o estacionamento e a via de rodagem foi 
transformado em ciclo-faixa, havendo desta 
maneira duas faixas impermeáveis, uma para 
pedestres e outra para bicicletas. Entre estas 
faixas foi deixado um espaço permeável de 
aproximadamente 0,60 metros de largura, 
insuficiente	para	comportar	árvores	de	médio	
e grande porte (Figura 106).

 A arborização dos estacionamentos 
está ausente nas calçadas em frente aos 
comércios, de maneira que não existe 
sombreamento para os veículos ou pedestres 
nestes locais (Figura 106), ainda que diversos 
autores tenham comprovado que a formação 

Figura 106: E - A arborização foi implantada dentro do estacionamento em covas 
abertas no próprio asfalto sem o devido espaço para crescimento e aeração 

das raízes. D - Parte do passeio entre o estacionamento e a via de rodagem foi 
transformado em ciclo-faixa, entre as quais foi deixado um espaço permeável de 
aproximadamente 0,60 metros de largura, insuficiente para comportar árvores de 

médio e grande porte.
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de ambientes térmicos mais agradáveis em 
termos de temperatura e umidade relativa, 
estão associados à presença de vegetação 
(Lima, 2009; Monteiro, 2008; Martini, 2013), 
e que a população se sinta incomodada pela 
falta de arborização, conforme comprovado 
em um estudo realizado em Palmas sobre 
as percepções e atitudes dos residentes em 
relação às árvores urbanas (Morais et al., 
2011).
 Em geral, nas áreas comerciais, a 
arborização muitas vezes não é contemplada 
devido à falta de planejamento, infraestrutura 
urbana inadequada ou por rejeição dos 
comerciantes locais (Silva et al., 2014). 
Porém, alguns estudos indicam que os 
consumidores preferem áreas comerciais 
arborizadas,	pois	esses	locais	influenciam	a	
preferência	de	compra	do	consumidor	(Wolf,	
2003). Além disso, por meio do planejamento, 
o uso de espécies apropriadas poderá agregar 
valor às áreas comerciais, proporcionando 
um ambiente mais agradável e reduzindo 
os	conflitos	com	a	arborização	 (Silva	et	al.,	
2014).

 À exceção da Av. JK, onde todos os 
estacionamentos receberam arborização, 
nas demais avenidas, Teotônio Segurado, 
Norte/Sul e Leste/Oeste a arborização foi 
realizada sobretudo nos estacionamentos 
das áreas centrais e algumas avenidas 
ou trechos de avenidas dispersos pela 
cidade. Ainda assim, muitos trechos 
destes estacionamentos encontram-se 
desprovidos de arborização, seja pela não 
reposição ou não plantio. Porém, a grande 
maioria dos estacionamentos ainda não 
recebeu arborização, e em alguns deles, a 
comunidade local está efetuando o plantio 
de árvores seguindo critérios pessoais.
 A falta de critérios com na implantação 
da arborização pelo Poder Público faz 
com que ocorram plantios irregulares de 
espécies ou em locais inadequados com 
o ordenamento urbano, o que pode se 
tornar um problema no futuro (Silva Filho e 
Bortoleto, 2005). Além disso, Silva (2005) 
complementa que a falta de planejamento 
acarreta grandes despesas para o Poder 
Público com a manutenção, remoção, 
adequação e substituição da arborização e o 
emprego de mão-de-obra em excesso. A falta 
de um padrão ou diretrizes na arborização 
nos estacionamentos públicos evidencia 
a necessidade de planejamento prévio. 
Normalmente são utilizadas as espécies 
disponíveis nos viveiros municipais e não 
necessariamente o que é mais adequado.
 Nos estacionamentos analisados 
a riqueza de famílias e espécies, 
respectivamente 10 e 21, foi considerada 
elevada para este tipo de estrutura 
urbana. As famílias Fabaceae, Arecaceae 
e Myrtaceae, foram aquelas com maior 
número de espécies, respectivamente 
cinco e quatro espécies diferentes. Com 
respeito ao número de indivíduos por família, 
Chrysobalanaceae com 45,0% do total, foi 
a mais frequente, estando representada 
apenas por uma espécie, o oiti (Licania 
tomentosa). A segunda família com maior 
número de indivíduos foi Fabaceae, 23,9% 
do total, onde a sibipiruna (Caesalpina 
peltophoroides) com 54 indivíduos e 17,0% 
do total, foi a espécie mais frequente (Figura 
96).

Figura 107: E - Ausência de arborização na calçada dos estacionamentos em 
frente ao comércio. D - Nas calçadas entre o estacionamento e a avenida na 

região Central de Palmas-TO.
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 A variedade de espécies encontradas 
nas calçadas dos estacionamentos analisados 
ocorre basicamente em função de alguns 
indivíduos nativos serem mantidos ou pelo 
plantio de espécies sem planejamento prévio 
ou realizada pela população. Em geral esta 
diversificação	de	espécies	se	dá	nos	espaços	
verdes situados entre os estacionamentos. 
Entretanto, nos estacionamentos que 
receberam arborização, esta é feita com uma 
única espécie. As espécies mais frequentes 
foram àquelas plantadas pela Prefeitura 
Municipal, como o oiti (Licania tomentosa), 
com 45,0% do total de árvores amostradas 
(Figura 108), uma proporção acima daquela 
recomendada por Grey e Deneke (1986). 
Segundo estes autores, no planejamento 
da arborização urbana é importante que 
cada espécie não ultrapasse 15,0% do total 
de indivíduos plantados. Diversos estudos 
tem	 relatado	 a	 elevada	 frequência	 do	 oiti	
na arborização urbana, seja em cidades 
de grande porte como Manaus- AM onde 
corresponde a 29,0% (Costa e Higuchi, 
1999), de médio porte como Uberlândia-
MG com 32,0% (Silva et al., 2002) ou de 
pequeno como Colíder-MT com 82,5% 
(Almeida, 2009). Sendo uma espécie de 
rápido crescimento, copa densa, folhas 
perenes, fácil propagação, e raiz que, em 
geral	não	danifica	o	piso,	o	oiti	é	amplamente	
encontrado nos viveiros públicos municipais 
e particulares, sendo ainda bem aceita pela 
população.
 A segunda espécie mais frequente nas 
calçadas dos estacionamentos analisados 
foi a sibipiruna (Caesalpina peltophoroides), 
presente sobretudo na parte oeste da Av. JK 
(Figura 108). A manga (Mangifera indica), 
foi a terceira espécie mais frequente e sua 
presença, em geral, ocorre na reposição 
de indivíduos mortos ou nos espaços 
verdes entre estacionamentos. O uso de 
frutíferas que produzem frutos grandes, 
como a mangueira, são pouco apropriados 
principalmente no caso de estacionamentos, 
onde os frutos podem causar problemas 
aos pedestres ou veículos, além de sujarem 
o chão (Santos e Teixeira, 2001) e atrair 
diversos insetos problemáticos como 
abelhas e marimbondos ou alguns vetores 

de doenças (Milano e Dalcin, 2000).

 Além disso, o porte avantajado 
dessa	espécie	e	a	superficialidade	de	suas	
raízes causam sérios problemas na infra-
estrutura urbana, não sendo indicada para 
uso em calçadas ou sobre o pavimento 
do estacionamento como evidenciado na 
Av. NS1. Outras espécie que se destacou 
na arborização dos estacionamentos foi o 
jamelão (Syzygium cumini) com 5,3% dos 
indivíduos amostrados. Apesar da sua baixa 
freqüência	nos	estacionamentos	analisados,	
constatou-se que esta espécie é abundante e 
monoespecífica	em	alguns	estacionamentos,	
como na Av. NS2.
 Ainda que não seja tão elevada nos 
estacionamentos, a diversidade arbórea 
traz uma série de benefícios ambientais, 
ecológicos e sociais (MiIlano, 1996; Melo, et 
al., 2007; Shams et al., 2009). Os espaços 
verdes, entre estacionamentos e entre 
avenidas é apropriado para incrementar a 
diversidade de espécies, considerando porém 
que, diversas características da arborização 
como a origem, a forma e o tamanho devem 
ser avaliados para maximizar os serviços 
ambientais e ecológicos proporcionados pela 
arborização urbana.

Figura 108:  E - Estacionamento com predomínio de Oiti (Licania tomentosa) e 
D - Estacionamento com predomínio de Sibipiruna (Caesalpina peltophoroides).
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 Ao longo da Av. Teotônio Segurado, 
grande parte da vegetação nativa, composta 
quase que exclusivamente por espécies de 
grande porte, típicas do cerradão, como o 
pequi (Caryocar brasiliensis), a cachamorra 
(Tachigali rubiginosa), o guaramirim (Myrcia 
fallax), o amargoso (Vatairea macrocarpa) e a 
sucupira-do-cerrado (Bowdichia virgilioides), 
está situada em áreas públicas destinadas 
aos estacionamentos. Esta arborização 
natural e diferenciada, vem sendo 
sistematicamente suprimida por proprietários 
particulares e pela Administração Municipal 
(Figura 109). Estas árvores estão localizadas 
em frente aos comércios locais (Figura 
109) e como a ocupação dos espaços se 
dá muitas vezes antes que a infraestrutura 
pública seja consolidade, serviços que 
deveriam ser planejados e executados 
pelo Poder Público com planejamento, são 
efetuados aleatoriamente e arbitrariamente 
por particulares causando grandes danos 
ao patrimônio natural e sobretudo sobre a 
arborização autóctone da cidade. Perde-se 
diversidade biológica, espécies adaptadas 
ao ambiente local (solo, microclima, pragas), 
serviços ecológicos, ambientais, identidade 
e patrimônio local.

 Um pouco menos da metade, 
40,9% das espécies dos estacionamentos 
analisados é proveniente de outros países. 
Se acrescentarmos aquelas provenientes 
de outros biomas brasileiros, fora do 
cerrado, 18,2%, este valor alcança 59,1%, 
uma proporção muito elevada. Em termos 
quantitativos, o número de indivíduos exóticos 
ao cerrado chega a 84,9%, entretanto, esta 
proporção tende a ser ainda maior, conforme 
averiguado visualmente. O aumento da 
diversidade local com a introdução de 
espécies exóticas acaba diminuindo a 
diversidade em uma escala regional, o que 
pode	comprometer	a	eficiência	dos	serviços	
ambientais e ecológicos (Alvey, 2007).
	 Apesar	 da	 reduzida	 freqüência,	
algumas espécies exóticas utilizada na 
arborização dos estacionamentos são 
consideradas potencialmente invasoras e 
não recomendadas para arborização urbana 
como a leucena (Leucaena leucocephala) 
com 1,3%, o niin-indiano (Azadirachta 
indica) com 0,3%, o eucalipto (Corymbia sp.) 
com 1,9% e a goiaba (Psidium guajava) com 
0,6% do total amostrado. O plantio ou cultivo 
de plantas provenientes de outras regiões 
ou países, sobretudo aqueles com potencial 
invasor	pode	causar	 impactos	significativos	
nos ecossistemas locais, tornando-se uma 
das principais ameaças à conservação da 
biodiversidade. Atualmente estas plantas 
são consideradas a segunda maior fonte de 
ameaça à biodiversidade (IUCN, 2000). Em 
geral, como estas espécies não encontram 
inimigos naturais para limitar sua reprodução 
e disseminação, possuem um elevado 
potencial de colonização, devendo seu 
plantio e cultivo ser controlado ou evitado.
 Das dez espécies mais frequentes na 
arborização dos estacionamentos da região 
central,	quatro	são	nativas	do	cerrado,	o	ipê-
rosa (Tabebuia impetiginosa) com 4,7% e 
o caju (Anacardium occidentale) com 1,3% 
do total amostrado, tem sido plantados nos 
canteiros adjacentes aos estacionamentos, 
em geral, repondo árvores mortas. Estas 
duas espécies são amplamente utilizadas 
na arborização urbana local. O caju, devido 
a	 sua	 fácil	 propagação	e	 identificação	 com	
a população devido ao fruto e sombra 

Figura 109: Estacionamentos na Av. Teotônio Segurado: E - Onde a arborização 
nativa foi suprimida. D - Arborização nativa mantida em grande parte.
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produzidos, vem sendo sistematicamente 
plantados nas calçadas. Em contrapartida, 
o	 ipê-rosa	é	a	 segunda	espécie	 com	maior	
número de mudas disponíveis no viveiro da 
Fundação Municipal de Meio Ambiente de 
Palmas, sendo também aquela distribuída 
em maior escala pela Gestão Municipal, 
seja no próprio viveiro ou nas campanhas 
de distribuição de mudas, o que tem feito 
desta espécie uma das mais frequentemente 
encontradas em todos os locais da cidade. 
Ambas tem aceitação da população por 
serem repassadas como espécies nativas do 
cerrado, de rápido crescimento e apropriadas 
para a arborização urbana, porém são usadas 
aleatoriamente e sem a devida orientação ou 
planejamento (Figura 110).

 As outras duas espécies nativas, 
o pequi (Caryocar brasiliense) com 3,1% 
e a fava-de- bolota (Parkya platycephala) 
com	 1,3%	 dos	 indivíduos	 amostrados,	 têm	
sua	 ocorrência	 natural,	 sendo	 encontradas	
dentro dos estacionamentos e/ou plantadas 
nos espaços verdes entre estacionamentos. 
Em alguns estacionamentos, a sombra 
destas árvores é a única disponível (Figura 
111). No ecossistema urbano, quanto maior 

a diversidade de espécies vegetais nativas, 
maior a capacidade deste ecossistema 
assimilar alterações negativas como a 
poluição,	variações	climáticas,	resistência	a	
pragas e doenças (Biondi e Kischlat, 2006).

 A manutenção de espécies autóctones 
na arborização urbana formando ambientes 
semelhantes à paisagem original aumenta a 
percepção do espaço urbano pela população 
estimulando a sua valorização e conservação 
(Reis et al., 2003). As Políticas Públicas do 
Município de Palmas, devem considerar as 
campanhas de convencimento e valorização 
da	 flora	 regional,	 focadas,	 sobretudo	 no	
desenvolvimento emocional e intelectual de 
crianças (Turner et al., 2004).
A arborização dos estacionamentos é 
composta maioritariamente por árvores 
97,8% e umas poucas palmeiras 2,2%. Em 
geral, as espécies plantadas são de grande 
porte,	 74,5%	 e	 possuem	 espaço	 suficiente	
para seu desenvolvimento, 74,8%. Quanto ao 
porte,	havendo	espaço	suficiente	e	ausência	
de	interferências	subterrâneas	como	rede	de	
esgoto ou de cabeamento ótico e/ou aéreas 
como rede de eletricidade, pois propiciam 

Figura 110:  E - Estacionamento com arborização insuficiente. D - 
Estacionamento arborizado pela própria população evidenciando o plantio de 

espécies pouco apropriadas.

Figura 111:  Manutenção de espécies nativas autóctones nos estacionamentos: 
E - Manutenção de área permeável no entorno do tronco. D - Ausência de área 

permeável no entorno do tronco.
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um maior sombreamento, além de auxiliar 
como	 filtro	 na	 retenção	 de	 partículas	 em	
suspensão e da intensidade da chuva que 
chega ao solo.
 As árvores analisadas não alcançaram 
a altura correspondente ao seu porte, 
principalmente as de grande porte. Metade 
das árvores analisadas, 58,2%, todavia tem 
uma altura inferior a seis metros estando 
dentro da faixa de árvores de pequeno porte. 
Para que as espécies plantadas atinjam 
satisfatoriamente a altura correspondente 
ao seu porte é necessário que sejam 
adequadamente manejadas.
 O crescimento das árvores depende 
da disponibilidade de recursos ambientais 
(luz, água, nutrientes), espaço físico e 
fatores genéticos que atuam sozinhos ou em 
conjunto. A taxa de crescimento das árvores 
é variável mesmo entre indivíduos da mesma 
espécie, ou seja, árvores da mesma idade 
podem alcançar tamanhos diferentes ou 
árvores de mesmo tamanho ou idade pode 
crescer	 em	 taxas	 desiguais,	 o	 que	 dificulta	
as estimativas de crescimento (Botosso e 
Mattos, 2002).
 A densidade e a distância entre 
indivíduos	também	influenciam	o	crescimento	
e	 sobrevivência	 das	 plantas,	 devido	 à	
competição por fatores limitantes como água, 
luz e nutrientes (Worbes et al., 2003). Além 
disso, os solos urbanos apresentam grandes 
alterações em suas características físicas, 
químicas e biológicas naturais, por motivos 
como: excessiva compactação, deposição 
de restos da construção civil, deposição de 
lixos, vazamentos de esgoto domésticos, 
etc. (Milano, 1984).
	 Com	 respeito	à	fitossanidade,	32,7%	
das árvores analisadas possui algum 
problema, destas, 23,3% estão em estado 
regular e 9,4% ruim. Em geral, estes 
problemas estão associados à presença 
de cupins ou organismos que interferem 
na circulação da seiva, uma vez que 
muitas árvores estão secando ou perdendo 
a	 resistência.	 Dentre	 as	 espécies	 mais	
afetadas, 40,8% dos indivíduos de sibipiruna 
(Caesalpina peltophoroides) apresentaram 
problemas associados a cupins (Figura 
112), como relatado em Sinop-MT, 86,6% 

das árvores analisadas foram atacadas pela 
espécie Heterotermes tenuis, ocasionando 
diversos problemas como o apodrecimento e 
queda de galhos e a morte das árvores (Neto 
et al., 2013). Na Av. JK, onde esta espécie 
é amplamente utilizada na arborização 
dos canteiros, observou-se problemas 
semelhantes de infestação de cupins com 
o comprometimento parcial ou total das 
árvores infestadas, no entanto, a maioria dos 
ninhos estava localizado nos troncos que 
receberam poda, sendo esta uma possível 
via de entrada destes organismos. A outra 
espécie com elevada proporção de árvores 
com injúrias foi o oiti (Licania tomentosa), 
onde 39,4% apresentaram problemas 
fitossanitários.	A	avaliação	destes	problemas	
deverá ser individualizada e realizada por 
especialistas,	 visando	 identificar	 a	 causa	 e	
definir	o	tratamento	mais	adequado.

 Em se tratando das podas, estas foram 
drásticas e em 15,7% dos casos estiveram 
vinculadas	 à	 conflitos	 com	 a	 passagem	 de	
pedestres ou com a rede elétrica. Ainda que 
normalmente as árvores não estejam situadas 
sob a rede elétrica, com o crescimento, 
a	 copa	 destas	 tende	 a	 tocar	 a	 fiação.	 É	

Figura 112: Indivíduos de Sibipiruna (Caesalpina 
peltophoroides) atacados por cupins.
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importante o estabelecimento de parcerias 
entre a Prefeitura Municipal, a concessionária 
de energia elétrica, universidades e 
instituições não governamentais, visando 
ao desenvolvimento de ações voltadas 
ao treinamento e capacitação de pessoal, 
distribuição de mudas de espécies 
adequadas e orientação de plantio e manejo, 
implementação de soluções técnicas ou 
alternativas e monitoramento da arborização 
conflitante	com	a	rede	elétrica	(Coelba,	2002;	
Cemig, 2011).

5.3.4. Conclusões

- A arborização dos estacionamentos é 
bastante variável, em muitos locais não 
existe um padrão quanto à dimensão da 
área permeável destinada à arborização e 
as calçadas;
- A grande maioria dos estacionamentos 
ainda não recebeu arborização, e em alguns 
deles, a comunidade local está efetuando o 
plantio de árvores seguindo critérios pessoais 
o que não é recomendado;
- Nas áreas comerciais, a arborização das 
calçadas entre o comércio e o estacionamento 
é inexistente, devido a falta de planejamento, 
à infraestrutura urbana inadequada, mas 
principalmente por rejeição dos comerciantes 
locais;
- Muitos trechos destes estacionamentos 
encontram-se desprovidos de arborização, 
seja pela não reposição ou não plantio;
- A variedade de espécies encontradas nas 
calçadas dos estacionamentos analisados 
ocorre basicamente em função de alguns 
indivíduos nativos serem mantidos, pelo 
plantio de espécies sem planejamento prévio 
ou sendo realizado pela população;
-	 Em	 geral	 a	 diversificação	 de	 espécies	
se dá nos espaços verdes situados entre 
os bolsões de estacionamentos, áreas de 
alto valor ambiental que devem receber 
uma atenção especial por parte da Gestão 
Municipal;
- Fabaceae e Arecaceae foram as famílias com 
maior número de espécies, respectivamente 
cinco e quatro espécies diferentes;
- A arborização dos estacionamentos é, 
em	 geral,	 monoespecífica,	 o	 que	 facilita	

o manejo, porém diminui a diversidade 
específica	e	facilita	a	propagação	de	pragas	
e doenças;
- A espécie mais frequente foi o oiti (Licania 
tomentosa), com 45,0% do total de árvores, 
porém, recomenda-se que cada espécie 
não ultrapasse 15,0% do total de indivíduos 
plantados;
- A segunda espécie mais frequente nas 
calçadas dos estacionamentos analisados 
foi a sibipiruna (Caesalpina peltophoroides), 
espécie semi-decídua de rápido crescimento, 
que tem sido amplamente utilizada na 
arborização pública;
- Apesar da variedade arbórea encontrada 
nas ruas desta região, mais da metade das 
espécies é proveniente de outros países. Se 
acrescentarmos as espécies provenientes 
de outras regiões brasileiras fora do cerrado, 
este valor alcança 59,1%. O aumento da 
diversidade local com a introdução de 
espécies exóticas acaba diminuindo a 
diversidade em uma escala regional, o que 
pode	comprometer	a	eficiência	dos	serviços	
ambientais e ecológicos;
- Das dez espécies mais frequentes na 
arborização dos estacionamentos da região 
central, quatro são nativas do cerrado, o 
ipê-rosa	 (Tabebuia impetiginosa) e o caju 
(Anacardium occidentale), amplamente 
utilizadas na arborização urbana local 
e pouco apropriada para estes espaços 
públicos, além do pequi (Caryocar 
brasiliense) e a fava-de-bolota (Parkya 
platycephala) sendo, em geral, encontradas 
dentro dos estacionamentos e/ou plantadas 
nos espaços verdes entre estacionamentos;
- Em alguns estacionamentos, a sombra 
das árvores nascidas naturalmente e que 
não foram suprimidas é a única disponível 
nesses locais;
- Ao longo da Av. Teotônio Segurado, 
grande parte da vegetação nativa, composta 
quase que exclusivamente por espécies de 
grande porte, típicas do cerradão, como o 
pequi (Caryocar brasiliensis), a cachamorra 
(Tachigali rubiginosa), o guaramirim (Myrcia 
fallax), o amargoso (Vatairea macrocarpa) 
e a sucupira-do-cerrado (Bowdichia 
virgilioides), e que estão situados em áreas 
públicas destinadas aos estacionamentos, 
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vem sendo sistematicamente suprimidas por 
particulares e pela Administração Municipal;
- O uso indiscriminado de espécies exóticas 
influencia	 na	 definição	 de	 uma	 identidade	
arbórea local e pode ainda atuar na atração 
de turistas que se interessariam por 
características naturais regionais. A falta de 
identidade com a arborização pode ainda 
gerar problemas associados ao vandalismo 
e descaso com o patrimônio natural;
- Algumas espécies exóticas utilizadas na 
arborização desta região são consideradas 
potencialmente invasoras e não 
recomendadas para arborização urbana, 
como a leucena (Leucaena leucocephala), o 
niin-indiano (Azadirachta indica), o eucalipto 
(Corymbia sp.) e a goiaba (Psidium guajava);
- O plantio ou cultivo de plantas provenientes 
de outras regiões ou países, sobretudo 
aquelas com potencial invasor, pode causar 
impactos	 significativos	 nos	 ecossistemas	
locais, tornando-se uma das principais 
ameaças à conservação da biodiversidade 
regional;
-	 Havendo	 espaço	 suficiente	 e	 ausência	
de	 interferências	 subterrâneas	 como	 rede	
de esgoto ou de cabeamento ótico e/ou 
aéreas, como rede de eletricidade, o uso de 
árvores de grande porte apropriadas deve 
ser priorizado nos estacionamentos, pois 
propiciam um maior sombreamento, além de 
auxiliar	como	filtro	na	retenção	de	partículas	
em suspensão e da intensidade da chuva 
que chega ao solo;
-Um pouco mais de um terço dos indivíduos 
arbóreos analisados enfrenta problemas 
fitossanitários,	 em	 geral,	 estes	 problemas	
estão associados a presença de cupins 
ou outros organismos que comprometem 
fisiologicamente	as	árvores;
-A sibipiruna (Caesalpina peltophoroides), 
é a espécie que apresenta mais problemas 
fitossanitários,	 associados	 a	 presença	 de	
cupins, onde metade dos indivíduos encontra-
se em uma condição ruim, ocasionando o 
apodrecimento e queda de galhos e a morte 
das árvores;
- A outra espécie com elevada proporção 
de árvores com injúrias foi o oiti (Licania 
tomentosa), onde 39,4% dos indivíduos 
amostrados apresentaram problemas 

fitossanitários.	A	avaliação	destes	problemas	
deverá ser individualizada e realizada por 
especialistas,	visando	identificar	a	causa	e
definir	o	tratamento	mais	adequado.

5.3.5. Recomendações

-	 O	 déficit	 de	 arborização	 nos	
estacionamentos deve ser reduzido seguindo 
as recomendações do Plano de Arborização 
Urbana de Palmas;
-	 Por	 meio	 de	 planejamento	 específico	
e as orientações contidas no Plano de 
Arborização	Urbana	de	Palmas,	os	conflitos	
entre a arborização e os comerciantes 
deverão ser minimizados, de maneira que 
o uso de espécies arbóreas apropriadas 
poderá agregar valor às áreas comerciais, 
proporcionando um ambiente mais agradável 
e favorável ao comércio local e a população 
de Palmas;
- A arborização dos estacionamentos deve 
seguir	 um	 planejamento	 específico	 dentro	
do Plano de Arborização Urbana, de modo a 
reduzir o incômodo da população pela falta 
de árvores e melhorar o microclima local, 
proporcionando melhores condições para 
seus usuários;
- A Administração Pública de Palmas deverá 
contemplar parte dos recursos oriundos da 
exploração dos estacionamentos rotativos 
da área central de Palmas, para projetos e 
ações que visem a melhoria da qualidade 
ambiental, principalmente na implantação 
e manejo da arborização desses espaços 
públicos;
- O uso indiscriminado de espécies exóticas 
deve ser evitado e o plantio de espécies 
potencialmente invasoras e tóxicas deve ser 
proibido;
-As espécies potencialmente invasoras e 
aquelas	que	estejam	gerando	conflitos	com	
os equipamentos públicos e particulares ou 
risco à população devem ser individualmente 
avaliadas por uma equipe de especialistas 
visando à tomada de decisão mais 
apropriada;
- A arborização destes espaços não deve 
ser	realizada	pela	população	a	fim	de	evitar	
custos,	conflitos	e	riscos	desnecessários;
- A Lei de Calçadas, em fase de elaboração 
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pelo Poder Público Municipal, deverá 
contemplar o plantio de árvores nos 
estacionamentos, em consonância com as 
diretrizes e recomendações do Plano de 
Arborização Urbana de Palmas;
- A arborização dos estacionamentos, deve 
ser conduzida de maneira participativa com 
a comunidade, por meio do desenvolvimento 
de programas educacionais, nos quais 
o cidadão ou toda comunidade esteja 
comprometida	com	a	redução	do	déficit	e	a	
melhoria da qualidade da arborização local.

5.4. Quadras Residenciais - Área 
Central de Palmas

 A área central de Palmas está 
dividida em quatro regiões: Área Residencial 
Sudoeste - ARSO, Áreas Residencial 
Sudeste - ARSE, Área Residencial Nordeste 
- ARNE e Área Residencial Noroeste - ARNO 
(Figura 113).

5.4.1. Área Residencial Sudoeste - ARSO

5.4.1.1. Descrição

 A região Sudoeste de Palmas 
é composta basicamente por Áreas 
Residenciais (ARSO) e Áreas de Comércio 
Central (ACSO e ACSU-SO), localizadas 
a Oeste da Av. Teotônio Segurado, ao 
Sul da Av. Juscelino Kubitschek e a Leste 
do Reservatório da UHE Luis Eduardo 
Magalhães. O tamanho, desenho, infra-
estrutura, equipamentos e tempo de 
ocupação destas quadras é bastante 
variável. Em geral, o tamanho, dimensão, 
número e sentido das ruas; o tamanho e 
largura das calçadas; os equipamentos 
públicos e privados presentes; o tamanho e a 
quantidade de lotes comerciais e residenciais 
uni e multifamiliares; o tamanho, forma e 
superfície ocupada pelas áreas verdes, não 
seguem um padrão, sendo cada quadra 
objeto de planejamento próprio (Figura 114).

Figura 113: Região Central de Palmas dividida em quatro 
regiões ARSO, ARSE, ARNE e ARNO.

Figura 114: Quadras da região Noroeste de Palmas.
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 Nesta região foram amostradas 
as seguintes quadras, dotadas de ruas 
pavimentadas e com calçadas, 205S, 207S, 
303S, 403S, 405S, 505S, 603S, 1005S e 
1105S. O número de indivíduos amostrados 
nas ruas, considerando uma analise de 60% 
do total de ruas, variou entre 119 indivíduos 
arbóreos (1105S) e 284 indivíduos (603S). 
Nas áreas verdes o total de indivíduos 
amostrados variou entre 114 (303S) e 872 
(207S), porém, cada quadra é fruto de um 
planejamento próprio, variando ainda em 
tamanho, forma e conteúdo, conforme 
descrito anteriormente. Neste sentido, as 
calçadas das ruas e áreas verdes foram 
amostradas como um bloco conjunto para 
toda a região.

5.4.1.2. Ruas - ARSO 

5.4.1.2.1. Resultados

 O número de indivíduos por quilômetro 
variou de 56,6 ind./km na 1105S a 116,25 
ind./km na 603S. Nos 18.671 metros de 
ruas percorridos o índice de indivíduos por 
quilômetro foi igual a 69,5 ind./km (Tabela 
07).
 Nas calçadas das quadras analisadas 
foram amostrados 1.301 indivíduos, sendo 
1.295 pertencentes a 32 famílias e 98 
espécies, além de seis indivíduos todavia 
não	 identificados	 (Tabela	 08).	 As	 famílias	
com maior número de espécies foram 
Fabaceae com 19 espécies e 19,4% do total 
amostrado, Arecaceae com 17 espécies 
e 17,3%, Malvaceae com seis espécies 
e 6,1%, e Anacardiaceae, Apocynaceae, 
Bignoniaceae e Myrtaceae com 5 espécies e 
5,1% do total (Figura 116).
 As famílias com maior número 
de indivíduos foram Arecaceae com 333 
indivíduos e 25,6% do total amostrado, 
Chrysobalanaceae com 302 indivíduos e 
23,2%, e Myrtaceae com 124 indivíduos e 
9,5% do total. Juntas, esta famílias possuem 
mais de dois terços, 67,5% dos indivíduos 
presentes das ruas amostradas (Figura 115).
As cinco espécies mais frequentes nas ruas 
foram o oiti (Licania tomentosa) com 302 
indivíduos e 23,2% do total amostrado, a 

palmeira	 fênix	 (Phoenix roebelenii) com 94 
indivíduos e 7,2%, a areca-locuba (Dypsis 
madagascariensis) com 85 indivíduos e 
6,6%, o caju (Anacardium occidentale) com 
63 indivíduos e 4,8% e o jambo-vermelho 
(Syzygium malaccense) com 52 indivíduos e 
4,0% do total (Figura 117). Em torno de um 
terço das espécies, 31,6% são originárias 
do cerrado, 46,9% é proveniente de outros 
países e 21,4% espécies brasileiras de 
outras regiões (Figura 119). Porém, o número 
de indivíduos exóticos ao cerrado chega a 
84,0%, sendo 50,3% proveniente de outros 
países e 33,7% de outras regiões brasileiras 
(Figura 119).
 A arborização das calçadas das ruas 
é composta maioritariamente por árvores 
65,6% e palmeiras 25,6%, os arbustos 
representam 8,8% (Figura 120). Quanto ao 
porte potencial de cada espécie, metade das 
árvores, 65,4% são de médio porte, 21,7% 
de grande porte e 12,5% de pequeno porte. 
Em termos de altura, atualmente 79,1% dos 
indivíduos ainda não atingiram os seis metros 
de altura, 20,5% possuem altura entre seis 
e doze metros e apenas 0,4% possuem 
altura superior aos 12 metros (Figura 121). 
Um pouco mais da metade dos indivíduos 
amostrados, 51,0% são adultos, 23,1% 
jovens e 25,9% mudas (Figura 122).
	 Em	relação	a	fitossanidade,	3,4%	dos	
indivíduos analisados apresentaram uma 
condição regular e 2,2% ruim, o restante 
94,3% encontra-se em boas condições 
(Figura 123). Quanto ao desenvolvimento, 
45,0% não encontra condições satisfatórias 
para se desenvolver, destas 7,8% está em 
local com uma condição regular e 37,2% em 
condição ruim (Figura 124).
	 Apesar	 do	 conflito	 potencial	 entre	 a	
arborização e os equipamentos públicos 
43,0% dos indivíduos amostrados recebeu 
poda leve, 9,5% drástica e 2,4% muito 
drástica. O restante, 45,2%, composto 
sobretudo por palmeiras, foi efetuada apenas 
a limpeza de folhas senecentes (Figura 
125). Nas ruas destas quadras, 41,2% dos 
indivíduos está situado sobre a rede de 
eletricidade, destes, 84,9% estão ou estarão 
em	conflito	com	a	rede	devido	a	seu	porte,	
uma vez que, 69,4% são de médio porte e 
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15,6% de grande porte (Figura 126).
 O tamanho das calçadas com 
arborização variou de 1,5 a 5,5 metros. O 
posicionamento dos indivíduos nas calçadas 
variou substancialmente. A grande maioria 
das árvores analisadas, 83,8%, estão 

situadas	a	menos	de	2,2	metros	do	meio-fio,	
dos quais 42,0%, estão situados entre 1,2 e 
2,2 metros e 42,9% a menos de 1,2 metros 
do	 meio-fio.	 Em	 torno	 de	 13,0%	 situa-se	
entre 2,2 e 3,2 metros e o restante 3,2% a 
mais	de	3,2	metros	do	meio-fio	(Figura	127).

Tabela 07: Índice de indivíduos por quilômetro nas ruas das quadras inventariadas da 
região Sudoeste de Palmas-TO.

Tabela	08:	Famílias,	espécies,	origem,	número	de	indivíduos,	frequência	relativa	e	origem	
dos indivíduos arbóreos amostradas nas calçadas das ruas das quadras da região Sudoeste 
de Palmas- TO.
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Figura 115: Famílias com maior frequência de indivíduos presentes nas ruas amostradas da região Sudoeste de Palmas-TO.

         Famílias (espécies) - Ruas

Figura 116:  Famílias com maior frequência de espécies presentes nas ruas amostradas da região Sudoeste de Palmas-TO.

         Família (indivíduos) - Ruas
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Figura 117: Espécies mais frequentes nas ruas amostradas da região Sudoeste de Palmas-TO.

        Origem (espécies) - Ruas

Figura 118: Origem das espécies presentes nas ruas amostradas da região Sudoeste de Palmas-TO.

        Espécies - Ruas
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Figura 119: Origem dos indivíduos presentes nas ruas amostradas da região Sudoeste de Palmas- TO.

        Tipo - Ruas

Figura 120: Frequência de cada tipo de arborização presente nas ruas amostradas da região Sudoeste de Palmas-TO.

        Origem (indivíduos) - Ruas



112

Figura 121: Porte e altura das árvores presentes nas ruas amostradas da região Sudoeste de Palmas- TO.

        Idade - Ruas

Figura 122: Idade das árvores presentes nas ruas amostradas da região Sudoeste de Palmas-TO.

        Porte e Altura - Ruas



113

Figura 123: Fitossanidade das árvores presentes nas ruas amostradas da região Sudoeste de Palmas- TO.

        Desenvolvimento - Ruas

Figura 124: Desenvolvimento das árvores presentes nas ruas amostradas da região Sudoeste de Palmas-TO.

        Fitossanidade - Ruas
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Figura 125: Intensidade de poda das árvores presentes nas ruas amostradas da região Sudoeste de Palmas-TO.

        Porte Árvores sob Rede Elétrica - Ruas

Figura 126: Porte das árvores situadas sob a rede elétrica nas ruas amostradas da região Sudoeste de Palmas-TO.

       Intensidade de Poda - Ruas
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Figura 127: Distância das árvores ao meio-fio nas ruas amostradas da região Sudoeste de Palmas- TO.

       Distância das Árvores ao Meio-fio - Ruas

5.4.1.2.2. Discussão

 As quadras de Palmas, apesar de 
receberem um planejamento individualizado, 
possuem uma estrutura parecida. Em 
geral	 são	 compostas	 por	 residências,	
ruas, equipamentos públicos, praças e 
áreas verdes. Porém, sofrem variações 
intrínsecas, seja no tamanho ou em função 
do	 zoneamento,	 sendo	 classificadas	 como	
residenciais e/ou comerciais e de serviços, 
conforme	definições	dadas	pela	Lei	No.	386,	
de 17 de fevereiro de 1993.
 Estas variações tornam inviáveis a 
comparação das análises individuais de cada 
quadra, sendo as ruas e suas calçadas, na 
maioria das análises consideradas como um 
todo, exceto no caso do índice de árvores 
por quilômetro de rua, onde obteve-se um 
valor individual para cada quadra analisada, 
considerando um espaçamento de 10 metros 
entre árvores (Tabela 07). Nos 18.671 
metros de ruas percorridos nas quadras da 
região Sudoeste de Palmas, encontrou-se 
em média 69,5 indiv./km, com média mínima 
de 56,6 ind./km (1105S) a 116,25 ind./km 
(603S).
 O  processo  de abertura e 
pavimentação das ruas das quadras ocorre 

sem o devido cuidado de preservar os 
indivíduos arbóreos que poderiam compor 
a arborização das calçadas, reduzindo a 
riqueza e abundância de espécies nestas 
localidades, conforme constatado na quadra 
503 sul, em processo de urbanização, onde 
o índice de árvores por quilômetro de rua foi 
igual a 3,18 ind./km e correspondeu a umas 
poucas árvores plantadas pelos escassos 
moradores desta quadra. Considerando 
que nesta região todavia existe um grande 
número de quadras não urbanizadas, a 
manutenção das árvores nativas deveria 
ser planejada antes mesmo da abertura das 
quadras, de maneira a tentar preservar o 
maior número possível de árvores de maneira 
a potencializar os serviços ambientais e 
ecológicos locais, reduzir custos e melhorar 
a qualidade de vida da população desta 
região de Palmas. O planejamento e o 
uso sustentado da arborização deverá 
estar	 previsto	 em	 Lei	 e	 ser	 uma	 exigência	
para quadras e condomínios públicos e 
particulares (Figura 128).
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 Em todas as quadras amostradas 
desta região os valores estiveram muito 
abaixo do índice recomendado por Silva 
Filho (2002), que é de 200 árvores por 
quilômetro de rua, em termos quantitativos a 
arborização das quadras desta região ainda 
é	muito	deficiente.
 Um estudo realizado sobre a 
percepção do residentes em Palmas em 
relação às árvores urbanas, mostrou que 
76,47% da população entrevistada da região 
Sudoeste	afirmaram	que	a	 falta	de	árvores	
gera incômodos como maior temperatura 
(66,67%) e poluição do ar (17,65%), (Morais 
et al., 2011). Em relação às desvantagens, 
no geral, o estudo mostrou ainda que, na rua 
do entrevistado os maiores problemas estão 
associados à insatisfação com a cobertura 
arbórea (53,90%) e falta de sombreamento 
(57,47%), o que corrobora os baixos índices 
de arborização viária encontradas nas 
calçadas das ruas das quadras desta região.
 Em termos de diversidade de famílias 
e espécies, as ruas analisadas na região 
Sudoeste analisadas apresentam uma 
elevada riqueza. Um total de 32 famílias, das 
quais, Fabaceae, Arecaceae, Anacardiaceae, 
Apocynaceae, Bignoniaceae e Myrtaceae, 

foram aquelas com maior número de espécies, 
variando respectivamente entre dezenove 
e cinco espécies diferentes. As palmeiras 
(Arecaceae), foram muito frequentes nesta 
região e tem sido amplamente utilizadas, 
principalmente devido ao seu valor estético. 
As espécies desta família, em geral, são 
pouco indicadas para arborização de 
ruas com rede elétrica aérea, pelo fato de 
possuirem troncos (estirpes) únicos, não 
podendo ser conduzidas ou receber podas 
de contenção, sendo recomendadas para 
uso nos canteiros centrais de avenidas 
(CPFL, 2008). Nas ruas analisadas, 33,0% 
das palmeiras estão situadas sob a rede 
elétrica,	indicando	um	potencial	conflito	com	
a	fiação	aérea.
 A família com maior número de 
indivíduos foi Arecaceae com 25,6%, onde 
a	 palmeira	 fênix	 (Phoenix roebelenii) com 
94 indivíduos e 7,3% do total e a areca-
locuba (Dypsis madagascariensis) com 85 
indivíduos e 6,6%, representaram mais da 
metade 54,6% dos indivíduos desta família. 
A segunda família foi Chrysobalanaceae com 
23,3% do total de indivíduos amostrados, 
representada apenas por uma espécie, o 
oiti (Licania tomentosa), totalizando 302 
indivíduos.
 As 97 espécies encontradas nas 
calçadas das ruas analisadas da região 
Sudoeste é muito boa, comparada a outras 
regiões de Palmas. Em geral, o plantio das 
árvores	não	segue	um	padrão	definido,	sendo	
realizado pela população local, que adquire 
mudas distribuídas em eventos e campanhas 
ambientais ou nos viveiros municipais e 
particulares. A elevada diversidade arbórea 
traz uma série de benefícios ambientais, 
ecológicos e sociais (MiIlano, 1996; Melo, 
et al., 2007; Shams et al., 2009), porém 
diversas características da arborização 
como a origem, a forma e o tamanho devem 
ser avaliados para maximizar os serviços 
ambientais e ecológicos proporcionados 
pela arborização urbana.
	 Nesta	 região	 verificou-se	 que	 maior	
parte dos indivíduos empregados na 
arborização das ruas está representada 
por uma única espécie, o oiti (Licania 
tomentosa), com 23,2% dos indivíduos 

Figura 128: Arborização deficitária nas ruas das quadras da 
região Sudoeste de Palmas-TO.
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amostrados, apresentando uma proporção 
muito acima daquela recomendada por Grey 
e Deneke (1986). Segundo estes autores, 
no planejamento da arborização urbana é 
importante que cada espécie não ultrapasse 
15,0% do total de indivíduos plantados. 
Diversos estudos tem relatado a elevada 
frequência	 do	 oiti	 na	 arborização	 urbana,	
seja em cidades de grande porte como 
Manaus- AM onde corresponde a 29,0% 
(Costa e Higuchi, 1999), de médio porte 
como Uberlândia-MG com 32,0% (Silva et al., 
2002) ou de pequeno como Colíder-MT com 
82,5% (Almeida, 2009). Sendo uma espécie 
de rápido crescimento, copa densa, folhas 
perenes, fácil propagação, e raiz que, em 
geral	não	danifica	o	piso,	o	oiti	é	amplamente	
encontrado nos viveiros públicos municipais 
e particulares, sendo ainda bem aceita pela 
população.
 A segunda espécie mais frequente 
nas calçadas das ruas analisadas foi a 
palmeira	 fênix	 (Phoenix roebelenii). Esta 
palmeira originária da Ásia apresenta boa 
adaptabilidade às condições climáticas 
brasileiras, possuindo um alto valor 
ornamental, porém pouco apropriada para 
a arborização de calçadas, pois não fornece 
sombreamento adequado e seu lento 
crescimento faz com que sua parte vegetativa 
possa interferir na mobilidade de pedestres. 
O mesmo ocorre com a terceira espécie 
mais frequente, a areca-locuba (Dypsis 
madagascariensis), palmeira ornamental 
originária de Madagascar, que pode alcançar 
os 15,0 metros de altura e que se adapta 
bem ao sol intenso e terrenos secos.
	 As	 três	 espécies	 seguintes,	 em	
ordem	 de	 frequência,	 são	 todas	 frutíferas,	
o caju (Anacardium occidentale), o jambo-
vermelho (Syzygium malaccense) e a manga 
(Mangifera	 indica).	 As	 frutíferas	 têm	 sido	
extensivamente utilizadas na arborização 
urbana, o que é aceitável do ponto de 
vista sócio- ambiental, uma vez que seus 
frutos podem servir de alimento para a 
população humana e a fauna silvestre (Melo 
et al., 2007), por outro lado, espécies que 
produzem frutos grandes, como a manga, 
são pouco apropriados para a arborização 
urbana, principalmente no caso de calçadas 

ou estacionamentos, onde os frutos podem 
causar problemas aos pedestres ou veículos, 
além de sujarem o chão (Santos e Teixeira, 
2001) e atrair diversos insetos problemáticos 
como abelhas e marimbondos ou alguns 
vetores de doenças (Milano e Dalcin, 2000).
 Além disso, o porte avantajado 
destas espécies podem causar problemas 
na infraestrutura urbana, não sendo indicada 
para uso em calçadas. Outras espécies que 
se destacaram na arborização das ruas 
da	 região	 sudeste	 de	 Palmas	 foram	 o	 ipê-
rosa (Tabebuia impetiginosa), o jamelão 
(Syzygium cumini) e duas espécies de 
pequeno porte pouco apropriadas para 
arborização de calçadas, a cica (Cyca 
circinalis) e a murta (Murraya paniculata), 
arbustos que podem atingir até seis metros 
de altura e pouco indicados para arborização 
de calçadas, pois além de não proporcionar 
sombra, causam sérios danos ao calçamento. 
Em um estudo realizado em Piracicaba-SP, 
70,2% dos indivíduos analisados tinham 
produzido trincas nas calçadas, contrariando 
um conceito amplamente difundido de que 
espécies arbustivas não causam danos às 
calçadas (Volpe-Filik, 2009).

Figura 129: Espécies de palmeiras encontradas com elevada frequência 
nas ruas das quadras da região Sudoeste de Palmas-TO. E - Palmeira fênix 

(Phoenix roebelenii). D - Areca-locuba (Dypsis madagascariensis)
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 Apesar da variedade arbórea 
encontrada nas ruas desta região, 
aproximadamente metade das espécies, 
46,5% é proveniente de outros países. Se 
acrescentarmos as espécies provenientes 
de outros biomas brasileiros 20,2%, 
este valor alcança 66,7% das espécies. 
Em termos quantitativos, o número de 
indivíduos exóticos ao cerrado é ainda mais 
elevado, chegando a 83,9%. O aumento 
da diversidade local com a introdução de 
espécies exóticas acaba diminuindo a 
diversidade em uma escala regional, o que 
pode	comprometer	a	eficiência	dos	serviços	
ambientais e ecológicos (Alvey, 2007). A 
maioria das cidades brasileiras não possuem 
uma identidade arbórea local causado pelo 
uso indiscriminado de espécies exóticas 
acaba, o que acaba afastando turistas que 
se interessariam por características locais 
(Silva, 2008). Esta falta de identidade 
é também um dos grandes problemas 
associados ao vandalismo e descaso com o 
patrimônio arbóreo.

	 Apesar	 da	 reduzida	 freqüência,	
algumas espécies exóticas utilizada na 
arborização das ruas desta região possuem 
elevado potencial invasivo, não sendo 
recomendadas para arborização urbana 
como os indivíduos da palmeira-rabo-
de-peixe (Caryota urens) com 0,4%, o 
ficus	 (Ficus benjamina), 0,9%, a leucena 
(Leucaena leucocephala), 0,6%, o niin-
indiano (Azadirachta indica), 0,5%, o eucalipto 
(Corymbia sp.), 0,1% e a goiaba (Psidium 
guajava) com 1,5% do total analisado.
 A palmeira-rabo-de-peixe (Caryota 
urens) é uma espécie originária da Ásia 
que pode atingir até 20,0 metros de altura, 
sendo adaptadas a ambientes abertos pouco 
sombreados. Esta espécie causa diversos 
impactos no meio, alterando o habitat, 
inibindo o crescimento de outras espécies, 
modificando	 os	 padrões	 sucessionais	 e	
reduzindo a biodiversidade natural. Além 
disso, sua seiva e frutos podem causar 
irritação na pele, boca e olhos (Zenni e Ziller, 
2011; Invasive Information Network, 2015). 
Em Palmas, observa-se que esta espécie tem 
sido implantada nas áreas urbanas tanto pelo 
Poder Público na arborização de canteiros 
centrais e pela população na arborização 
de calçadas. A produção de mudas, seu 
uso ornamental ou para arborização urbana 
tem sido desaconselhados, sendo proposto 
a sua substituição por espécies nativas ou 
não invasoras (Zenni e Ziller, 2011; Invasive 
Information Network, 2015).
 A leucena (Leucaena leucocephala) é 
outra espécie com grande potencial invasor, 
sendo originária da América Central e 
México. Vive em ambientes abertos de clima 
tropical seco e a planta adulta pode atingir 
até dez metros de altura. Pontualmente, tem 
sido utilizada de maneira deliberada, para 
restauração de áreas degradadas e mais 
comumente na arborização urbana. De fácil 
propagação, acaba causando impactos no 
ambiente, formando densos aglomerados, 
o que impede o estabelecimento de outras 
espécies, por meio da alelopatia (Zenni e 
Ziller, 2011; Invasive Information Network, 
2015). Em Palmas, esta espécie tem sido 
amplamente encontrada na arborização das 
calçadas e naturalmente tem ampliado a sua 

Figura 130: Espécies exóticas que compõe a arborização das ruas das 
quadras da região Sudoeste de Palmas-TO: E - Espécies arbóreas.

D - Espécies arbustivas.



119

distribuição invadindo áreas verdes e áreas 
degradadas.
 O plantio ou cultivo de plantas 
provenientes de outras regiões ou países, 
sobretudo aqueles com potencial invasor 
pode	 causar	 impactos	 significativos	 nos	
ecossistemas locais, tornando-se uma 
das principais ameaças à conservação da 
biodiversidade. Atualmente estas plantas 
são consideradas a segunda maior fonte de 
ameaça à biodiversidade (IUCN, 2000). Em 
geral, como estas espécies não encontram 
inimigos naturais para limitar sua reprodução 
e disseminação, possuem um elevado 
potencial de colonização, devendo seu 
plantio e cultivo ser controlado ou evitado. 
De acordo com Ziller (2000), a introdução de 
espécies exóticas é motivada por diversos 
fatores como a necessidade ou vontade 
de cultivar produtos alimentares e plantas 
ornamentais de outras regiões, ou ainda, 
no caso de povos imigrantes, de recriar a 
paisagem de sua terra natal. Nos países 
tropicais, apesar da elevada diversidade 
biológica, o pouco conhecimento sobre 
as espécies nativas, motivam o cultivo de 
espécies exóticas amplamente estudadas, o 
que facilita a sua propagação (Richardson, 
1999).
 Outra espécie problemática para a 
arborização urbana é o chapéu-de-napoleão 
(Thevetia peruviana) com 1,9% dos indivíduos 
amostrados e considerada tóxica. Em 
Gurupi-TO, Teixeira e colaboradores (2013), 
relataram diversos casos de intoxicação 
relacionados a esta espécie, associados ao 
desconhecimento das propriedades tóxicas 
e	 do	 seu	 uso	 fitoterápico	 como	 potencial	
emagrecedor, o que incrementa o número 
de casos de intoxicação principalmente na 
população feminina adulta.
 De acordo com Biondi e Leal (2008), a 
arborização sem planejamento faz com que 
espécies indesejáveis para o meio ambiente 
e para o ser humano sejam introduzidas no 
ambiente urbano, como é o caso das plantas 
tóxicas.	Acrescentam	ainda	que	a	ausência	
de princípios tóxicos é um dos principais 
condicionantes para a seleção de espécies 
na arborização urbana.
 Das dez espécies mais frequentes 

na arborização das ruas das quadras 
da região Sudoeste, apenas duas são 
nativas	 do	 cerrado,	 o	 ipê-rosa	 (Tabebuia 
impetiginosa) e o caju (Anacardium 
occidentale) sendo amplamente utilizadas 
na arborização urbana local. O caju, devido 
a	 sua	 fácil	 propagação	e	 identificação	 com	
a população, em função do fruto e sombra 
produzidos, vem sendo sistematicamente 
plantados nas calçadas, em contrapartida, 
o	 ipê-rosa	 é	 segunda	 espécie	 com	 maior	
número de mudas disponíveis no viveiro da 
Fundação Municipal de Meio Ambiente de 
Palmas, sendo também aquela distribuída 
em maior escala pela gestão municipal, 
seja no próprio viveiro ou nas campanhas 
de distribuição de mudas, o que tem feito 
desta espécie uma das mais frequentemente 
encontradas em todos os locais da cidade. 
Ambas tem aceitação da população por 
serem repassadas como espécies nativas do 
cerrado, de rápido crescimento e apropriadas 
para a arborização urbana.
 De uma maneira geral, a maioria 
das espécies nativas estão escassamente 
representadas, sendo encontradas 
apenas pontualmente em algumas ruas. 
No ecossistema urbano, quanto maior a 
diversidade de espécies vegetais nativas, 
melhor a qualidade dos serviços ambientais, 
dos processos ecológicos e de manutenção 
de	 uma	 fauna	 diferenciada.	 Isto	 reflete	 em	
uma maior capacidade deste ecossistema 
assimilar alterações negativas como a 
poluição,	 variações	 climáticas,	 resistência	
a pragas e doenças que acometem plantas 
e animais (Biondi e Kischlat, 2006). A 
manutenção de espécies autóctones na 
arborização urbana formando ambientes 
semelhantes à paisagem original, aumenta 
a percepção do espaço urbano pela 
população estimulando a sua valorização e 
conservação (Reis et al., 2003). As Políticas 
Públicas do Município de Palmas, devem 
considerar as campanhas de convencimento 
e	 valorização	 da	 flora	 regional,	 focadas	
sobretudo no desenvolvimento emocional e 
intelectual de crianças (Turner et al., 2004) e 
no envolvimento da população local.
 A arborização das calçadas é 
composta maioritariamente por árvores, 
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65,6% e palmeiras, 25,6%. Esta região é a 
que	apresentou	a	maior	frequência	e	riqueza	
de palmeiras nas ruas analisadas, foram 
333 indivíduos de 17 espécies, das quais 11 
espécies são provenientes de outros países 
e apenas quatro nativas do cerrado. Em 
algumas quadras como a 303S e a 205S as 
palmeiras representaram respectivamente, 
70,0% e 51,2% do total de indivíduos 
plantados	nas	calçadas.	Uma	consequência	
imediata é o reduzido sombreamento 
proporcionado por estas espécies, fazendo 
com que as condições microclimáticas 
dessas quadras, sejam potencialmente 
piores em termos de temperatura e umidade 
relativa.

 Os arbustos corresponderam a 
8,8% com destaque para a cica (Cycas 
circinalis) com 3,1% do total de indivíduos 
e a murta (Murraya paniculata) com 2,4%. 
Segundo Aguirre Junior e Lima (2007), o 
uso de arbustos na arborização viária não 
é recomendada por diversos fatores como 
o sombreamento reduzido ou ausente, 
ramificação	desde	a	base	gerando	um	maior	
demanda	 de	 manutenção,	 interferência	
na circulação de pedestres em calçadas 
estreitas	 devido	 às	 suas	 ramificações	 e	

copas baixas, que acabam bloqueando a 
visibilidade de pedestres.
 As árvores contribuem de maneira 
significativa	 para	 melhorar	 as	 condições	
de vida no meio urbano, pois auxiliam no 
resfriamento das cidades, na conservação 
de	 energia	 e	 proteção	 das	 residências,	
além de reduzir as temperaturas por meio 
da evapotranspiração (Silva et al., 2011). 
Do ponto de vista sócio-econômico, as 
condições climáticas urbanas inadequadas 
refletem	em	uma	pior	qualidade	de	vida	para	
a população local e aumenta os gastos com 
energia elétrica (Abreu, 2008).
 Quanto ao porte, mais da metade das 
árvores, 65,4% é de médio porte e 21,7% de 
grande porte, totalizando 87,5%. Nas ruas 
analisadas, 41,4% das árvores está situada 
sob a rede elétrica, destas, 84,4% estão ou 
estarão	em	conflito	com	a	rede	devido	a	seu	
porte, sendo 69,5% de médio e 15,6% de 
grande porte. Soma-se a isto o fato de que 
79,1% do total de árvores plantadas ainda 
não alcançou os seis metros, e portanto, 
ainda não atingiu a rede, e que 23,1% são 
indivíduos jovens e 25,9% são mudas.
 Das mudas analisadas, 16,7% são de 
oiti (Licania tomentosa) e 16,7% da palmeira 
fênix	 (Phoenix roebelenii). Entre as plantas 
jovens, 15,0% correspondem ao oiti (Licania 
tomentosa), 14,7% a areca-locuba (Dypsis 
madagascariensis) e 12,3% à palmeira 
fênix	 (Phoenix roebelenii), todas espécies 
potencialmente	 conflitantes	 com	 a	 rede	
elétrica cujo plantio deve ser evitado sob a 
fiação.
 As árvores de médio e grande 
porte	 competem	 fisicamente	 com	 as	 redes	
de energia elétrica e iluminação pública 
devendo	 receber	 um	 tratamento	 específico	
para evitar danos e prejuízos (CPFL, 2008; 
COPEL, 2012). Os resultados aqui obtidos 
são de fundamental importância para que, a 
concessionária de energia ou o Poder Público, 
possam efetuar um manejo adequado destes 
indivíduos,	com	maior	segurança,	eficiência	
e qualidade, de maneira a não comprometer 
o seu crescimento e desenvolvimento, 
mitigando custos e otimizando os serviços 
prestados. Em Manaus, por exemplo, a falta 
de	 planejamento	 gerou	 diversos	 conflitos	

Figura 131: Quadra 303 Sul na região Sudoeste de Palmas-TO, onde 70,0% 
da arborização das ruas é composta por palmeiras (Arecaceae).
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entre a rede elétrica e arborização, que 
estão relacionados à espécie utilizada e seu 
posicionamento (Souza e Martins, 2009).
 Segundo (PMCG, 2010) estes 
conflitos	 tendem	 a	 aumentar	 quando	 a	
população, insatisfeita com os serviços 
públicos ou por falta de conhecimento, 
fazem plantios e podas sem critérios. Além 
dos riscos e prejuízos, Andrade (2002), 
salienta	 que	 muitas	 árvores	 vêm	 sendo	
danificadas,	 mutiladas	 ou	 eliminadas.	 Este	
problema tem sido observado em Palmas 
e poderia ser minimizado ou evitado por 
meio do estabelecimento de parcerias entre 
a Prefeitura Municipal, a concessionária 
de energia elétrica, universidades e 
instituições não-governamentais, visando 
o desenvolvimento de ações voltadas ao 
treinamento e capacitação de pessoal, 
distribuição de mudas de espécies 
adequadas e orientação de plantio e manejo, 
implementação de soluções técnicas ou 
alternativas, monitoramento da arborização 
conflitante,	 entre	 outros	 (COELBA,	 2002;	
CEMIG, 2011).
	 Com	 respeito	 à	 fitossanidade,	
apenas 5,5% das árvores analisadas 
possui	 algum	 problema	 fitossanitário.	 Em	
geral, estes problemas estão associados a 
presença de cupins, formigas e/ou fungos. 
A avaliação do impacto destes insetos 
e microorganismos sobre a arborização 
deverá ser individualizada e realizado por 
especialistas,	visando	identificar	o	problema	
e	definir	o	tratamento	mais	adequado.
 Quanto ao desenvolvimento, 
aproximadamente metade, 45,0% dos 
indivíduos analisados enfrenta problemas, 
dos quais 7,8% estão em situação regular e 
37,2% ruim. O elevado número de indivíduos 
plantados em locais de forma inadequada 
requer	uma	avaliação	detalhada	para	definir	
pela remoção ou não destes indivíduos ou 
do tipo de manejo mais adequado para cada 
situação.	Os	problemas	identificados	são	os	
mais diversos e incluem primariamente o 
plantio	 de	 espécies	 com	 raízes	 superficiais	
que provocam rachaduras nas calçadas e 
impermeabilização do entorno da árvore e 
indivíduos plantados junto a equipamentos 
de iluminação.

 Para calçadas é recomendado o 
plantio de árvores com raízes pivotantes 
nas calçadas, entretanto, devido às 
peculiaridades do solo urbano ou da falta 
de espaço para desenvolvimento, mesmo 
espécies arbóreas com raízes pivotantes, 
podem	 desenvolver	 raízes	 superficiais	
(Gomes, 2012).
 Uma grande proporção de indivíduos 
de diferentes espécies apresentaram sérios 
problemas em função da falta de condições 
adequadas para seu desenvolvimento 
resultando no levantamento e/ou quebra 
do calçamento. Dentre as espécies mais 
abundantes, o oiti (Licania tomentosa) com 
51,9% do total, a murta (Murraya paniculata) 
com 61,3%, o jambo-vermelho (Syzygium 
malaccense)	 55,8%	e	o	 ipê-rosa	 (Tabebuia 
impetiginosa) 62,8%, foram aquelas com 
maior porcentagem de indivíduos com 
desenvolvimento ruim. Além de causar 
rachaduras nas calçadas, grande parte dos 
problemas estão associados à pequena, e 
por vezes, nenhuma área livre permeável 
deixada no entorno das árvores causada 
pelo desconhecimento ou falta de orientação 
da população.
 Em se tratando das podas, em 9,5% 
estas foram drásticas e 2,4% muito drásticas. 
A maioria das podas drásticas e muito 
drásticas	 estão	 vinculadas	 a	 conflitos	 com	
a rede elétrica. Este problema se deve, em 
grande parte à falta de manejo adequado, 
onde as copas das árvores não são 
orientadas adequadamente, mas também na 
escolha inadequada das espécies. Na região 
Sudoeste de Palmas, dentre as espécies 
mais frequentes, aquelas que causaram 
maior	 conflito	 com	 a	 rede	 elétrica	 estão	 o	
caju (Anacardium occidentale) com 52,4% 
dos indivíduos desta espécies, o oiti (Licania 
tomentosa) com 47,0%, o jambo-vermelho 
(Syzygium malaccense) com 40,4%, o 
jamelão (Syzygium cumini) com 35,7%, o 
ipê-rosa	(Tabebuia impetiginosa) com 58,1% 
e o lanterneiro (Lophantera lactaescens) 
com 54,6% dos indivíduos presentes nas 
ruas amostradas. Estes valores demonstram 
claramente os problemas associados à 
falta de planejamento e uso adequado de 
espécies na arborização das calçadas.
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Figura 132: E - Raízes superficiais potencialmente causadoras de danos às 
calçadas. D - Jambo-vermelho (Syzygium malaccense) espécie de grande 

porte em conflito com a rede elétrica.

 A distribuição das árvores sobre as 
calçadas das ruas das quadras da região 
Sudoeste de Palmas é muito variável, não 
havendo uma padronização sobre o seu 
correto posicionamento, bem como sobre as 
espécies adequadas em função da largura 
da calçada. O tamanho das calçadas com 
arborização variou de 1,5 a 5,5 metros, 
sendo que a maioria das espécies, 96,8% 
estão plantadas até 3,2 metros do meio-
fio,	sendo	42,9%	a	menos	de	1,2	metros	e	
40,9% entre 1,2 e 2,2 metros. Ainda que a 
largura das calçadas seja variável dentro 
de uma quadra e entre as quadras, este é 
um dos parâmetros mais importantes a ser 
considerado para seleção da arborização de 
ruas, ou seja, o plantio deve ser realizado 
em consonância com a legislação vigente 
referente às calçadas.
 No município de São Paulo-SP 
definiu-se	uma	largura	de	70,0	cm	destinada	
à implantação da vegetação, devendo 

o plantio ser realizado em calçadas que 
tenham pelo menos 1,90m de largura (São 
Paulo, 2015), em Recife-PE (SMAS, 2013) 
e Campo Grande-MS (PMCG, 2010), 
recomenda- se o plantio em calçadas com 
largura superior a 1,5m. Em Palmas, a Lei de 
Calçadas encontra-se em fase de elaboração 
pelo Poder Público Municipal devendo trazer 
orientações sobre o local adequado para 
plantio de árvores em vias públicas em 
consonância com o Plano de Arborização.

5.4.1.2.3. Conclusões

- O índice de arborização viária foi, em geral, 
muito baixo nas ruas das quadras residenciais 
da região Sudoeste de Palmas, mostrando 
haver	um	déficit	de	arborização	das	ruas	de	
todas as das quadras analisadas;
- Existe uma discrepância muito grande 
quanto ao número de árvores nas calçadas 
das quadras, havendo algumas com um 
enorme	déficit,	variando	de	55,6	 ind./km	na	
quadra 1.105S a 116,5 ind./ km na quadra 
603S, quando o recomendado é 200 ind./km;
- Durante a abertura e pavimentação das 
ruas das quadras ocorre a supressão 
arbórea,	 reduzindo	 significativamente	 o	
índice de indivíduos por quilômetro e a 
vegetação nativa, conforme constatado na 
quadra 503S;
- Nesta região todavia existe um grande 
número de quadras não urbanizadas, 
devendo-se priorizar a arborização no seu 
planejamento e implantação, de maneira 
a potencializar os serviços ambientais 
e ecológicos locais, reduzindo custos e 
melhorar a qualidade de vida da população 
desta região de Palmas;
- Em termos de diversidade de famílias 
e espécies, as ruas da região Sudoeste 
analisadas apresentam uma elevada riqueza 
para a região central de Palmas, totalizando 
32 famílias e 98 espécies;
- Fabaceae  e  Arecaceae foram as 
famílias com maior número de espécies, 
respectivamente, 19 e 17 espécies diferentes;
- Constatou-se o uso excessivo de 
palmeiras na arborização das ruas desta 
região, em especial, nas quadras 303S 
onde as palmeiras representaram 70,0% e 
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na 205S onde correspondem a 51,2% do 
total de indivíduos plantados nas calçadas. 
Uma	 consequência	 imediata	 é	 o	 reduzido	
sombreamento proporcionado por estas 
espécies, fazendo com que as condições 
microclimáticas dessas quadras, sejam 
potencialmente piores em termos de 
temperatura e umidade relativa, além disso 
são pouco indicadas para arborização de 
ruas com rede elétrica aérea, devido a que 
possuem troncos (estirpes) únicos, não 
podendo ser conduzidas ou receber podas 
de contenção;
- A espécie mais frequente foi o oiti (Licania 
tomentosa), com 23,2% do total de indivíduos, 
porém, recomenda-se que cada espécie 
não ultrapasse 15,0% do total de indivíduos 
plantados;
- A segunda e terceira espécies mais 
frequentes foram respectivamente a palmeira 
fênix	(Phoenix roebelenii) originária da Ásia 
e que apresenta boa adaptabilidade às 
condições climáticas brasileiras, possuindo 
um alto valor ornamental, porém pouco 
apropriada para a arborização de calçadas, 
pois não fornece sombreamento adequado e 
seu lento crescimento faz com que sua parte 
vegetativa possa interferir na mobilidade 
de pedestres e a areca-locuba (Dypsis 
madagascariensis), originária de Madagascar 
e amplamente utilizada na arborização de 
calçadas e canteiros de Palmas;
-	Três	das	dez	espécies	mais	frequentes	são	
frutíferas, o caju (Anacardium occidentale), 
o jambo- vermelho (Syzygium malaccense) 
e a manga (Mangifera indica). As frutíferas 
têm	 sido	 extensivamente	 utilizadas	 na	
arborização urbana, porém seu uso deve ser 
avaliado com cautela, pois existem diversos 
problemas associados ao plantio destas 
espécies nas calçadas;
- Apesar da variedade arbórea encontrada 
nas ruas desta região, mais da metade das 
espécies é proveniente de outros países. Se 
acrescentarmos as espécies provenientes 
de outros biomas brasileiros fora do cerrado, 
este valor alcança 66,7%. O aumento da 
diversidade local com a introdução de 
espécies exóticas, acaba diminuindo a 
diversidade em uma escala regional, o que 
pode	comprometer	a	eficiência	dos	serviços	

ambientais e ecológicos;
- Apenas duas dentre as dez espécies mais 
frequentes na arborização das ruas da região 
Sudoeste são nativas do cerrado, ambas 
amplamente utilizadas na arborização das 
calçadas	 de	 Palmas,	 o	 ipê-rosa	 (Tabebuia 
impetiginosa) e o caju (Anacardium 
occidentale), este último pouco recomendado 
para arborização viária devido a seus frutos;
- O uso indiscriminado de espécies exóticas 
influencia	 na	 definição	 de	 uma	 identidade	
arbórea	 local	 e	 pode	 ainda	 influenciar	 na	
atração de turistas que se interessariam por 
características naturais regionais. A falta de 
identidade com a arborização pode ainda 
gerar problemas associados ao vandalismo 
e descaso com o patrimônio natural;
- Algumas espécies exóticas utilizadas na 
arborização das ruas desta região possuem 
elevado potencial invasivo, não sendo 
recomendadas para arborização urbana 
como a palmeira-rabo-de-peixe (Caryota 
urens),	o	ficus	(Ficus benjamina), a leucena 
(Leucaena leucocephala), o niin-indiano 
(Azadirachta indica), o eucalipto (Corymbia 
sp.) e a goiaba (Psidium guajava). É 
importante que seja feita uma avaliação, 
por especialistas juntamente com a gestão 
municipal, sobre os custos e benefícios do 
uso de espécies potencialmente invasoras 
na arborização urbana;
- O chapéu-de-napoleão (Thevetia 
peruviana), é considerada uma planta tóxica 
e os problemas ocasionados por esta espécie 
estão associados ao desconhecimento de 
suas propriedades tóxicas e do seu uso 
fitoterápico	como	potencial	emagrecedor.	Em	
geral, o uso de espécies tóxicas normalmente 
está vinculada à falta de informações e de 
planejamento na arborização urbana;
- A arborização das calçadas é composta 
maioritariamente por árvores, 65,6% e 
palmeiras, 25,6%. Esta região é a que 
apresentou	a	maior	frequência	e	riqueza	de	
palmeiras nas ruas analisadas, foram 333 
indivíduos de 17 espécies, das quais 11 
espécies são provenientes de outros países 
e apenas quatro nativas do cerrado.
-	 Uma	 consequência	 imediata	 do	 uso	
excessivo de palmeiras na arborização 
de calçadas é o reduzido sombreamento 
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proporcionado por estas espécies, fazendo 
com que as condições microclimáticas 
dessas quadras, sejam potencialmente 
piores em termos de temperatura e umidade 
relativa;
- Nas ruas analisadas 41,2% dos indivíduos 
amostrado estão situados sobre a rede 
de eletricidade, destas, 84,4% estão ou 
estarão	 em	 conflito	 com	 a	 rede	 devido	 a	
seu porte, sendo 69,5% de médio e 15,6% 
de grande porte. É importante considerar 
estes números para que a concessionária de 
energia ou o poder público, possam efetuar 
um manejo adequado destes indivíduos, 
com	maior	segurança,	eficiência	e	qualidade,	
de maneira a não comprometer o seu 
crescimento e desenvolvimento, mitigando 
custos e otimizando os serviços prestados;
- Das mudas analisadas 16,7% são de oiti 
(Licania tomentosa) e 16,7% da palmeira 
fênix	 (Phoenix roebelenii), entre as plantas 
jovens, 15,0% correspondem ao oiti (Licania 
tomentosa), 14,7% à areca-locuba (Dypsis 
madagascariensis) e 12,3% à palmeira 
fênix	 (Phoenix roebelenii), todas espécies 
potencialmente	 conflitantes	 com	 a	 rede	
elétrica;
- Os arbustos corresponderam a 8,8% 
do total amostrado, com destaque para a 
cica (Cycas circinalis) e a murta (Murraya 
paniculata), porém árvores deste porte não 
são recomendadas para a arborização pública 
devido ao reduzido sombreamento, presença 
de	 ramificação	 desde	 a	 base	 gerando	 um	
maior demanda de manutenção, além de 
poderem provocar danos nas calçadas e 
interferir na circulação de pedestres;
-Aproximadamente metade dos indivíduos 
arbóreos analisados enfrenta problemas 
de desenvolvimento, que incluem o plantio 
de	 espécies	 com	 raízes	 superficiais	 que	
provocam rachaduras nas calçadas, 
impermeabilização do entorno da árvore, 
plantio próximo a equipamentos públicos, 
entre	outros.	Estes	conflitos	normalmente	são	
gerados pelo uso inadequado de espécies 
e o mal posicionamento dos indivíduos nas 
calçadas e ocorrem predominantemente 
pela falta de orientação à comunidade e 
planejamento por parte da gestão pública, 
acarretando danos à arborização ou a 

supressão desnecessária de árvores, 
aumentando os gastos com o manejo;
- Apesar do reduzido número de árvores 
com	 problemas	 fitossanitários,	 em	 geral,	
estes problemas estão associados à 
presença de cupins, formigas e/ou fungos. 
A avaliação do impacto destes insetos 
e microorganismos sobre a arborização 
deverá ser individualizada e realizado por 
especialistas,	visando	identificar	o	problema	
e	definir	o	tratamento	mais	adequado;
- A maioria das podas drásticas e muito 
drásticas	 estão	 vinculadas	 à	 conflitos	 com	
a rede elétrica, problema que se deve, em 
grande parte à falta de manejo adequado, 
onde as copas das árvores não são 
orientadas apropriadamente, mas também à 
escolha inadequada das espécies;
- A distribuição das árvores sobre as 
calçadas é muito variável, não havendo 
uma padronização sobre o seu correto 
posicionamento, bem como sobre as espécies 
adequadas em função da largura da calçada, 
o que compromete a segurança e mobilidade 
dos pedestres e o desenvolvimento das 
árvores.

5.4.1.2.4. Recomendações

-	O	déficit	de	arborização	na	grande	maioria	
das ruas das quadras da região Sudoeste 
reduzido seguindo as recomendações do 
Plano de Arborização Urbana de Palmas;
- O processo de abertura e pavimentação 
das quadras deve ser planejado de maneira 
a supressão indevida de árvores;
deve ser evitar a
- A arborização deve ser incluída no 
planejamento e implantação das quadras, 
de maneira a potencializar os serviços 
ambientais e ecológicos locais, reduzir custos 
e melhorar a qualidade de vida da população 
desta região de Palmas;
- A distribuição de mudas à população 
deve ser acompanhada por informações e 
recomendações técnicas sobre as espécies 
e manejo adequado à arborização das ruas 
das quadras. Estas informações devem 
estar disponíveis nos viveiros municipais 
e particulares, bem como, nos canais de 
comunicação da prefeitura com a comunidade 



125

a	fim	de	evitar	transtornos	e	prejuízos	para	o	
Poder Público e população em geral;
- Deve-se buscar uma maior representatividade 
das espécies nativas do cerrado e brasileiras 
na arborização das calçadas, para tanto, os 
viveiros municipais e particulares devem ser 
incentivados a produzir mudas de espécies 
nativas	adequadas	para	este	fim;
- A arborização das ruas das quadras deverá 
criar uma paisagem diversa, onde cada 
espécie não ultrapasse 15,0% do total de 
indivíduos plantados;
- O uso indiscriminado de espécies exóticas 
e de palmeiras deve ser evitado e o plantio 
de espécies potencialmente invasoras e/ou 
tóxicas deve ser restringido ou proibido;
-As espécies potencialmente invasoras e 
aquelas	que	estejam	gerando	conflitos	com	
os equipamentos públicos e particulares ou 
risco à população devem ser individualmente 
avaliadas por uma equipe de especialistas 
visando a tomada de decisão mais apropriada;
- O estabelecimento de parcerias entre 
a prefeitura municipal, a concessionária 
de energia elétrica, universidades e 
instituições não governamentais, visando 
ao desenvolvimento de ações voltadas 
ao treinamento e capacitação de pessoal, 
distribuição de mudas de espécies 
adequadas e orientação de plantio e manejo, 
implementação de soluções técnicas ou 
alternativas, monitoramento da arborização 
conflitante,	entre	outros	deve	ser	priorizado	
pela gestão municipal;
- A ampla divulgação de informações sobre 
as espécies arbóreas mais indicadas 
para a arborização das ruas e sobre seu 
correto plantio e manejo, é de fundamental 
importância	 para	 reduzir	 ou	 evitar	 conflitos	
e riscos entre a arborização urbana, os 
equipamentos públicos e privados e a 
população;
- A Lei de Calçadas, em fase de elaboração 
pelo Poder Público Municipal, deverá 
contemplar o plantio de árvores em vias 
públicas em consonância com as diretrizes 
e recomendações do Plano de Arborização 
Urbana de Palmas;
- A arborização das ruas das quadras deve 
ser conduzida de maneira participativa com 
a comunidade, por meio do desenvolvimento 

de programas educacionais, nos quais 
o cidadão ou toda comunidade esteja 
comprometida	com	a	redução	do	déficit	e	a	
melhoria da qualidade da arborização local.

5.4.1.3. Áreas Verdes - ARSO 

5.4.1.3.1. Resultados

 As áreas verdes das quadras 
residenciais analisadas são muito variáveis, 
em forma, tamanho e conteúdo (Figura 133). 
No planejamento urbano de Palmas, as 
quadras comerciais, não foram contempladas 
com áreas verdes (Figura 133).

 Nas áreas verdes das quadras 
residenciais analisadas foram encontrados 
3.637 indivíduos arbóreos, sendo 3.636 
pertencentes a 40 famílias, 137 espécies 
e	 um	 indivíduo	 não	 identificado	 (Tabela	
09).	As	 três	 famílias	 com	maior	 número	de	
espécies foram Fabaceae com 33 espécies 
e 24,1% do total amostrado, Arecaceae 
com 10 espécies e 7,3% e Anacardiaceae/
Malvaceae/ Myrtaceae com oito espécies 
e 5,8% (Tabela 10). As famílias com maior 

Figura 133: Exemplo de quadras da região Sudoeste de Palmas-TO: 
E - Quadra 303 sul. D - Quadra 403 Sul. Fonte: Google Earth®.
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número de indivíduos foram Fabaceae com 
826 indivíduos e 22,7% do total amostrado, 
Anacardiaceae com 669 indivíduos e 18,4% 
e Caryocaceae com 569 indivíduos e 15,6% 
do total. Juntas estas famílias representam 
um pouco mais da metade, 56,8% dos 
indivíduos das ruas amostradas (Tabela 11).
As cinco espécies mais frequentes nas áreas 
verdes foram o pequi (Caryocar brasiliense) 
com 15,6% do total amostrado, o caju 
(Anacardium occidentale) com 10,8%, a 
cachamorra (Tachigali rubiginosa) com 7,5%, 
a manga (Mangifera indica) com 6,6% e o 
pau-terra-de-folha- miúda (Qualea parviflora) 
com 4,0% do total (Figura 74).
 A metade das espécies analisadas, 
51,1% é nativa do cerrado, 32,1% 
provenientes de outros países e 16,8% de 
outras regiões brasileiras (Figura 77). Em 
termos quantitativos, o número de indivíduos 
de espécies nativas 2.758, representou 
75,8% do total, sendo superior ao número 
de indivíduos de espécies estrangeiras igual 
a 611 e 16,8% do total e de outras regiões 
brasileiras igual a 267 indivíduos perfazendo 
7,3% do total amostrado (Figura 77).
 Dentre as dez espécies mais 
frequentes, oito são nativas do cerrado, 
o pequi (Caryocar brasiliense), o caju 
(Anacardium occidentale), a cachamorra 
(Tachigali rubiginosa), o pau-terra-de- 
folha-miúda (Qualea parviflora),	 o	 ipê-
rosa (Tabebuia impetiginosa), o amargoso 
(Vatairea macrocarpa), o guaramirim (Myrcia 
fallax) e o vinhático (Plathymenia reticulata) 
e duas são estrangeiras, a manga (Mangifera 
indica) e o jamelão (Syzygium cumini).
 A arborização das áreas verdes é 
composta maioritariamente por árvores 
97,7%, e uma menor proporção de palmeiras 
1,5% e arbustos 0,7% (Figura 139). Quanto 
ao porte, quase dois terços dos indivíduos 
amostrados são de médio porte 64,1%, as 
de grande porte correspondem a 33,0% e as 
de pequeno porte representam apenas 2,9%. 
Porém, mais da metade dos indivíduos 56,2% 
ainda não alcançou os seis metros de altura, 
42,5% possuem altura entre seis e doze 
metros e apenas 1,13% alcançou uma altura 
superior aos 12,0 metros, que corresponde 
a árvores de grande porte (Figura 140). Em 

torno de 74,2% dos indivíduos amostrados 
são adultos, 11,1% jovens e 14,8% mudas 
(Figura 141).
	 Em	relação	a	fitossanidade,	8,8%	dos	
indivíduos analisados apresentaram uma 
condição regular e 6,2% ruim, perfazendo 
15,0% das árvores analisadas, o restante 
84,7% encontra-se em boas condições 
e alguns indivíduos, 0,4% estão mortos, 
devendo ser retirados (Figura 142). A maioria 
dos	problemas	fitossanitários	está	associado	
a presença de cupins, fungos e/ou formigas. 
Quanto ao desenvolvimento, pelo fato de 
grande parte das árvores estarem situadas 
em áreas abertas, praças e jardins, 97,5% 
encontram condições satisfatórias para se 
desenvolver (Figura 143). O mesmo ocorre 
com a poda, onde 81,0% das árvores 
receberam apenas podas leves relacionadas 
à manutenção, 3,2% drásticas ou muito 
drásticas e o restante, 15,8%, em sua 
maioria palmeiras, recebem apenas limpeza 
de folhas secas (Figura 144).
 O número de indivíduos amostrados 
nas áreas verdes das quadras variou de 
201 na 505S a 872 na 207S, porém o 
índice de indivíduos por hectare de quadra, 
representado pela arborização das áreas 
verdes, foi maior na quadra 207S, igual 
a 31,0 indiv./ha e menor na 505S com 4,4 
indiv./ha. A quadra 205S foi aquela com maior 
riqueza de espécies, igual a 73 e a 505S 
aquela com menor riqueza, 26 espécies. A 
maior diversidade, representada pelo índice 
de diversidade de Margalef, foi obtida na 
205S igual a 11,30 e a menor na 505S igual 
a	4,71	(Tabela	10).	A	frequência	de	espécies	
nativas variou de 41,95% na 403S a 89,56% 
nas 207S (Tabela 11).
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Tabela	09:	Famílias,	espécies,	número	de	indivíduos,	frequência	relativa	e	origem	dos	indivíduos	
arbóreos analisados nas áreas verdes das quadras da região Sudoeste de Palmas-TO.
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Tabela 10: Número de indivíduos, espécies, índice de indivíduos por hectare e diversidade de 
espécies	(α)	nas	áreas	verdes	das	quadras	inventariadas	da	região	Sudoeste	de	Palmas-TO.

Tabela	11:	Número	de	indivíduos	e	frequência	relativa	de	espécies	quanto	à	origem,	nas	áreas	
verdes das quadras inventariadas da região Sudoeste de Palmas-TO.
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Figura 134: Famílias com maior frequência de espécies nas áreas verdes amostradas da região Sudoeste de Palmas-TO.

        Família (indivíduos) - Áreas Verdes

Figura 135:  Famílias com maior frequência de indivíduos nas áreas verdes amostradas da região Sudoeste de Palmas-TO.

         Família (espécies) - Áreas Verdes
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Figura 136: Espécies mais frequentes nas áreas verdes amostradas da região Sudoeste de Palmas- TO.

        Origem (espécies) - Áreas Verdes

Figura 137: Origem das espécies nas áreas verdes amostradas da região Sudoeste de Palmas-TO.

      Espécies - Áreas Verdes
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Figura 138: Origem dos indivíduos nas áreas verdes amostradas da região Sudoeste de Palmas-TO.

        Tipo - Áreas Verdes

Figura 139: Tipo de arborização nas áreas verdes amostradas da região Sudoeste de Palmas-TO.

        Origem (indivíduos) - Áreas Verdes
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Figura 140: Porte e altura dos indivíduos arbóreos das áreas verdes amostradas da região Sudoeste de Palmas-TO.

       Idade - Áreas Verdes

Figura 141: Idade das árvores nas áreas verdes amostradas da região Sudoeste de Palmas-TO.

      Porte e Altura - Áreas Verdes
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Figura 142: Fitossanidade dos indivíduos arbóreos nas áreas verdes amostradas da região Sudoeste de Palmas-TO.

        Desenvolvimento - Áreas Verdes

Figura 143:  Desenvolvimento dos indivíduos arbóreos nas áreas verdes amostradas da região Sudoeste de Palmas-TO.

        Fitossanidade - Áreas Verdes
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Figura 144: Intensidade de poda dos indivíduos arbóreos nas áreas verdes amostradas da região Sudoeste de Palmas-TO.

      Intensidade de Poda - Áreas Verdes

5.4.1.3.2. Discussão

	 Em	 função	 da	 ausência	 de	 um	
padrão entre as áreas verdes das quadras 
analisadas a comparação entre elas se torna 
subjetiva. Porém, em termos gerais, as áreas 
verdes das quadras residenciais da região 
Sudoeste de Palmas possuem uma elevada 
diversidade com 40 famílias e 137 espécies 
de árvores. O número de árvores também foi 
elevado, totalizando 3.637 indivíduos.
 A família Fabaceae apresentou 
a maior diversidade, com 33 espécies 
correspondendo a 24,1% do total amostrado, 
com destaque para as 22 espécies nativas 
do cerrado, que representam 66,7% das 
espécies desta família, como a cachamorra 
(Tachigali rubidinosa), o amargoso (Vatairea 
macrocarpa), o vinhático (Plathymenia 
reticulata), a sucupira-do-cerrado 
(Bowdichia virgilioides), o falso-barbatimão 
(Dimorphandra mollis), a fava-de-bolota 
(Parkia platicephala) e a fruta-de- morcego 
(Andira vermifuga), todas com mais de 20 
indivíduos cada.
 Fabaceae também foi a família com 
maior número de indivíduos totalizando 826 

e 22,7% do total amostrado, juntamente com 
Anacardiaceae com 669 indivíduos e 18,4% e 
Caryocaraceae com 569 indivíduos e 15,7% 
do total. Juntas possuem um pouco mais da 
metade, 56,8% dos indivíduos presentes nas 
áreas verdes amostradas.
 A elevada riqueza nas áreas verdes, 
igual a 137 espécies, foi muito elevada para 
os padrões encontrados na região central de 
Palmas. Em termos quantitativos este valor é 
positivo pois, no ecossistema urbano, quanto 
maior a diversidade de espécies vegetais 
nativas, melhor a qualidade dos serviços 
ambientais, dos processos ecológicos e de 
manutenção de uma fauna diferenciada. 
Isto	 reflete	 em	 uma	 maior	 capacidade	
deste ecossistema assimilar alterações 
negativas como a poluição, variações 
climáticas,	 resistência	 a	 pragas	 e	 doenças	
que acometem plantas e animais (Biondi e 
Kischlat, 2006). A manutenção de espécies 
autóctones na arborização urbana formando 
ambientes semelhantes à paisagem original 
aumenta a percepção do espaço urbano pela 
população estimulando a sua valorização e 
conservação (Reis et al., 2003).
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Figura 145: Áreas verdes da região Sudoeste de Palmas-TO sem 
intervenção paisagística: E - Vegetação nativa mantida na quadra 507 Sul. 

D - Vegetação nativa amplamente suprimida na quadra 303 Sul.

 Porém, em termos qualitativos, 
algumas espécies exóticas apresentaram 
uma	 elevada	 frequência	 de	 ocorrência	 nas	
áreas verdes, o que pode ser problemático 
por diversos fatores. A manga (Mangifera 
indica), com 241 indivíduos e 6,6% do total 
amostrado, espécie exótica originária do 
sudeste Asiático e introduzida no Brasil 
pelos portugueses no século XVI, foi a 
espécie mais frequente nas áreas verdes. 
Esta espécie é considerada invasora de 
ambientes degradados em regiões tropicais 
(Invasives Information Network, 2015) 
e tem sido amplamente propagada pela 
cidade de Palmas, seja pelo Poder Público 
municipal que produz e distribui mudas, mas 
principalmente pela população.
 O maior problema associado a esta 
espécie nas áreas verdes, não diz respeito 
a espécie em si, mas na quantidade e 
distribuição dos indivíduos. Ainda que 
esta espécie seja sócio- ambientalmente 
interessante, fornecendo alimento e sombra 
para a população, além de proteção 
para a fauna, nesta região da cidade, 
encontramos diversos trechos de áreas 

verdes desprovidas de vegetação sendo 
reflorestadas	com	mangueiras.	Além	disso	o	
seu plantio é realizado nas áreas verdes com 
predominância de espécies nativas naturais.
 A substituição da vegetação nativa 
por mangueiras e seu uso generalizado 
e	 descontrolado,	 gera	 consequências	
negativas do ponto de vista social, ambiental 
e econômico. A copa destas árvores que 
podem alcançar mais de 40,0 metros 
de altura é bastante ampla e compacta 
interferindo na iluminação pública, o que 
pode gerar insegurança para a população; 
ambientalmente, os frutos e folhas caídos, 
atraem diversas espécies de insetos e 
pragas e sua copa impede o crescimento 
de outras espécies vegetais autóctones. 
Economicamente, tende a aumentar 
os custos com a limpeza pública além 
potencialmente causar prejuízos pela queda 
de frutos sobre veículos.
 No entanto, apesar da importância da 
recomposição da vegetação nativa suprimida 
ser realizada com espécies autóctones, 
nas áreas verdes da região Sudoeste de 
Palmas, o caju (Anacardium occidentale) e 
o	ipê-rosa	(Tabebuia impetiginosa)	têm	sido	
excessivamente plantados. Sendo espécies 
de fácil propagação e rápido crescimento, 
são produzidos em larga escala pelos 
viveiros municipais, particulares e no caso 
do caju, pela própria população.
 A composição das espécies das 
áreas verdes deve ser cuidadosamente 
planejada, dando prioridade para as 
espécies naturalmente presentes nestes 
espaços, fomentando a diversidade biológica 
primando pelas espécies nativas. Nas 
áreas verdes analisadas aproximadamente 
metade, 48,9% das espécies são exóticas 
ao cerrado, das quais 32,1% provenientes 
de outros países e 16,8% oriundas de 
outras regiões brasileiras. Porém, nesta 
região da cidade, as espécies nativas são 
mais diversas, 51,1% e abundantes que as 
exóticas, totalizando 75,8% dos indivíduos 
amostrados. Alguns autores sugerem que 
o uso de espécies nativas na arborização 
urbana é uma forma de conservação ex 
situ, prevenindo extinções locais (Reis et 
al., 2003; Biondi e Leal, 2008), além de 



137

existir uma relação direta entre a presença 
de árvores nativas e a riqueza de espécies 
da fauna, pela oferta de recursos variados 
como alimentação e abrigo e de corredores 
ecológicos	promovendo	a	dispersão	e	o	fluxo	
gênico	 (Reis	 et	 al.,	 2003;	Brun	et	 al,	 2007;	
Reis et al., 2012).
 As áreas verdes das quadras da 
região Sudoeste de Palmas são fragmentos 
florestais	 remanescentes	 que	 compõem	 as	
florestas	 urbanas	 de	 Palmas.	 As	 florestas	
urbanas	 são	 definidas	 como	 áreas	 de	
vegetação com árvores e arbustos situados 
dentro do perímetro urbano e adjacentes 
aos agrupamentos urbanos (Miller, 1997). 
Nas quadras foram encontrados blocos 
contínuos de vegetação, interligados por 
faixas mais estreitas, formando estruturas 
com funções semelhantes aos corredores 
ecológicos. Esta conectividade é fundamental 
para manutenção da biodiversidade, 
potencializando os serviços ambientais 
e ecológicos proporcionados por esta 
vegetação. A integração destes espaços 
verdes é promotora da sustentabilidade 
urbana, devem ser contemplados pelo Poder 
Público municipal, por meio da criação do 
Sistema Municipal de Áreas Verdes, conforme 
proposto pelo Plano Diretor Participativo 
de 2007. A criação deste sitema facilitará a 
gestão, o controle e manejo dessas áreas, 
estabelecendo normas de uso e ocupação 
do solo, preservando e conservando as 
áreas verdes (Lei Complementar N°. 155, de 
28 de dezembro de 2007), mas que todavia 
não foi implantado.
 Ainda que a proporção de espécies 
nativas seja maior que a de exóticas, 
algumas espécies exóticas encontradas 
nas áreas verdes desta região são 
consideradas potencialmente invasoras e 
não recomendadas para arborização urbana 
como a leucena (Leucaena leucocephala) 
com 0,1% do total amostrado, o pinhão 
(Jatropha curcas) com 0,1%, o niin-indiano 
(Azadirachta indica) com 0,3%, o eucalipto 
(Corymbia sp.), com 2,0%, a jaca (Artocarpus 
heterophyllus)	 com	 0,3%,	 o	 ficus	 (Ficus 
benjamina) com 0,1% e a goiaba (Psidium 
guajava)  com  0,9%,  entre  outras com o 
mesmo potencial, porém menos proble 

máticas como a manga (Mangifera indica) 
ou o jamelão (Syzygium cumini), (Invasive 
Information Network, 2015). Em algumas 
áreas verdes das quadras analisadas, 
espécies como o eucalipto (Corymbia sp.) 
tem sido utilizados para o sombreamento e 
recomposição da vegetação, o que não é 
recomendado para as áreas verdes urbanas 
devido ao seu efeito alelopático sobre outras 
espécies vegetais, inibindo o seu crescimento 
ou germinação (Poore, 1987).
 O plantio ou cultivo de plantas 
provenientes de outras regiões ou países, 
sobretudo aqueles com potencial invasor 
pode	 causar	 impactos	 significativos	 nos	
ecossistemas locais, tornando-se uma 
das principais ameaças à conservação 
da diversidade biológica. Atualmente esta 
plantas são consideradas a segunda maior 
fonte de ameaça à biodiversidade (IUCN, 
2000). Em geral, como estas espécies não 
encontram inimigos naturais para limitar sua 
reprodução e disseminação, possuem um 
elevado potencial de colonização, devendo 
seu plantio e cultivo ser controlado ou 
evitado.

Figura 146: E - Área verde no entorno da quadra 403 Sul onde a vegetação 
foi suprimida e recomposta em sua maioría com espécies exóticas. D - 

Área verde da quadra 305 Sul onde a vegeração nativa foi mantida para 
implantação da praça.
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 Segundo Silva Filho e Bortoleto (2005), 
ao não incluir a arborização no planejamento 
urbano, ocorrem plantios irregulares de 
espécies ou em locais inadequados com 
o ordenamento urbano, o que pode se 
tornar um problema no futuro. Além disso, 
Silva (2005) complementa que a falta de 
planejamento acarreta grandes despesas 
para o Poder Público com a manutenção, 
remoção, adequação e substituição da 
arborização e o emprego de mão-de-obra 
em excesso.
 Nas áreas verdes desta região 
observou-se	que	devido	a	ausência	de	ações	
do	 Poder	 Público	 muitos	 moradores	 vêm	
utilizando estes espaços como extensão dos 
jardins domésticos ou pomares, introduzindo 
diversas espécies exóticas, algumas 
potencialmente invasoras, acreditando estar 
contribuindo com a qualidade do meio e 
melhoria das condições locais. Exemplos 
dessa ocupação ou uso indevido ocorrem 
na 205S, 603S e 1105S, onde se plantam 
predominantemente espécies exóticas 
frutíferas como o limão, côco-da-bahia, 
manga e ornamentais como a areca-locuba. 
Muitas destas áreas são cercadas ou o solo 
impermeabilizado, práticas que desrespeitam 
a Legislação Municipal e comprometem a 
integridade das áreas verdes. Além disso, 
muitas áreas verdes estão desprovidas de 
vegetação que foi suprimida sem a devida 
recomposição vegetal.

 A importância destes espaços verdes 
para a qualidade do ambiente urbano é 
indiscutível. Segundo Gangloff (1996), as 
áreas verdes urbanas são internacionalmente 
reconhecidas como o caminho mais efetivo 
para maximizar os benefícios em base 
sustentada para as populações presentes e 
futuras. Em um estudo realizado em Curitiba-
PR, 100% dos entrevistados foram favoráveis 
aos investimentos municipais em parques e 
áreas	 verdes,	 justificando	 que	 estas	 áreas	
melhoram a qualidade de vida, ambiental e 
visual da cidade (Hildebrand et al., 2002).
 As áreas verdes devem ser 
preferencialmente compostas por espécies 
autóctones, as quais estão mais adaptadas 
às condições do solo e clima locais, sendo 
portanto, mais resistentes e resilientes às 
mudanças ambientais quando comparadas 
às espécies exóticas. Além disso, as áreas 
verdes compostas por espécies autóctones 
fazem parte do ecossistema local, sendo 
considerados espaços multifuncionais, 
servindo de refúgio para muitas espécies 
da fauna, exercem importante papel na 
regulação e melhoria da qualidade da água, 
fertilidade	 e	 fixação	 do	 solo,	 conservação	
da paisagem natural e mantém a identidade 
do patrimônio natural local (Pedlowski et al., 
2002; Decanal, 2011).
 As áreas verdes analisadas são 
compostas maioritariamente por árvores 
de médio e grande porte, correspondendo 
respectivamente a 64,1% e 33,0% do total 
amostrado e formando verdadeiros bosques 
urbanos, ainda que a grande maioria das 
árvores não tenham alcançado a altura 
referente ao seu porte potencial, 1,3% 
possuem altura superior a 12,0m e 42,5% 
entre seis e doze metros. Isto em parte, se 
deve a que 11,1% das árvores são ainda 
jovens e 14,8% mudas.
 O fato de 25,8% da arborização das 
áreas verdes desta região ser composta por 
indivíduos jovens e mudas poderia levar a 
crer que existe algum planejamento municipal 
nestas ações, no entanto, este plantio é feito 
maioritariamente pela população local e inclui 
uma diversidade de espécies. A metade das 
mudas é composta por espécies exóticas, 
51,7%, das quais 34,8% são provenientes Figura 147: Áreas verdes onde espécies pouco apropriadas para estes 

espaços vem sendo introduzidas pela população local.
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de outros países. Muitas destas espécies 
são pouco apropriadas para a arborização 
de áreas verdes. A manga (Mangifera 
indica) representou 16,0% do total de 
mudas plantadas e juntamente com o caju 
(Anacardium occidentale) com 30,7% e o 
ipê-rosa	 (Tabebuia impetiginosa) com 7,1% 
correspondem a mais da metade, 53,8% das 
mudas analisadas.
 Em geral, a grande maioria das 
espécies autóctones encontradas na fase 
de muda ou indivíduos jovens, nasceu 
espontaneamente, à exceção de umas 
poucas espécies como o caju (Anacardium 
occidentale), amplamente propagados 
pela	 população.	A	 ausência	 de	 uma	 maior	
diversidade de espécies nativas do cerrado 
nestes estágios de crescimento está 
associada principalmente a dois fatores: a) a 
não produção de mudas nos viveiros públicos 
e particulareas e b) ao sistema de roçagem e 
limpeza da vegetação rasteira e gramíneas, 
realizada sobretudo com o uso de tratores 
com roçadeiras de grande porte acopladas, 
que suprimem indiscriminadamente mudas 
ou plantas jovens das áreas verdes sem 
tratamento paisagístico e com roçadeiras 
manuais ou tratores corta-grama de pequeno 
porte naquelas áreas que estão gramadas.
 Uma averiguação simples das 
espécies produzidas pelo viveiro da Fundação 
Municipal	 de	 Meio	 Ambiente	 é	 suficiente	
para perceber que a falta de planejamento 
e critérios pelo Poder Público municipal e o 
desconhecimento da população são outros 
fatores responsáveis pelo processo de 
descaracterização da arborização destes 
espaços. Além disso, o uso de espécies sem 
o devido planejamento, com a introdução 
de espécies diferentes ou inadequadas, 
pode causar problemas e prejuízos futuros 
ao meio ambiente urbano (Silva Filho e 
Bortoleto, 2005; Sucomine e Sales, 2010). A 
falta de manejo do arboreto das áreas verdes 
também é evidente. Em torno de 15,0% dos
indivíduos apresentem problemas 
fitossanitários,	em	sua	maioria	relacionados	
à presença de cupins, formigas e/ou fungos. 
Constatou-se que pouco ou nenhum 
tratamento é dado aos cupins ou formigas. 
Nas áreas verdes que sofreram intervenção 

paisagística, percebeu-se como forma de 
manejo, apenas a eliminação dos cupinzeiros 
de	montículo	que	tem	seus	ninhos	superficiais.	
Porém, a maioria das espécies analisadas, 
cujos problemas estão associados a 
cupins, possuem cupins de cerne ou cupins 
subterrâneos xilófagos que se alimentam 
de matéria orgânica vegetal, atacando as 
árvores vivas (Amaral, 2002). Esta mesma 
autora chama atenção para a falta de critérios 
em diagnosticar o problema, prejudicando 
a tomada de decisões adequadas. Estes 
cupins são, em geral, responsáveis pela 
redução	da	resistência	dos	galhos	e	troncos	
que se rompem naturalmente ou devido a 
ventos fortes, podendo gerar problemas para 
a população.
 O número de indivíduos amostrados 
nas áreas verdes das quadras variou 
substancialmente, de 201 indivíduos na 505S 
a 872 indivíduos na 207S. Porém, como as 
quadras variam de tamanho e a dimensão das 
áreas verdes não é proporcional, calculou-se 
o índice de indivíduos por hectare de quadra. 
As diferenças foram marcantes, havendo 31,0 
ind./ha na 207S e 4,4 ind./ha na 505S. Estas 
variações ocorrem porque na 207S todavia 
existe uma grande parte da vegetação nativa 
remanescente, tanto da praça quanto das 
áreas verdes da quadra ainda permanece 
em bom estado de conservação, o que não 
ocorre com na 303S onde a maior parte da 
vegetação nativa remanescente foi suprimida. 
Esta prática, de retirada da cobertura vegetal 
nativa, é relativamente comum nas quadras 
de todas as regiões de Palmas e acaba 
afetando diversos parâmetros da arborização 
conforme discutido anteriormente.
 Nas áreas verdes da quadra 303S, 
por exemplo, foi encontrado apenas 114 
indivíduos de 31 espécies, dos quais 60,5% 
são espécies nativas e o restante exóticas, 
sendo 21,9% provenientes de outros países. 
Nesta quadra foi registrada uma das menores 
diversidade	de	espécies	(∞=6,33),	enquanto	
na 207S, onde foi mantida a vegetação 
nativa, o número de indivíduos chegou a 
872, de 67 espécies, sendo 89,6% nativos 
do cerrado, tendo ainda uma diversidade de 
espécies	(∞=9,75)	relativamente	maior.
 Algumas quadras como a 205S, 
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207S, 1005S e 1105S apresentaram valores 
satisfatórios quanto à riqueza e diversidade 
de espécies, a abundância relativa (ind./ha) 
e	 a	 frequência	 de	 espécies	 nativas,	 o	 que	
possibilita melhores serviços ambientais 
e ecológicos prestados para a população. 
Além disso, o ecossistema local tem uma 
maior capacidade de assimilar alterações 
negativas como a poluição, variações 
climáticas,	 resistência	 a	 pragas	 e	 doenças	
que acometem plantas e animais (Biondi e 
Kischlat, 2006).
 Nesta região, a maioria das quadras 
tem uma urbanização relativamente recente, 
sendo realizada sobretudo nos últimos dez 
anos. Em geral, as quadras com urbanização 
mais recente (exceto a 303S), possuem uma 
boa riqueza e diversidade de espécies. Além 
disso,	 a	 frequência	 de	 espécies	 nativas	 é	
sempre mais elevada que a de exóticas.
 Das quadras analisadas desta região, 
a 403S foi a que se iniciou o processo de 
ocupação há mais tempo e a única desta 
região a ter praticamente toda a área verde 
urbanizada. Porém, o padrão de ocupação 
foi similar às quadras mais antigas da 
cidade, sendo grande parte da cobertura 
vegetal nativa dizimada. Neste sentido, 
as áreas verdes foram arborizadas, em 
grande parte, com espécies provenientes 
de outros países 41,1% e espécies nativas 
42,0%. Em geral, foram utilizadas espécies 
de uso generalizado na arborização urbana 
de Palmas, como o jamelão (Syzygium 
cumini), a manga (Mangifera indica), o 
lanterneiro (Lophantera lactaenses) e o 
caju (Anacardium occidentale), que juntos 
representam aproximadamente 50,0% dos 
indivíduos encontrados nas áreas verdes 
desta quadra.

5.4.1.3.3. Conclusões

- As áreas verdes das quadras residenciais 
da região Sudoeste de Palmas possuem uma 
grande diversidade de famílias, espécies e 
uma	 abundância	 significativa	 de	 indivíduos	
arbóreos;
- A família Fabaceae apresentou a 
maior diversidade de espécies, sendo a 
maioria nativas do cerrado e muitas delas 

naturalmente nascidas na cidade;
- A elevada riqueza de espécies nas áreas 
verdes é muito importante em termos 
quantitativos, pois a diversidade biológica é 
um dos principais parâmetros responsáveis 
pela qualidade dos serviços ambientais e 
ecológicos;
-	Em	termos	qualitativos,	a	elevada	frequência	
de espécies nativas, além de potencializar 
os serviços ambientais e ecológicos, é 
promotora da sustentabilidade urbana e 
devem ser contemplados pelo Poder Público 
no planejamento municipal;
- O pequi (Caryocar brasiliense) foi a espécie 
nativa mais frequente, sendo de extrema 
importância ecológica, ambiental e sócio-
cultural, pois é amplamente utilizada como 
recurso alimentar e tem forte valor afetivo e 
simbólico para a população local;
- O caju (Anacardium occidentale) foi a 
segunda espécie nativa mais frequentes, 
porém, por ser uma espécie de fácil 
propagação e rápido crescimento, é 
produzido em larga escala pelos viveiros 
municipais e particulares, sendo observado 
o plantio exagerado destas espécies na 

Figura 148: E - Área verde da quadra 403 Sul ocupada na década de 1990 
onde a vegetação nativa foi suprimida e recomposta em grande parte por 

espécies exóticas. D - Área verde da quadra 207 Sul onde a praça foi 
recentemente implantada e a cobertura vegetal nativa mantida.
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recomposição da vegetação nativa suprimida 
das áreas verdes;
- A manga (Mangifera indica), espécie exótica 
originária do sudeste Asiático foi a espécie 
exótica mais frequente e vem sendo plantada 
indiscriminadamente nas áreas verdes, o 
que pode ser um problema do ponto de vista 
social, ambiental e econômico;
- A propagação das mangueiras tem sido até 
certo ponto incentivada pelo Poder Público 
municipal que produz e distribui mudas, mas 
o principal responsável é população que 
efetua o plantio desprovida de informações 
e critérios;
- A composição das espécies das áreas verdes 
deve ser cuidadosamente planejada, dando 
prioridade para as espécies naturalmente 
presentes nestes espaços, fomentando 
a diversidade biológica e primando pelas 
espécies nativas;
- As áreas verdes das quadras devem ser 
planejadas de forma orgânica. Os fragmentos 
de vegetação que formam as áreas verdes 
estar conectados a outros fragmentos 
menores	e	por	corredores	naturais	e	artificiais	
situados ao longo das principais avenidas da 
cidade. Esta conectividade é fundamental 
para manutenção da biodiversidade dentro 
das quadras e entre quadras, potencializando 
os serviços ambientais e ecológicos 
proporcionados por esta vegetação;
- A constatação de espécies exóticas 
presentes nas áreas verdes é altamente 
preocupante, pois o processo de substituição 
e	 descaracterização	 da	 flora	 nativa	 ocorre	
sem a percepção ou preocupação do Poder 
Público municipal, ainda que a legislação 
municipal tenha proposto a criação do Sistema 
Municipal de Áreas Verdes para facilitar a 
gestão, o controle e manejo dessas áreas, 
estabelecendo normas de uso e ocupação 
do solo, com vistas a preservar e conservar 
as áreas verdes (Lei Complementar No. 155, 
de 28 de dezembro de 2007);
- Nas áreas verdes desta região observou-se 
que,	devido	a	ausência	de	ações	do	Poder	
Público,	 muitos	 moradores	 vêm	 utilizando	
as áreas verdes como jardins domésticos 
ou pomares, introduzindo diversas espécies 
exóticas;
-Algumas espécies exóticas encontradas na 

arborização desta região são consideradas
potencialmente invasoras, não sendo 
recomendadas para arborização urbana, 
como a leucena (Leucaena leucocephala), a 
jaca (Artocarpus heterophyllus), o eucalipto 
(Corymbia sp.) e a goiaba (Psidium guajava);
- O plantio ou cultivo de plantas provenientes 
de outras regiões ou países, sobretudo 
aquelas com potencial invasor, pode causar 
impactos	 significativos	 nos	 ecossistemas	
locais, tornando-se uma das principais 
ameaças à conservação da biodiversidade 
regional;
- O plantio de árvores nas áreas verdes é 
feito maioritariamente pela população local e 
inclui uma diversidade de espécies, muitas 
delas exóticas e algumas pouco apropriadas 
para a arborização urbana, não sendo 
recomendadas para compor as áreas verdes;
-	 Muitas	 áreas	 verdes	 têm	 sido	 cercadas	
ou o solo impermeabilizado, práticas que 
desrespeitam a Legislação Municipal e 
comprometem a integridade das áreas 
verdes;
- As áreas verdes das quadras devem formar 
bosques urbanos cuja importância para a 
qualidade do ambiente urbano é indiscutível;
- Ao produzir espécies pouco adequadas 
para a arborização urbana, os viveiros 
municipais, juntamente com a população 
desinformada, que efetua a maioria dos 
plantios nas áreas verdes, contribuem para 
a descaracterização e perda de qualidade e 
identidade da arborização destes espaços;
- O corte de gramíneas com máquinas e 
roçadeiras de grande porte deve ser realizado 
seguindo	 critérios	 bem	 definidos	 a	 fim	 de	
evitar a supressão de mudas e indivíduos 
jovens da vegetação nativa naturalmente 
encontradas nas praças e áreas verdes;
- A falta de manejo do arboreto das áreas 
verdes também é evidente e contribui para 
que a população assuma a responsabilidade 
do Poder Público, o que muitas vezes resulta 
na perda de qualidade ambiental e ecológica 
destes espaços;
- A capacitação e orientação dos funcionários 
responsáveis pelo manejo das áreas verdes 
quanto às práticas de manejo mais adequadas 
é fundamental para a conservação e - As 
diferenças na riqueza, diversidade e no 



142

número de indivíduos por área nas quadras 
(ind./ha)	 foram	 marcantes,	 refletindo	
diretamente nos serviços ambientais e 
ecológicos prestados pela arborização e na 
qualidade de vida da população local;
- As variações na riqueza e diversidade de 
espécies nas quadras estão diretamente 
relacionadas ao manejo da cobertura vegetal, 
sendo maior nas quadras onde a vegetação 
nativa foi mantida e menor naquelas onde foi 
suprimida.

5.4.2.1.4. Recomendações

-	A	 ausência	 de	 um	padrão	 entre	 as	 áreas	
verdes das quadras da região Sudoeste 
de Palmas, exige um planejamento 
individualizado de todos os espaços verdes: 
praças, jardins, canteiros e áreas verdes, 
seguindo as recomendações e diretrizes do 
Plano de Arborização Urbana de Palmas;
- A criação do Sistema Municipal de Áreas 
Verdes que facilite a gestão, o controle e 
manejo dessas áreas, estabelecendo normas 
de uso e ocupação do solo, com vistas 
a preservar e conservar as áreas verdes 
conforme previsto na Lei Complementar No 
155, de 28 de dezembro de 2007, deve ser 
priorizado;
- A arborização e manejo das áreas verdes 
deve ser uma atribuição exclusiva do Poder 
Público municipal, e quando terceirizada por 
meio	 de	 programas	 específicos,	 devendo	
serguir as recomendações e diretrizes do 
Plano de Arborização Urbana de Palmas e a 
Legislação Ambiental Municipal;
- As áreas verdes públicas cercadas ou 
com alterações do uso do solo, práticas que 
comprometem a integridade destes espaços, 
devem ser individualmente analisadas 
e avaliadas pelos órgãos competentes 
municipais visando sua adequação à 
Legislação Municipal;
- As áreas verdes das quadras devem estar 
interligadas por meio de um sistema de 
corredores verdes urbanos de maneira a 
tornar	mais	eficientes	os	serviços	ambientais	
e ecológicos, melhorando a sustentabilidade 
ambiental e a qualidade de vida da população;
- Os órgãos competentes municipais devem 
realizar o monitoramento constante das 

áreas	 verdes	 a	 fim	 de	 evitar	 a	 introdução	
de espécies potencialmente invasoras ou 
inadequadas à arborização destes espaços;
-As espécies potencialmente invasoras e 
aquelas	que	estejam	gerando	conflitos	com	
os equipamentos públicos e particulares ou 
risco à população devem ser individualmente 
avaliadas por uma equipe de especialistas 
visando a tomada de decisão mais apropriada;
- A contratação de técnicos especializados 
responsáveis pelo manejo adequado 
da arborização é fundamental para a 
sustentabilidade ambiental e econômica do 
patrimônio arbóreo das áreas verdes como 
um todo;
- As espécies produzidas pelos viveiros 
municipais para arborização das áreas verdes 
devem ser compostas preferencialmente por 
espécies autóctones, as quais estão mais 
adaptadas às condições do solo e clima 
locais, sendo selecionadas e manejadas de 
acordo com as recomendações e diretrizes 
do Plano de Arborização Urbana de Palmas;
- O transplante de árvores adultas é um 
procedimento amplamente utilizado e deve 
ser considerado como uma ferramenta 
prioritária e indispensável para garantir a 
diversificação	 e	 conservação	 do	 patrimônio	
arbóreo autóctone das áreas verdes;
- As áreas verdes das quadras deverão ser 
arborizadas visando criar uma paisagem com 
identidade, onde o espaço público tenham 
uma identidade e as árvores contribuam para 
identificá-la;
- Os remanescentes de vegetação nativa das 
áreas verdes deverão ser mantidos durante 
o processo de urbanização e protegidos por 
legislação	específica	criada	para	este	fim;
- Qualquer alteração da cobertura vegetal 
das áreas verdes deverá ser devidamente 
recomposta com espécies nativas, por meio 
de mecanismos de compensação ambiental 
contidos	 em	 legislação	 específica	 a	 ser	
criada	para	este	fim;
- A arborização das áreas verdes deverá ser 
sustentável, buscando sempre o incremento 
da biodiversidade, atuando como um 
recurso multifuncional, oferecendo serviços 
ecológicos, ambientais, sociais e econômicos 
para a população;
- A ampla divulgação de informações sobre 
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as espécies arbóreas mais indicadas para a 
arborização das áreas verdes e sobre seu 
correto plantio e manejo, é de fundamental 
importância	 para	 reduzir	 ou	 evitar	 conflitos	
e riscos entre a arborização urbana, os 
equipamentos públicos e privados e a 
população;
- O estabelecimento de parcerias entre 
a prefeitura municipal, universidades e 
instituições não governamentais, visando 
ao desenvolvimento de ações voltadas 
ao treinamento e capacitação de pessoal, 
distribuição de mudas de espécies 
adequadas e orientação de plantio e manejo, 
implementação de soluções técnicas ou 
alternativas e monitoramento da arborização 
das áreas verdes, entre outros deve ser 
priorizado pela gestão municipal;
- A arborização dos áreas verdes deve ser 
conduzida de maneira participativa com a 
comunidade, por meio do desenvolvimento 
de programas educacionais, nos quais 
o cidadão ou toda comunidade esteja 
comprometida	com	a	redução	do	déficit	e	a	
melhoria da qualidade da arborização local.

5.4.2. Área Residencial Sudeste - ARSE 

5.4.2.1. Descrição

 A região Sudeste de Palmas é 
composta por 32 Áreas Residenciais 
(ARSE), 12 Áreas de Comércio e Serviço 
Regional Sudeste (ASR-SE) e 2 Áreas de 
Comércio Central (ACSE), localizadas ao 
sul da Av. Teotônio Segurado, a leste da Av. 
Juscelino Kubitschek e a oeste da Rodovia 
TO-050. O tamanho, desenho, infraestrutura, 
equipamentos e tempo de ocupação destas 
quadras é bastante variável. Em geral, o 
tamanho, dimensão, número e sentido das 
ruas; o tamanho e largura das calçadas; os 
equipamentos públicos e privados presentes; 
o tamanho e quantidade de lotes comerciais 
e residenciais uni e multifamiliares; o 
tamanho, forma e superfície ocupada pelas 
áreas verdes, não seguem um padrão, sendo 
cada quadra objeto de planejamento próprio 
(Figura 149).
 Nesta região foram amostradas as 

quadras 102S, 104S, 112S, 204S, 210S, 
306S, 308S, 404S, 504S, 606S e 704S. O 
número de árvores amostradas nas calçadas 
a um lado e outro das ruas, considerando 
uma analise de 60,0% do total de ruas, variou 
entre 31 indivíduos (102S) e 466 indivíduos 
(704S). Nas áreas verdes destas quadras, 
o total de árvores variou entre 56 indivíduos 
(306S) e 718 indivíduos (204S), porém estes 
valores não são comparáveis, uma vez que 
cada quadra é fruto de um planejamento 
próprio, variando ainda em tamanho, forma e 
conteúdo, conforme descrito anteriormente. 
Neste sentido, as calçadas das ruas e áreas 
verdes foram amostradas como um bloco 
conjunto para toda a região.

5.4.2.2. Ruas - ARSE 

5.4.2.2.1. Resultados

 Nas calçadas das quadras analisadas 
foram encontrados 1.758 indivíduos, sendo 
1.752 pertencentes a 35 famílias e 108 
espécies (Tabela 12). As quatro famílias 

Figura 149: Quadras da Área Residencia Sudeste - ARSE
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com maior número de espécies foram 
Fabaceae com 22 espécies e 20,4% do total 
amostrado, Arecaceae com 21 espécies e 
19,4%, Anacardiaceae e Myrtaceae com sete 
espécies e 6,5% das espécies (Figura 151). 
As famílias com maior número de indivíduos 
foram Arecaceae com 19,6% do total 
amostrado, Chrysobalanaceae com 18,1% 
e Anacardiaceae com 12,8%. Juntas estas 
famílias possuem metade dos indivíduos 
presentes das ruas amostradas (Figura 150).
As cinco espécies mais frequentes nas 
calçadas foram o oiti (Licania tomentosa) 
com 18,2% do total amostrado, a manga 
(Mangifera indica) com 6,7%, o caju 
(Anacardium occidentale) com 5,5%, o 
jambo-vermelho (Syzygium malaccense) 
e o jamelão (Syzygium cumini) com 
4,6% (Figura 152). Metade das espécies 
encontradas na calçadas analisadas são 
provenientes de outros países, o restante se 
divide entre espécies brasileiras com 23,1% 
e espécies nativas do cerrado com 25,9% 
do total amostrado (Figura 153). Porém, 
quantitativamente, o número de indivíduos 
exóticos ao cerrado chega a 83,3%, sendo 
50,0% estrangeiros e 33,3% de outras 
regiões brasileiras.
 A arborização das calçadas das 
ruas é composta maioritariamente por 
árvores 73,2%, palmeiras 19,6% e arbustos 
representando 7,2% dos indivíduos 
amostrados (Figura 155). Quanto ao porte, 
mais da metade das árvores, 58,2% são de 
médio porte, 31,5% de grande porte e 10,0% 
de pequeno porte. Entretanto, os indivíduos 
amostrados em grande parte, 70,7% ainda 
não alcançou os seis metros de altura, 27,8% 
possuem altura entre seis e doze metros e 
apenas 1,5% alcançou uma altura superior 
aos 12 metros (Figura 156). Com respeito 
à idade, 55,24% das árvores analisadas 
são adultas, 30,4% jovens e 14,4% mudas 
(Figura 158).
	 Em	 relação	 a	 fitossanidade,	
apenas 6,9% dos indivíduos analisados 
apresentaram	 uma	 condição	 fitossanitária	
regular e 3,4% ruim, perfazendo 10,2% 
dos indivíduos arbóreos. O restante 89,3% 
encontra-se em boas condições (Figura 
159). Quanto ao desenvolvimento, em torno 

de metade dos indivíduos amostrados 54,0% 
encontra condições satisfatórias para se 
desenvolver, porém, em 13,2% dos casos 
estão localizados em local onde a condição 
é regular para o desenvolvimento da planta 
e 32,8% está condição é ruim (Figura 160).
	 Apesar	 do	 conflito	 potencial	 entre	 a	
arborização e os equipamentos públicos 
55,6% das árvores analisadas recebeu poda 
leve, 17,5% drástica e 4,3% muito drástica. 
O restante, 22,6%, composto sobretudo 
por palmeiras, recebeu apenas a limpeza 
de folhas velhas (Figura 161). Nas ruas 
analisadas, 45,7% das árvores está situada 
sob a rede de eletricidade, sendo que 13,1% 
necessitam de poda, 2,2% estão interferindo 
na sinalização pública e 3,82% estão em 
esquinas.
 O posicionamento das árvores nas 
calçadas variou substancialmente em função 
da largura das calçadas que variou de 0,8 
metros a 5,0 metros. Um pouco mais de um 
terço dos indivíduos amostrados, 39,4% 
estão situadas a menos de 1,2 metros do 
meio-fio,	 29,7%	 entre	 1,2	 e	 2,2	 metros,	
16,9% entre 2,2 e 3,2 metros e 14,0% a uma 
distância	 superior	 a	 3,2	metros	do	meio-fio	
(Figura 162).
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Tabela	12:	Famílias,	espécies,	número	de	indivíduos,	frequência	relativa	e	origem	dos	indivíduos	
arbóreos analisados nas ruas das quadras da região Sudeste de Palmas-TO.
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Tabela 13: Índice de indivíduos por quilômetro nas ruas das quadras inventariadas da região 
Sudeste de Palmas-TO.

Figura 150: Famílias com maior frequência de indivíduos presentes nas ruas amostradas da região Sudeste de Palmas-TO.

         Famílias (indivíduos) - Ruas
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Figura 151: Famílias com maior frequência de indivíduos presentes nas ruas amostradas da região Sudeste de Palmas-TO.

        Espécies - Ruas

Figura 152:  Espécies mais frequentes nas ruas amostradas da região Sudeste de Palmas-TO.

         Famílias (espécies) - Ruas
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Figura 153: Origem das espécies nas ruas amostradas da região Sudeste de Palmas-TO.

        Origem (indivíduos) - Ruas

Figura 154: Origem dos indivíduos nas ruas amostradas da região Sudeste de Palmas-TO.

      Origem (espécies) - Ruas
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Figura 155:  Tipo de arborização presente nas ruas amostradas da região Sudeste de Palmas-TO.

        Porte e Altura - Ruas

Figura 156:  Porte e altura dos indivíduos arbóreos nas ruas amostradas da região Sudeste de Palmas.

         Tipo - Ruas
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Figura 157: Porte dos indivíduos arbóreos sob a rede elétrica nas ruas amostradas da região Sudeste de Palmas-TO.

       Idade - Ruas

Figura 158:  Idade dos indivíduos arbóreos nas ruas amostradas da região Sudeste de Palmas-TO.

      Porte Árvores sob Rede Elétrica
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Figura 159: Fitossanidade dos indivíduos arbóreos nas ruas amostradas da região Sudeste de Palmas-TO.

        Desenvolvimento - Ruas

Figura 160: Desenvolvimento dos indivíduos arbóreos nas ruas amostradas da região Sudeste de Palmas-TO.

         Fitossanidade - Ruas
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Figura 161: Intensidade de poda dos indivíduos arbóreos nas ruas amostradas da região Sudeste de Palmas-TO.

       Largura Calçada - Ruas

Figura 162:  Distância dos indivíduos arbóreos ao meio-fio nas ruas amostradas da região Sudeste de Palmas-TO.

      Intensidade de Poda
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5.4.2.2.2. Discussão

 As quadras de Palmas são objeto 
de um planejamento próprio e apesar de 
todas terem uma estrutura parecida com 
residências,	 ruas,	 equipamentos	 públicos,	
praças e áreas verdes, sofrem variações 
intrínsecas, de tamanho e em função do 
zoneamento.
Estas variações tornam inviáveis a 
comparação das análises individuais de 
cada quadra, sendo as ruas e suas calçadas, 
na maioria das análises consideradas como 
um todo, exceto no caso de indivíduos por 
quilômetro de rua, onde obteve-se um valor 
individual para cada quadra analisada, 
considerando um espaçamento de 10 metros 
entre árvores. O número de indivíduos por 
quilômetro nas quadras residenciais variou 
de 50,81 ind./km (606S) a 222,97 ind./km 
(704S). Nas quadras comerciais a variação 
foi menor, entre 33,69 ind./km (102S) a 50,43 
ind./km (104S).
 Em geral, nas quadras residenciais 
os valores estiveram abaixo do índice 
recomendado por Silva Filho (2002), que é 
de 200 árvores por quilômetro de rua, exceto 
na quadra 704S. Nesta quadra a largura das 
calçadas é de até 5,0 metros, permitindo que 
a população local efetue o plantio de um maior 
número de árvores, muitas vezes em duas 
linhas	 paralelas	 ao	 meio-fio.	 Nas	 quadras	
comerciais os valores foram em geral, muito 
baixos, demonstrando que nestas quadras 
existe	um	conflito	entre	a	arborização	e	os	
estabelecimentos comerciais, seja pela falta 
de interesse dos proprietários em arborizar 
as calçadas ou pelo fato das copas das 
árvores obstruírem a visão das fachadas de 
seus comércios (Figura 163).
 Um estudo realizado por Morais et 
al., (2011), sobre a percepção do residentes 
em Palmas em relação às árvores urbanas, 
mostrou que 82,09% da população 
entrevistada	da	região	Sudeste	afirmam	que	
a falta de árvores geram incômodos como 
maior temperatura (64,93%) e poluição do 
ar (18,66%). Em relação às desvantagens, 
o estudo mostra que, em geral, na rua do 
entrevistado o maior problema está associado 
à falta de sombreamento (57,47%), o que 

corrobora os baixos índices de arborização 
viária encontradas nas calçadas das ruas 
das quadras desta região.
 As 106 espécies encontradas nas 
calçadas das ruas analisadas da região 
Sudeste fazem com que a riqueza de 
espécies seja considerável, o que é fruto de 
um plantio regular, porém sem um padrão 
definido,	realizado	pela	população	local.	Um	
dos benefícios desta variedade de espécies 
é a proteção contra pragas e doenças (Melo, 
et al., 2007), porém outras características 
da arborização como a origem, a forma 
e o tamanho devem ser avaliados para 
maximizar os serviços ambientais e 
ecológicos proporcionados pela arborização 
urbana.
 A espécie mais frequente foi o oiti 
(Licania tomentosa), com 18,1% do total 
de indivíduos amostrados. Segundo Grey 
e Deneke (1986), no planejamento da 
arborização urbana é importante que cada 
espécie não ultrapasse 15,0% do total de 
indivíduos plantados. Diversos estudos 
tem	 relatado	 a	 elevada	 frequência	 do	 oiti	
na arborização urbana, seja em cidades 
de grande porte como Manaus-AM onde 

Figura 163: Arborização deficitária nas ruas das quadras da 
região Sudeste de Palmas-TO.
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corresponde a 29,0% (Costa e Higuchi, 
1999), de médio porte como Uberlândia- MG 
com 32,0% (Silva et al., 2002) ou de pequeno 
como Colíder-MT com 82,5% (Almeida, 
2009). Sendo uma espécie de rápido 
crescimento, copa densa, folhas perenes, 
fácil	 propagação,	 e	 raiz	 que	não	danifica	o	
piso, o oiti é amplamente encontrado nos 
viveiros públicos municipais e particulares, 
sendo ainda bem aceita pela população 
(Figura 163).
 A segunda espécie mais frequente 
nas calçadas das ruas analisadas desta 
região foi a mangueira (Mangifera indica). As 
frutíferas	têm	sido	extensivamente	utilizadas	
na arborização urbana, o que é aceitável 
desde o ponto de vista sócio-ambiental, 
uma vez que seus frutos podem servir de 
alimento para a população humana e a 
fauna silvestre (Melo et al., 2007), por outro 
lado, espécies que produzem frutos grandes, 
como a mangueira, são pouco apropriados 
para a arborização urbana, principalmente 
no caso de calçadas ou estacionamentos, 
onde os frutos podem causar problemas 
aos pedestres ou veículos, além de sujarem 
o chão (Santos e Teixeira, 2001) e atrair 
diversos insetos problemáticos como 
abelhas e marimbondos ou alguns vetores 
de doenças (Milano e Dalcin, 2000). Além 
disso, o porte avantajado desta espécie e 
a	 superficialidade	 de	 suas	 raízes	 causam	
sérios problemas na infraestrutura urbana, 
não sendo indicada para uso em calçadas 
(Figura 164).
 Outras espécies que se destacaram 
na arborização das ruas da região Sudeste de 
Palmas foram frutíferas, o caju (Anacardium 
occidentale) com 5,5% do total dos indivíduos, 
o jambo- vermelho (Syzygium malaccense) e 
o jamelão (Syzygium cumini) com 4,6%. Em 
geral, o uso de árvores frutíferas, mesmo 
que produzam frutos pequenos, não é 
recomendada para a arborização viária, 
pois causam transtornos como a sujeira ou 
atração de animais indesejados (MiIlano, 
1996; Soares, 1998, Milano e Dalcin, 2000), 
aumentando os gastos com a limpeza 
pública e manutenção destas espécies 
(Silva, 2000). Estas espécies geralmente 
são recomendadas para praças, parques ou 

zonas rurais (Santos e Teixeira, 2001).
 Apesar da variedade arbórea 
encontrada nas ruas desta região, metade 
das espécies é proveniente de outros países. 
Se acrescentarmos as espécies provenientes 
de outros biomas brasileiros, este valor 
alcança 74,1% das espécies, totalizando 
83,0% dos indivíduos amostrados. Alvey 
(2007), alerta que o aumento da diversidade 
local com a introdução de espécies exóticas, 
acaba diminuindo a diversidade em uma 
escala regional, o que pode comprometer 
a	 eficiência	 dos	 serviços	 ambientais	 e	
ecológicos. Silva (2008), acrescenta ainda 
que, o uso indiscriminado de espécies 
exóticas acaba afastando turistas que se 
interessariam por características locais. Esta 
falta de identidade é também um dos grandes 
problemas associados ao vandalismo e 
descaso com o patrimônio arbóreo.
 Dentre as espécies exóticas, 
algumas são consideradas potencialmente 
invasoras e não recomendadas para 
arborização urbana como a palmeira-rabo-
de-peixe (Caryota urens) com 1,0% do total 
amostrado,	 o	 ficus	 (Ficus benjamina) com 

Figura 164: E - Oiti (Licania tomentosa). D - Manga (Mangifera indica). Espécies 
arbóreas exóticas ao cerrado amplamente utilizadas na arborização das ruas 

da região Sudeste de Palmas-TO.



156

1,0%, a leucena (Leucaena leucocephala) 
com 0,6%, o pinhão (Jatropha curcas) com 
0,1%,	o	falso-ipê	(Tecoma stans) com 0,6% 
e a goiaba (Psidium guajava) com 1,9%. O 
plantio ou cultivo de plantas provenientes de 
outras regiões ou países, sobretudo aqueles 
com potencial invasor pode causar impactos 
significativos	 nos	 ecossistemas	 locais,	
tornando-se uma das principais ameaças 
à conservação da biodiversidade. Em 
geral, como estas espécies não encontram 
inimigos naturais para limitar sua reprodução 
e disseminação, possuem um elevado 
potencial de colonização, devendo seu 
plantio e cultivo ser controlado ou evitado.
 Das dez espécies mais frequentes 
na arborização das ruas das quadras da 
região Sudeste, apenas duas são nativas 
do cerrado, o caju (Anacardium occidentale) 
com	 5,5%	 do	 total	 analisado	 e	 o	 ipê-rosa	
(Tabebuia impetiginosa) com 4,0%. Estas 
duas espécies são amplamente utilizadas 
na arborização urbana local. O caju, devido 
a	 sua	 fácil	 propagação	e	 identificação	 com	
a população, em função do fruto e sombra 
produzidos, vem sendo sistematicamente 
plantados nas calçadas, em contrapartida, 
o	 ipê-rosa	 é	 segunda	 espécie	 com	 maior	
número de mudas disponíveis no viveiro da 
Fundação Municipal de Meio Ambiente de 
Palmas, sendo também aquela distribuída 
em maior escala pela gestão municipal, 
seja no próprio viveiro ou nas campanhas 
de distribuição de mudas, o que tem feito 
desta espécie uma das mais frequentemente 
encontradas em todos os locais da cidade. 
Ambas tem aceitação da população por 
serem repassadas como espécies nativas do 
cerrado, de rápido crescimento e apropriadas 
para a arborização urbana. As demais 
espécies nativas estão escassamente 
representadas, variando de uma ou 0,1% a 
18 ou 1,0% do total de indivíduos amostrados.
 A arborização das calçadas é 
composta por árvores que representam 
73,2% do total e palmeiras com 19,6%. 
Apesar de representarem apenas um quinto 
dos indivíduos analisados, a família das 
palmeiras, Arecaceae, é a que apresentou 
maior número de indivíduos, em torno de 
20,0% do total amostrado, sendo também 

a segunda família com maior número de 
espécies, igual a 21 espécies, 19,4% do 
total amostrado. As palmeiras provenientes 
de outros países representaram 55,0% do 
total	 de	 indivíduos,	 sendo	 a	 palmeira	 fênix	
(Phoenix roebelenii) a mais frequente. Dentre 
as palmeiras nativas que representaram 
30,0% do total de indivíduos desta família, 
a espécie mais frequente foi a gueroba 
(Syagrus oleraceae) com 6,1% do total de 
indivíduos.
 Quanto ao porte, 58,2% dos 
indivíduos amostrados é de médio porte 
e 31,5% de grande porte, juntas totalizam 
89,7% do total de indivíduos analisados. 
Destes, 45,9% estão ou estarão em 
conflito	 com	 rede	 elétrica,	 já	 que	 63,0%	
das árvores plantadas sob a rede elétrica 
são de médio porte e 29,0% de grande 
porte. Considerando que 70,7% do total de 
árvores plantadas todavia não alcançou os 
seis metros, e portanto ainda não atingiu 
a rede, e que 30,4% são indivíduos jovens 
e 14,4% mudas, é importante considerar 
estes números para que a concessionária de 
energia ou o Poder Público, possam efetuar 
um manejo adequado destes indivíduos, 
com	maior	segurança,	eficiência	e	qualidade,	
de maneira a não comprometer o seu 
crescimento e desenvolvimento, mitigando 
custos e otimizando os serviços prestados.
 Observou-se que, em geral, estes 
conflitos	são	gerados	pelo	uso	inadequado	de	
espécies e o posicionamento do indivíduo na 
calçadas e ocorrem predominantemente pela 
falta de orientação e planejamento por parte 
da gestão pública. Segundo (PMCG, 2010), 
estes	conflitos	tendem	a	aumentar,	à	medida	
que a população, insatisfeita com os serviços 
públicos ou por falta de conhecimento, 
fazem plantios e podas sem critérios. Além 
dos riscos e prejuízos, Andrade (2002), 
salienta	 que	 muitas	 árvores	 vêm	 sendo	
danificadas,	 mutiladas	 ou	 eliminadas.	 Este	
problema tem sido observado em Palmas 
e poderia ser minimizado ou evitado por 
meio do estabelecimento de parcerias entre 
a prefeitura municipal, a concessionária 
de energia elétrica, universidades e 
instituições não governamentais, visando 
ao desenvolvimento de ações voltadas 
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ao treinamento e capacitação de pessoal, 
distribuição de mudas de espécies 
adequadas e orientação de plantio e manejo, 
implementação de soluções técnicas ou 
alternativas, monitoramento da arborização 
conflitante,	 entre	 outros	 (Coelba,	 2002;	
Cemig, 2011).
	 Em	 se	 tratando	 da	 fitossanidade	 em	
torno de 10,0% das árvores analisadas 
possui algum problema, destas, 6,9% estão 
em estado regular e 3,4% ruim, devendo ser 
avaliadas	 por	 especialistas	 visando	 definir	
o problema e tratamento mais adequados. 
Algumas árvores 0,5% encontram-se mortas 
e devem ser retiradas para não causar danos 
ou transtornos à população.
 Quanto ao desenvolvimento, quase 
metade dos indivíduos analisados enfrenta 
problemas por estarem em locais que 
não oferecem condições ideais para seu 
desenvolvimento. Os problemas são os 
mais diversos e incluem indivíduos arbóreos 
plantados	em	área	com	espaço	 insuficiente	
para o desenvolvimento das raízes e 
troncos, impermeabilização da área de 
entorno	da	planta,	 restringindo	a	 infiltração,	
estrangulamento do tronco, dentre outros. 
Tais problemas comprometem a saúde 
da planta e gera prejuízos, pois acabam 
danificando	 as	 calçadas,	 provocando	 seu	
levantamento, rachaduras ou até mesmo o 
seu rompimento (Figura 165).
 Dentre as espécies mais abundantes, 
aquelas que tiveram maior porcentagem de 
indivíduos com desenvolvimento ruim foram, 
o niin-indiano (Azadirachta indica) com 71,4% 
dos indivíduos desta espécie afetados, a 
sibipiruna (Caesalpina petrophoroides) com 
69,4%,	o	ficus	(Ficus benjamina) com 61,1%, 
o lanterneiro (Lophantera lactaescens) 
com 50,0%, o jambo-vermelho (Syzygium 
malaccense) com 44,4%, a manga (Mangifera 
indica) com 41,5%, o jamelão (Syzygium 
cumini) 41,3% e o oiti (Licania tomentosa) 
com 40,3% dos indivíduos de cada espécie.
Espécies	 como	 o	 ficus	 (Ficus benjamina), 
não devem ser plantados em calçadas, pois 
sabidamente causam danos ao piso, da 
mesma maneira as mangueiras (Mangifera 
indica),	 que	 possuem	 raízes	 superficiais,	
apresentam porte muito avantajado 

para a maioria das calçadas, tanto em 
estatura como diâmetro do tronco, além de 
produzirem frutos grandes . No entanto, a 
maioria dos problemas está associada à 
pequena, e por vezes, nenhuma área livre 
permeável no entorno das árvores causada 
pelo desconhecimento ou falta de orientação 
da população. Recomenda-se o plantio de 
árvores com raízes pivotantes nas calçadas, 
entretanto, devido às peculiaridades do 
solo urbano ou da falta de espaço para 
desenvolvimento, espécies arbóreas com 
raízes pivotantes, podem desenvolver raízes 
superficiais	(Gomes,	2012).
 Em se tratando das podas, 18,5% 
foram drásticas e 4,3% muito drásticas. A 
maioria, 67,0% das podas drásticas e das 
muito drásticas, 71,0% está vinculada a 
conflitos	com	a	rede	elétrica.	Este	problema	
se deve, em grande parte à falta de manejo 
adequado, onde as copas das árvores 
não foram orientadas adequadamente, 
mas também na escolha inadequada das 
espécies. As espécies que causaram maior 
conflito	com	a	rede	elétrica	foram	sibipiruna	
(Caesalpina petrophoroides) com 69,4% dos 
indivíduos e o jambo-vermelho (Syzygium 
malaccense) com 67,0% dos indivíduos 
presentes nas ruas amostradas.

Figura 165: Conflitos gerados pelo plantio inadequado de espécies arbóreas 
nas ruas da região Sudeste de Palmas-TO: E - Área insuficiente para o 

desenvolvimento da árvore. D - Poda drástica em função da proximidade 
com a rede elétrica.
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 A distribuição das árvores sobre as 
calçadas das ruas das quadras da região 
sudeste de Palmas é muito variável, não 
havendo uma padronização sobre o seu 
correto posicionamento, bem como sobre as 
espécies adequadas em função da largura 
da calçada. O tamanho das calçadas com 
arborização variou de 0,8 a 5,0 metros e a 
maioria das espécies, 69,1% estão plantadas 
até	2,2	metros	do	meio-fio.	Ainda	que	a	largura	
das calçadas seja variável entre as quadras, 
a largura é o parâmetro mais importante a 
ser considerado, ou seja, o plantio deve se 
basear na legislação vigente. No município 
de	 São	 Paulo-SP	 definiu-se	 uma	 largura	
de 70,0 cm destinada à implantação da 
vegetação, devendo o plantio ser realizado 
em calçadas que tenham pelo menos 1,90m 
de largura (São Paulo, 2015), em Recife-PE 
(SMAS, 2013) e Campo Grande-MS (PMCG, 
2010), recomenda- se o plantio em calçadas 
com largura superior a 1,5m. Em Palmas, 
a Lei de Calçadas encontra-se em fase de 
elaboração pelo Poder Público Municipal 
devendo trazer orientações sobre o local 
adequado para plantio de árvores em vias 
públicas.

5.4.2.2.3. Conclusões

- O índice de arborização viária foi, em geral, 
baixo nas ruas das quadras residenciais, 
mostrando	 haver	 um	 déficit	 de	 arborização	
na grande maioria das ruas das quadras 
analisadas;
- Nas quadras comerciais o número de 
árvores por quilômetro de rua foi muito 
baixo, demonstrando que nestas quadras 
existe	um	conflito	entre	a	arborização	e	os	
estabelecimentos comerciais, seja pela falta 
de interesse dos proprietários em arborizar 
as calçadas ou pelo fato das copas das 
árvores obstruírem a visão das fachadas de 
seus comércios;
- Em termos de diversidade de famílias 
e espécies, as ruas da região sudeste 
analisadas apresentam uma riqueza 
considerável, totalizando 108 espécies de 
35 famílias;
- Fabaceae  e Arecaceae foram as 
famílias com maior número de espécies, 

respectivamente 22 e 21 espécies diferentes;
- O número de espécies encontradas nas 
calçadas das ruas analisadas da região 
Sudeste é bastante elevado, porém o 
plantio é realizado pela população local sem 
orientações	 e	 um	 padrão	 definido,	 o	 que	
acaba	gerando	conflitos	com	a	infraestrutura	
e equipamentos públicos;
- A espécie mais frequente foi o oiti (Licania 
tomentosa), com 18,1% do total de indivíduos 
amostrados, porém, recomenda-se que cada 
espécie não ultrapasse 15,0% do total de 
indivíduos plantados;
- A segunda espécie mais frequente nas 
calçadas das ruas analisadas foi a mangueira 
(Mangifera indica), espécie não recomendada 
para arborização de calçadas em função do 
porte	 avantajado,	 superficialidade	 de	 suas	
raízes que podem causar sérios problemas 
na infraestrutura urbana e produção de frutos 
grandes;
- Dentre as dez espécies mais frequentes 
na arborização das ruas da região sudeste 
de Palmas, muitas são frutíferas como o 
caju (Anacardium occidentale), o jambo-
vermelho (Syzygium malaccense) e o 
jamelão (Syzygium cumini). Em geral, o uso 
de árvores frutíferas, mesmo que produzam 
frutos pequenos, não é recomendada para a 
arborização viária, pois causam transtornos 
como a sujeira ou atração de animais 
indesejados, aumentando os gastos com 
a limpeza pública e manutenção destas 
espécies;
- Apesar da grande variedade arbórea 
encontrada nas ruas desta região, metade 
das espécies é proveniente de outros países. 
Se acrescentarmos as espécies provenientes 
de outros biomas brasileiros, este valor 
alcança 74,1%. O aumento da diversidade 
local com a introdução de espécies exóticas 
acaba diminuindo a diversidade em uma 
escala regional, o que pode comprometer 
a	 eficiência	 dos	 serviços	 ambientais	 e	
ecológicos;
- O uso indiscriminado de espécies exóticas 
influencia	 na	 definição	 de	 uma	 identidade	
arbórea local e pode ainda interferir na 
atração de turistas que se interessariam por 
características naturais regionais. A falta de 
identidade com a arborização pode ainda 
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gerar problemas associados ao vandalismo 
e descaso com o patrimônio natural;
- Algumas espécies exóticas utilizadas na 
arborização desta região são consideradas 
potencialmente invasoras e não 
recomendadas para arborização urbana, 
como a palmeira-rabo-de-peixe (Caryota 
urensi),	o	ficus	(Ficus benjamina), a leucena 
(Leucaena leucocephala), o pinhão (Jatropha 
curcas),	 o	 falso-ipê	 (Tecoma stans) e a 
goiaba (Psidium guajava);
- O plantio ou cultivo de plantas provenientes 
de outras regiões ou países, sobretudo 
aquelas com potencial invasor, pode causar 
impactos	 significativos	 nos	 ecossistemas	
locais, tornando-se uma das principais 
ameaças à conservação da biodiversidade 
regional;
- Dentre as dez espécies mais frequentes 
na arborização das ruas das quadras da 
região sudeste, apenas duas são nativas do 
cerrado, o caju (Anacardium occidentale) e o 
ipê-rosa	(Tabebuia impetiginosa), este último 
produzido em larga escala nos viveiros 
municipais;
- Apesar de representarem apenas um 
quinto dos indivíduos arbóreos amostrados, 
a família das palmeiras, Arecaceae, é a que 
apresentou maior número de indivíduos, 
sendo também a segunda família com maior 
número de espécies. Apesar da riqueza 
de espécies de palmeiras encontradas no 
cerrado, a maioria das palmeiras utilizadas 
na arborização destas ruas é exótica, 
proveniente de outros países;
- Aproximadamente 90,0% das espécies 
utilizadas na arborização viária destas 
quadras é de médio ou grande porte e 
metade	 delas	 está	 ou	 estará	 em	 conflito	
com a rede elétrica. É importante considerar 
estes números para que a concessionária 
de energia ou o Poder Público, possam 
efetuar um manejo adequado destes 
indivíduos,	com	maior	segurança,	eficiência	
e qualidade, de maneira a não comprometer 
o seu desenvolvimento, mitigando custos e 
otimizando os serviços prestados;
-	 Estes	 conflitos	 são	 gerados	 pelo	 uso	
inadequado de espécies e o posicionamento 
dos indivíduos nas calçadas e ocorrem 
predominantemente pela falta de orientação 

à comunidade e planejamento por parte 
da gestão pública, acarretando danos à 
arborização ou a supressão de indivíduos;
- Quase metade dos indivíduos arbóreos 
analisados enfrenta problemas de 
desenvolvimento, que incluem o plantio 
de	 espécies	 com	 raízes	 superficiais	 que	
provocam rachaduras nas calçadas, 
impermeabilização do entorno da árvore, 
entre outros;
- A maioria das podas drásticas e muito 
drásticas	 estão	 vinculadas	 à	 conflitos	 com	
a rede elétrica, problema que se deve, em 
grande parte à falta de manejo adequado, 
onde as copas das árvores não são 
orientadas apropriadamente, mas também à 
escolha inadequada das espécies.
- A distribuição das árvores sobre as 
calçadas é muito variável, não havendo 
uma padronização sobre o seu correto 
posicionamento, bem como sobre as 
espécies adequadas em função da largura 
das calçadas e da presença de obstáculos.

5.4.2.2.4. Recomendações

-	O	déficit	de	arborização	na	grande	maioria	
das ruas das quadras analisadas deve ser 
reduzido seguindo as recomendações do 
Plano de Arborização Urbana de Palmas;
- A distribuição de mudas à população 
deve ser acompanhada por informações e 
recomendações técnicas sobre as espécies 
e manejo adequado à arborização das ruas 
das quadras. Estas informações devem 
estar disponíveis nos viveiros municipais 
e particulares, bem como, nos canais de 
comunicação da prefeitura com a comunidade 
a	fim	de	evitar	transtornos	e	prejuízos	para	o	
Poder Público e população em geral;
- Deve-se buscar uma maior representatividade 
das espécies nativas do cerrado e brasileiras 
na arborização das calçadas, para tanto, os 
viveiros municipais e particulares devem ser 
incentivados a produzir mudas de espécies 
nativas	adequadas	para	este	fim;
- A arborização das ruas das quadras deverá 
criar uma paisagem diversa, onde cada 
espécie não ultrapasse 15,02” 03% do total 
de indivíduos plantados;
- O uso indiscriminado de espécies exóticas 
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deve ser evitado e o plantio de espécies 
potencialmente invasoras devem ser 
proibido;
-As espécies potencialmente invasoras e 
aquelas	que	estejam	gerando	conflitos	com	
os equipamentos públicos e particulares ou 
risco à população devem ser individualmente 
avaliadas por uma equipe de especialistas 
visando a tomada de decisão mais apropriada;
- O estabelecimento de parcerias entre 
a prefeitura municipal, a concessionária 
de energia elétrica, universidades e 
instituições não governamentais, visando 
ao desenvolvimento de ações voltadas 
ao treinamento e capacitação de pessoal, 
distribuição de mudas de espécies 
adequadas e orientação de plantio e manejo, 
implementação de soluções técnicas ou 
alternativas, monitoramento da arborização 
conflitante,	entre	outros	deve	ser	priorizado	
pela gestão municipal;
- A ampla divulgação de informações sobre 
as espécies arbóreas mais indicadas 
para a arborização das ruas e sobre seu 
correto plantio e manejo, é de fundamental 
importância	 para	 reduzir	 ou	 evitar	 conflitos	
e riscos entre a arborização urbana, os 
equipamentos públicos e privados e a 
população;
- A Lei de Calçadas, em fase de elaboração 
pelo Poder Público Municipal, deverá 
contemplar o plantio de árvores em vias 
públicas em consonância com as diretrizes 
e recomendações do Plano de Arborização 
Urbana de Palmas;
- A arborização das ruas das quadras deve 
ser conduzida de maneira participativa com 
a comunidade, por meio do desenvolvendo 
programas educacionais, nos quais o cidadão 
ou toda comunidade esteja comprometida 
com	 a	 redução	 do	 déficit	 e	 a	 melhoria	 da	
qualidade da arborização local.

5.4.2.3. Áreas Verdes das ARSEs 

5.4.2.3.1. Resultados

 As áreas verdes das quadras 
residenciais analisadas são muito variáveis, 
em forma, tamanho e conteúdo (Figura 
166). No planejamento urbano, as quadras 

comerciais, não foram contempladas com 
áreas verdes.
 Nas áreas verdes das quadras 
residenciais analisadas foram encontrados 
2.595 indivíduos, sendo 2.589 pertencentes 
a 132 espécies de 39 famílias (Tabela 14). As 
três	famílias	com	maior	número	de	espécies	
foram Fabaceae com 39 espécies e 29,5% 
do total amostrado, Arecaceae e Myrtaceae 
com oito espécies e 6,2% do total cada uma 
(Tabela 15). Aquelas com maior número 
de indivíduos foram Anacardiaceae com 
17,8%, Pinaceae com 14,8% e Fabaceae 
com	 13,9%.	 Juntas,	 estas	 três	 famílias	
possuem um pouco mais da metade, 57,8% 
dos indivíduos presentes nas áreas verdes 
amostradas (Tabela 16).
 As cinco espécies mais frequentes 
nas áreas verdes foram o pinheiro (Pinus 
sp.) com 14,8% dos indivíduos amostrados, 
a manga (Mangifera indica) com 9,4%, 
o caju (Anacardium occidentale)	 e	 o	 ipê-
rosa (Tabebuia impetiginosa) com 7,7% e 
o pequi (Caryocar brasiliense) com 6,2% 
(Figura 167). Aproximadamente metade das 
espécies, 49,2% é nativa do cerrado, 34,1% 
provenientes de outros países e 16,7% 
de outras regiões brasileiras (Figura 168). 
Porém, o número de indivíduos de espécies 

Figura 166: Quadras residenciais com áreas verdes de formas e 
tamanhos diferentes na região Sudeste de Palmas-TO. 

E - Quadra 106 Sul. D - Quadra 204 Sul.



161

provenientes de outros países 1.172 (45,2%) 
é ligeiramente superior ao de nativas do 
cerrado 1.133 (43,7%) nestas áreas verdes 
(Figura 170).
 Dentre as dez espécies mais 
frequentes, quatro são provenientes de 
outros países, o pinheiro (Pinus sp.), 
a manga (Mangifera indica), o jamelão 
(Syzygium cumini) e o eucalípto (Corymbia 
sp.), e quatro são nativas do cerrado, 
caju (Anacardium occidentale),	 o	 ipê-rosa	
(Tabebuia impetiginosa), o pequi (Caryocar 
brasiliense) e a fava-de-bolota (Parkia 
platycephala).
 A arborização das áreas verdes é 
composta maioritariamente por árvores, 
92,3%, seguido das palmeiras com 6,4% 
e arbustos 1,3% (Figura 172). Quanto ao 
porte, mais da metade dos indivíduos, 51,4% 
são de grande porte, 45,4% de médio porte e 
3,1% de pequeno porte. Porém, 51,5% ainda 
não alcançou os seis metros de altura, 29,5% 
possuem altura entre seis e doze metros e 
19,0% alcançou uma altura superior aos 
12,0 metros, que corresponde a árvores de 
grande porte (Figura 173). Com respeito à 
idade, 66,5% são adultas, 21,3% jovens e 
12,1% mudas (Figura 174).
	 Em	 relação	 a	 fitossanidade,	
apenas 7,2% dos indivíduos analisados 
apresentaram uma condição regular e 3,2% 

ruim, totalizando 10,4% dos indivíduos 
das áreas verdes amostradas, o restante 
89,2% encontra-se em boas condições 
fitossanitárias	 (Figura	 175).	 A	 maioria	 dos	
problemas	 fitossanitários	 está	 associado	 a	
presença de cupins, formigas, brocas e/ou 
fungos. Quanto ao desenvolvimento, pelo 
fato de grande parte das árvores estar situada 
em áreas abertas, praças e jardins, 95,4% 
encontra condições satisfatórias para se 
desenvolver (Figura 176). O mesmo ocorre 
com a poda, onde 86,3% dos indivíduos 
amostrados receberam apenas podas leves 
visando a limpeza de galhos mortos (Figura 
177).
 O número de indivíduos amostrados 
nas áreas verdes das quadras desta região 
variou de 56 na 306S a 721 na 204S, tendo 
esta última o maior índice de indivíduos 
por hectare de quadra, correspondendo a 
20,0 indiv./ha, enquanto o menor valor foi 
encontrado na 606S, com 4,4 indiv./ha. A 
quadra 308S foi aquela com maior riqueza 
de espécies, igual a 69 e a 306S aquela 
com menor riqueza, 16 espécies. A maior 
diversidade, representada pelo índice de 
diversidade de Margalef, também foi obtida 
na 308S igual a 10,90 e a menor na 306S 
igual	 a	 3,73	 (Tabela	 14).	 A	 frequência	 de	
espécies nativas variou de 16,3% na 606S a 
69,4% na 308S (Tabela 15).

Tabela	14:	Famílias,	espécies,	número	de	indivíduos,	frequência	relativa	e	origem	dos	indivíduos	
arbóreos amostrados nas áreas verdes das quadras da região Sudeste de Palmas-TO.
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Tabela 15: Número de indivíduos, espécies, índice de indivíduos por hectare e diversidade de 
espécies	(α)	nas	áreas	verdes	das	quadras	inventariadas	da	região	Sudeste	de	Palmas-TO.

Tabela	16:	Número	e	frequência	de	espécies	quanto	à	origem,	nas	áreas	verdes	das	quadras	
inventariadas da região Sudeste de Palmas-TO.

        Famílias (espécies) - Áreas Verdes

Figura 167:  Famílias com maior frequência de espécies nas áreas verdes amostradas da região Sudeste de Palmas-TO.
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Figura 168: Famílias com maior frequência de indivíduos nas áreas verdes amostradas da região Sudeste de Palmas-TO.

       Espécies - Áreas Verdes

Figura 169: Espécies mais frequentes nas áreas verdes amostradas da região Sudeste de Palmas-TO.

     Famílias (indivíduos) - Áreas Verdes
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Figura 170: Origem das espécies mais frequentes nas áreas verdes amostradas da região Sudeste de Palmas-TO.

        Origem (indivíduos) - Áreas Verdes

Figura 171: Origem dos indivíduos mais frequentes nas áreas verdes amostradas da região Sudeste de Palmas-TO.

         Origem (espécies) - Área Verde
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Figura 172:  Tipo de arborização presente nas áreas verdes amostradas da região Sudeste de Palmas- TO.

       Porte e Altura - Áreas Verdes

Figura 173: Porte e altura dos indivíduos arbóreos presentes nas áreas verdes amostradas da região Sudeste de Palmas-TO.

      Tipo - Áreas Verdes
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Figura 174: Idade dos indivíduos arbóreos presentes nas áreas verdes amostradas da região sudeste de Palmas.

        Fitossanidade - Áreas Verdes

Figura 175: Fitossanidade dos indivíduos arbóreos presentes nas áreas verdes amostradas da região Sudeste de Palmas-TO.

         Idade - Áreas Verdes
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Figura 176: Desenvolvimento dos indivíduos arbóreos presentes nas áreas verdes amostradas da região Sudeste de Palmas-TO.

       Intensidade Poda - Área Verde

Figura 177:  Intensidade de poda dos indivíduos arbóreos presentes nas áreas verdes amostradas da região Sudeste de Palmas-TO.

      Desenvolvimento - Áreas Verdes
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5.4.2.3.2. Discussão

	 Em	 função	 da	 ausência	 de	 um	
padrão entre as áreas verdes das quadras 
analisadas a comparação entre elas se torna 
subjetiva. Porém, em termos gerais, as áreas 
verdes das quadras residenciais da região 
sudeste de Palmas possuem uma elevada 
diversidade com 39 famílias e 132 espécies 
de árvores. O número de indivíduos também 
foi considerável igual a 2.595.
 A família Fabaceae apresentou 
a maior diversidade, com 38 espécies e 
29,5% do total amostrado, com destaque 
para as 20 espécies nativas do cerrado, que 
representam 53,0% do total de espécies 
desta família, com destaque para a fava-de-
bolota (Parkia platycephala), a cachamorra 
(Tachigali rubiginosa), a sucupira-do-cerrado 
(Bowdichia virgilioides), a fruta-de-morcego 
(Andira cuyabensis) e o angico-vermelho 
(Adenanthera colubrina), (Figura 178).

 No entanto as famílias com maior 
número de indivíduos foram Anacardiaceae 
com 462 indivíduos e 17,8% do total 
amostrado, Pinaceae com 384 indivíduos 

e 14,8% e Fabaceae com 361 indivíduos e 
13,9% do total. Juntas, estas famílias possuem 
quase metade dos indivíduos presentes 
nas ruas amostradas. O caju (Anacardium 
occidentale) e a manga (Mangifera indica) 
representaram 96,5% das Anacardiaceas e o 
pinheiro (Pinus sp.) 100,0% das Pinaceas.
 A riqueza, com 131 espécies foi 
bastante elevada nas áreas verdes. Em termos 
quantitativos este valor é muito bom, pois a 
diversidade biológica é um dos principais 
parâmetros responsáveis pela qualidade dos 
serviços ambientais e ecológicos como a 
regulação do microclima (Shams et al., 2009), 
ou pelo controle de doenças e espécies 
praga (Melo, et al., 2007). Porém, em termos 
qualitativos, algumas espécies apresentaram 
uma	 elevada	 frequência	 de	 ocorrência	 nas	
áreas verdes desta região, o que pode ser 
problemático por diversos fatores.
 O pinheiro (Pinus sp.), espécie 
introduzida no Brasil e potencialmente 
invasora, foi a mais frequente com 384 
indivíduos e 14,8% do total de indivíduos 
amostrados, um valor muito próximo dos 
15,0% recomendados por Grey e Deneke 
(1986), referente à proporção máxima 
de indivíduos de uma espécie dentro da 
comunidade de árvores urbanas. Soma-se a 
isto o fato de que os indivíduos desta espécie 
estão praticamente todos eles concentrados 
na praça da quadra 204S, formando um 
amplo	bosque	monoespecífico	(Figura	179).
 As espécies de pinheiro (Pinus 
sp.) acarretam uma série de problemas 
aos ecossistemas naturais, substituindo a 
vegetação nativa em função do seu elevado 
consumo de água, sombreamento excessivo, 
alteração da acidez e perda de fertilidade do 
solo (Leão et al., 2011). Esta espécie vem 
sendo retirada extensivamente de várias 
regiões do país, incluindo áreas urbanas. 
No Rio Grande do Sul, o uso desta espécie 
é	 proibido	 para	 fins	 paisagísticos,	 incluindo	
o meio urbano (Instrução Normativa SEMA 
No. 15, de 10 de dezembro de 2014) e no 
município de Florianópolis em Santa Catarina 
a Lei No. 9097/2012, de 18 de outubro de 
2012, institui a remoção e substituição dos 
pinheiros (Pinus sp.) por espécies nativas.
 A segunda espécie mais frequente 

Figura 178: Espécies nativas do cerrado encontradas nas áreas verdes 
das quadras da região Sudeste de Palmas-TO. E - Fava-de-bolota Parkia 

platycephala. D - Cachamorra Tachigali rubiginosa (d).
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foi a manga (Mangifera indica), com 243 
indivíduos e 9,4% do total amostrado. 
Espécie exótica originária do sudeste Asiático 
e introduzida no Brasil pelos portugueses no 
século XVI, tem sido amplamente propagada 
pela cidade de Palmas, seja pelo Poder 
Público municipal que produz e distribui 
mudas, mas principalmente pela população. 
O maior problema associado a esta espécie 
nas áreas verdes, não diz respeito a espécie 
em si, mas na quantidade e distribuição dos 
indivíduos. Ainda que esta espécie seja sócio 
ambientalmente interessante, fornecendo 
alimento e sombra para a população, além 
de proteção para a fauna, nesta região da 
cidade, encontramos diversos trechos de 
áreas verdes desprovidas de vegetação 
sendo	 reflorestadas	 com	 mangueiras,	 bem	
como o seu plantio em áreas verdes com 
predominância de espécies nativas naturais.

 A substituição da vegetação nativa 
por mangueiras e seu uso generalizado 
e	 descontrolado,	 gera	 consequências	
negativas do ponto de vista social, ambiental 
e econômico. A copa destas árvores que 
podem alcançar mais de 40,0 metros 
de altura é bastante ampla e compacta 
interferindo na iluminação pública, o que 

pode gerar insegurança para a população; 
ambientalmente, os frutos e folhas caídos, 
atraem diversas espécies de insetos e pragas, 
e econômicamente, tende a aumentar os 
custos com a limpeza pública.
 As demais espécies que se destacaram 
em	 termos	 de	 frequência,	 são	 todas	
nativas do cerrado. No entanto, apesar da 
importância da recomposição da vegetação 
nativa suprimida ser realizada com espécies 
autóctones, nas áreas verdes e ruas da 
região	Sudeste	 de	Palmas,	 o	 caju	 e	 o	 ipê-
rosa	 têm	 sido	 exageradamente	 plantados.	
Sendo espécies de fácil propagação e rápido 
crescimento, são produzidos em larga escala 
pelos viveiros municipais, particulares e no 
caso do caju, pela própria população.
 A composição das espécies das 
áreas verdes deve ser cuidadosamente 
planejada, dando prioridade para as espécies 
naturalmente presentes nestes espaços e 
fomentando a diversidade biológica, com 
ênfase	 nas	 espécies	 nativas.	 Nas	 áreas	
verdes analisadas 50,8% das espécies 
são exóticas ao cerrado, das quais 34,1% 
provenientes de outros países e 16,7% 
oriundas de outras regiões brasileiras. Das dez 
espécies mais frequentes, seis são exóticas 
ao cerrado. Esta proporção é altamente 
preocupante, pois o processo de substituição 
e	 descaracterização	 da	 flora	 nativa	 ocorre	
sem a percepção ou preocupação do Poder 
Público municipal, ainda que a Legislação 
Municipal tenha proposto, ainda em 2007, 
a criação do Sistema Municipal de Áreas 
Verdes para facilitar a gestão, o controle e 
manejo dessas áreas, estabelecendo normas 
de uso e ocupação do solo, com vistas a 
preservar e conservar as áreas verdes (Lei 
Complementar No. 155, de 28 de dezembro 
de 2007).
 Segundo Silva Filho e Bortoleto 
(2005), ao não incluir a arborização no 
planejamento urbano, ocorrem plantios 
irregulares de espécies ou em locais 
inadequados com o ordenamento urbano, o 
que pode se tornar um problema no futuro. 
Além disso, Silva (2005), complementa 
que a falta de planejamento acarreta 
grandes despesas para o Poder Público 
com a manutenção, remoção, adequação e 

Figura 179: Espécies mais frequente nas nas áreas verdes da região 
Sudeste de Palmas-TO. E - Pinheiro (Pinus sp.) espécie exótica estrangeira 

com potencial invasivo e alelopático que acarreta diversos problemas aos 
ecossistemas. B - Manga (Mangifera indica) Espécie exótica originária do 

sudeste Asiático amplamente utilizada na arborização dos espaços verdes.
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substituição da arborização e o emprego de 
mão-de-obra em excesso. Nas áreas verdes 
desta região observou-se que, devido a 
ausência	de	ações	do	Poder	Público	muitos	
moradores	 vêm	 utilizando	 as	 áreas	 verdes	
como extensão dos jardins domésticos ou 
pomares, introduzindo diversas espécies 
exóticas, algumas potencialmente invasoras, 
acreditando estar contribuindo com a 
qualidade do meio e melhoria das condições 
locais. Muitas destas áreas são cercadas 
ou o solo impermeabilizado, práticas que 
desrespeitam a Legislação Municipal e 
comprometem a integridade das áreas 
verdes.
 A importância destes espaços verdes 
para a qualidade do ambiente urbano é 
indiscutível. Segundo Gangloff (1996), as 
áreas verdes urbanas são internacionalmente 
reconhecidas como o caminho mais efetivo 
para maximizar os benefícios em base 
sustentada para as populações presentes e 
futuras. Em um estudo realizado em Curitiba-
PR, 100% dos entrevistados foram favoráveis 
aos investimentos municipais em parques e 
áreas	 verdes,	 justificando	 que	 estas	 áreas	
melhoram a qualidade de vida, ambiental e 
visual da cidade (Hildebrand et al., 2002).
 As áreas verdes densamente 
arborizadas são denominadas bosques 
urbanos. Estas áreas devem ser 
preferencialmente compostas por espécies 
autóctones, as quais estão mais adaptadas 
às condições do solo e clima locais, sendo, 
portanto, mais resistentes e resilientes às 
mudanças ambientais quando comparadas 
às espécies exóticas. Além disso, as áreas 
verdes compostas por espécies autóctones 
fazem parte do ecossistema local, sendo 
considerados espaços multifuncionais, 
servindo de refúgio para muitas espécies 
da fauna, exercendo importante papel na 
regulação e melhoria da qualidade da água, 
fertilidade	e	fixação	do	solo,	conservação	da	
paisagem natural e mantendo a identidade 
do patrimônio natural local (Pedlowski et al., 
2002; Decanal, 2011).
 As áreas verdes analisadas são 
compostas maioritariamente por indivíduos 
arbóreos de grande porte com 51,4% do 
total amostrado e médio porte com 45,4% 

formando verdadeiros bosques urbanos. 
Muitos indivíduos ainda não alcançaram a 
altura referente ao seu porte, apenas 19,0% 
possuem altura superior a 12,0 metros e 
29,5% entre seis e doze metros. Isto em 
parte, se deve a que 21,3% das árvores 
ainda são jovens e 12,1% mudas. O fato de 
33,5% da arborização das áreas verdes desta 
região ser composta por indivíduos jovens e 
mudas, poderia levar a crer que existe algum 
planejamento municipal nestas ações, no 
entanto, este plantio é feito maioritariamente 
pela população local e inclui uma diversidade 
de espécies, a maioria exóticas e muitas 
pouco apropriadas para a arborização urbana 
e não recomendadas para áreas verdes.
 Uma averiguação simples das 
espécies produzidas pelo viveiro da Fundação 
Municipal	 de	 Meio	 Ambiente	 é	 suficiente	
para perceber que a falta de planejamento 
e critérios pelo Poder Público municipal e 
o desconhecimento da população são os 
principais responsáveis pelo processo de 
descaracterização da arborização destes 
espaços. Além disso, o uso de espécies 
sem o devido planejamento, além de gerar 
um aspecto irregular com a introdução de 
espécies diferentes ou inadequadas, pode 
causar problemas e prejuízos futuros ao meio 
ambiente urbano (Silva Filho e Bortoleto, 
2005; Sucomine e Sales, 2010).
 A falta de manejo do arboreto das 
áreas verdes também é evidente. Ainda que 
apenas 10,4% dos indivíduos apresentem 
problemas	fitossanitários,	estes	são	em	sua	
maioria relacionados a presença de cupins 
e ou fungos. Constatou-se que pouco ou 
nenhum tratamento é dado aos cupins destas 
áreas verdes. Nas áreas verdes que sofreram 
intervenção paisagística, percebeu-se como 
forma de manejo, apenas a eliminação dos 
cupinzeiros de montículo que tem seus 
ninhos	 superficiais.	 Porém,	 a	 maioria	 das	
espécies analisadas, cujos problemas estão 
associados a cupins, possuem cupins de 
cerne ou cupins subterrâneos xilófagos que 
se alimentam de matéria orgânica vegetal, 
atacando as árvores vivas (Amaral, 2002). 
Esta mesma autora chama atenção para a 
falta de critérios em diagnosticar o problema, 
prejudicando a tomada de decisões 
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adequadas. Estes cupins são, em geral, 
responsáveis	 pela	 redução	 da	 resistência	
dos galhos e troncos que se rompem 
naturalmente ou devido a ventos fortes, 
podendo gerar problemas para a população 
(Figura 180).

 Os 721 indivíduos analisados nas 
quadra 204S e que correspondeu a 20,0 
indiv./ha é representativo apenas em termos 
quantitativos. Em termos qualitativos esta 
quadra apresenta uma série problemas que 
devem ser evitados na arborização urbana. 
Primeiramente,	 a	 frequência	 de	 indivíduos	
exóticos estrangeiros é muito elevado 72,2%, 
aproximadamente	três	vezes	maior	que	o	de	
espécies nativas, 24,3%. Segundo, a espécie 
mais frequente é o pinheiro (Pinus sp.) que 
corresponde a mais da metade, 53,3% dos 
indivíduos arbóreos presentes nas áreas 
verdes desta quadra. Conforme discutido 
anteriormente, o pinheiro é uma espécie 
pouco apropriada para o plantio em áreas 
urbanas, cujo cultivo vem sendo proibido em 
diversos cidades brasileiras. Na 204S, estas 
árvores estão todas na praça, localizada no 
centro da quadra, formando um bloco de 
vegetação	homogêneo	e	monoespecífico.
 O plantio de espécies exóticas, muitas 
vezes ocorre como tentativa de recriar o 
ambiente de outras regiões em detrimento 
dos valores identitários, ambientais e 
ecológicos locais. Este passa a ser um 

problema quando são introduzidas espécies 
pouco apropriadas, como as Pináceas, que 
produzem alterações da acidez e perda de 
fertilidade do solo, inibindo o crescimento 
de outras espécies ou plantadas em grande 
quantidade descaracterizando a paisagem 
local.
 Nesta região, a quadra 308S foi a 
que mais se destacou quanto a riqueza, 
totalizando	68	espécies,	diversidade	∞=10,90	
e	 frequência	 de	 nativas,	 69,4%.	 O	 índice	
de arborização também foi elevado quando 
comparado às outras quadras, igual a 15,5 
indiv./ha. Nesta quadra a área verde verde 
tem seu início na praça, onde foi mantida 
a vegetação nativa e se estende um pouco 
além do centro da quadra, existindo ainda 
pequenos trechos de área verde no entorno 
da quadra. Entretanto, diversos problemas 
estão associados a estas áreas verdes. À 
exceção da praça, o restante ainda não 
recebeu tratamento paisagístico, havendo 
diversos trechos desmatados, com acúmulo 
de entulho ou utilizados pelos moradores 
como estacionamento, pomares, hortas ou 
roças particulares, algumas delas cercadas, 
onde se plantam, por exemplo, frutíferas, 
hortaliças, mandioca, feijão e cana-de- açúcar 
ou como áreas comerciais (Figura 181).

Figura 180: E - Fungos em cachamorra Tachigali rubiginosa. D - Formigueiros de 
Saúva (Atta sp.) em área verde da região Sudeste de Palmas-TO.

Figura 181: E- Área verde utilizada como pomar particular e para o 
cultivo de mandioca na quadra 308 sul. D - Área verde utilizada para 

comércio de veículos na quadra 308 sul.
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 O uso privado de áreas verdes 
públicas pode ser evidenciado em quase 
todas as quadras desta e das demais 
regiões da área central de Palmas. Em 
muitos casos existe outro agravante, pois 
muitos moradores impermeabilizam o 
solo	 para	 diversos	 fins,	 como	 ter	 acesso	
diretamente da avenida para suas 
residências,	 estacionamento	 ou	 como	
extensão de lojas, clínicas ou escritórios. 
Muitas destas transformações ocorrem 
com supressão da vegetação nativa sem 
a devida reposição ou compensação 
ambiental, e quando esta ocorre, 
normalmente são plantadas espécies 
exóticas, espécies pouco apropriadas ou 
é realizado um paisagismo com espécies 
arbustiva e de jardim (Figura 182).
 Nesta região, a quadra 306S foi 
aquela com menor riqueza igual a 16 
espécies	 e	 diversidade	 ∞=3,73.	 Nesta	
quadra, as áreas verdes, todavia não 
receberam tratamento e ocupam pequenas 
faixas no entorno da quadra, que incluem o 
fundo dos comércios. Estas áreas verdes, 
situadas no fundo dos comércios locais, 
normalmente não cumprem a sua função 
sócio-ambiental. Em muitas delas, as 
árvores são suprimidas e estes espaços 
funcionam com extensão dos comércios ou 
como depósito de entulhos, muitas vezes 
cercados. Em outros casos a vegetação 
suprimida é substituída por árvores 
frutíferas servindo de pomar ou roça. Este 
tipo de uso ocorre em toda a região central 
de Palmas e é um exemplo claro das 
transformações negativas que as áreas 
verdes sofrem quando o Poder Público não 
assume a sua responsabilidade (Figura 
182).
 O outro exemplo negativo de uso 
e ocupação do solo urbano, é encontrado 
na quadra 606S, onde praticamente toda 
a vegetação nativa foi suprimida para 
implantação da quadra. Nas áreas verdes 
desta	 quadra,	 a	 frequência	 de	 espécies	
nativas é de apenas 16,3% e a de espécies 
provenientes de outro países 49,8%. O 
índice de arborização também foi um dos 
menores da região, igual a 4,4 ind./ha. 
Nesta quadra, dois problemas gravíssimos 

foram evidenciados, primeiro a invasão 
de áreas verdes com a construção de 
habitações e/ou impermeabilização do solo 
pelos comerciantes locais e segundo o plantio 
exagerado de mangueiras (Mangifera indica) 
no entorno da quadra e nas áreas verdes, 
representando 21,5% do total de indivíduos 
amostrados	nesta	quadra.	As	consequências	
negativas do uso de uma única espécie 
na arborização e o plantio efetuado por 
moradores locais, sem o devido aval da 
Prefeitura Municipal ou planejamento, já foi 
amplamente discutida neste documento.
 Em geral, as quadras desta região 
apresentaram baixos índices de arborização, 
metade das quadras analisadas tiveram 
índices inferiores a 5,0 ind./ha, além disso, 
a	 frequência	 de	 indivíduos	 arbóreos	 de	
espécies nativas nas áreas verdes foi inferior 
a 50,0% na maioria das quadras. A reduzida 
cobertura arbórea e baixa representatividade 
de espécies autóctones compromete 
a qualidade dos serviços ecológicos e 
ambientais	 e	 podem	 trazer	 consequências	
negativas para as populações afetando o 
microclima, poluição e consequentemente a 
sua qualidade de vida.

Figura 182: E - Área verde invadida e cercada para uso particular. D - Área verde 
com vegetação nativa foi suprimida na região Sudeste de Palmas-TO.
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5.4.2.3.3. Conclusões

- As áreas verdes das quadras residenciais 
da região Sudeste de Palmas possuem uma 
elevada diversidade de famílias, espécies e 
uma abundância considerável de indivíduos 
arbóreos;
- A família Fabaceae apresentou a maior 
diversidade de espécies, sendo a maioria 
espécies nativas do cerrado e muitas delas 
naturalmente nascidas na cidade;
- A elevada riqueza de espécies nas áreas 
verdes é muito importante em termos 
quantitativos, pois a diversidade biológica é 
um dos principais parâmetros responsáveis 
pela qualidade dos serviços ambientais e 
ecológicos, porém, em termos qualitativos, 
algumas espécies apresentaram uma 
elevada	frequência	de	ocorrência	nas	áreas	
verdes, o que pode ser problemático por 
diversos fatores;
- O pinheiro (Pinus sp.), espécie introduzida 
no Brasil e potencialmente invasora, foi a mais 
frequente e praticamente todos os indivíduos 
desta espécie estão concentrados na praça 
da quadra 204S, formando um amplo bosque 
monoespecífico;
- As espécies de pinheiro (Pinus sp.) 
acarretam uma série de problemas aos 
ecossistemas naturais, sendo o seu plantio 
legalmente proibido em diversas áreas 
urbanas brasileiras;
- A manga (Mangifera indica), espécie exótica 
originária do sudeste Asiático foi a segunda 
mais frequente e vem sendo plantada 
indiscriminadamente nas áreas verdes, o 
que pode ser um problema do ponto de vista 
social, ambiental e econômico;
- A propagação das mangueiras tem sido, até 
certo ponto incentivada pelo Poder Público 
municipal que produz e distribui mudas, mas 
o principal responsável é população que 
efetua o plantio desprovida de informações 
e critérios;
- O caju (Anacardium occidentale),	o	ipê-rosa	
(Tabebuia impetiginosa) e o pequi (Caryocar 
brasiliense) são as espécies nativas mais 
frequentes,	 porém,	o	 caju	e	o	 ipê-rosa,	 por	
serem espécies de fácil propagação e rápido 
crescimento, são produzidos em larga escala 
pelos viveiros municipais e particulares, 

sendo observado o plantio exagerado destas 
espécies na recomposição
da vegetação nativa suprimida das áreas 
verdes;
- A composição das espécies das áreas 
verdes deve ser cuidadosamente planejada, 
dando prioridade
para as espécies naturalmente presentes 
nestes espaços e fomentando a diversidade 
biológica primando pelas espécies nativas;
- A elevada proporção de espécies exóticas 
presentes nas áreas verdes é altamente 
preocupante, pois o processo de substituição 
e	 descaracterização	 da	 flora	 nativa	 ocorre	
sem a percepção ou preocupação do Poder 
Público municipal, ainda que a legislação 
municipal tenha proposto a criação do Sistema 
Municipal de Áreas Verdes para facilitar a 
gestão, o controle e manejo dessas áreas, 
estabelecendo normas de uso e ocupação 
do solo, com vistas a preservar e conservar 
as áreas verdes (Lei Complementar No. 155, 
de 28 de dezembro de 2007);
- Nas áreas verdes desta região observou-se 
que	,	devido	a	ausência	de	ações	do	Poder	
Público, muitos moradores vem utilizando 
as áreas verdes como extensão dos jardins 
domésticos, hortas, roças ou pomares, 
introduzindo diversas espécies exóticas, 
algumas potencialmente invasoras;
- Muitas áreas verdes tem sido cercadas 
ou o solo impermeabilizado, práticas que 
desrespeitam a Legislação Municipal e 
comprometem a integridade das áreas 
verdes;
- As áreas verdes de algumas quadras 
formam verdadeiros bosques urbanos cuja 
importância para a qualidade do ambiente 
urbano é indiscutível;
- O plantio de árvores nas áreas verdes é feito 
maioritariamente pela população local e inclui 
uma diversidade de espécies, muitas delas 
exóticas e algumas pouco apropriadas para 
a arborização urbana, não recomendadas 
para compor as áreas verdes;
- Ao produzir espécies pouco adequadas para 
a arborização urbana, os viveiros municipais, 
juntamente com a população desinformada, 
contribuem para a descaracterização e perda 
de qualidade da arborização destes espaços;
- A falta de manejo do arboreto das áreas 
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verdes também é evidente e contribui 
para que a população assuma a 
responsabilidade do Poder Público, o que 
muitas vezes resulta na perda de qualidade 
ambiental e ecológica destes espaços;
- Em geral, as quadras desta região 
apresentaram baixos índices de 
arborização. A reduzida cobertura arbórea 
e baixa representatividade de espécies 
autóctones compromete a qualidade dos 
serviços ecológicos e ambientais e podem 
trazer	 consequências	 negativas	 para	 as	
populações afetando o microclima, poluição 
e consequentemente a sua qualidade de 
vida.

5.4.2.3.4. Recomendações

-	A	ausência	de	um	padrão	entre	as	áreas	
verdes das quadras da região sudeste 
de Palmas, exige um planejamento 
individualizado de todos os espaços 
verdes: praças, jardins, canteiros e áreas 
verdes, seguindo as recomendações e 
diretrizes do Plano de Arborização Urbana 
de Palmas;
- A criação do Sistema Municipal de Áreas 
Verdes é uma prioridade e fundamental 
para facilitar a gestão, o controle e manejo 
das áreas verdes, estabelecendo normas 
de uso e ocupação do solo, com vistas 
a preservar e conservar estes espaços 
conforme previsto na Lei Complementar 
No. 155, de 28 de dezembro de 2007;
- A arborização e manejo das áreas verdes 
deve ser uma atribuição exclusiva do Poder 
Público municipal, quando terceirizada por 
meio	 de	 programas	 específicos,	 deverá	
serguir às recomendações e diretrizes do 
Plano de Arborização Urbana de Palmas e 
a Legislação Ambiental Municipal;
- As áreas verdes públicas cercadas ou 
com alterações do uso do solo, práticas 
que comprometem a integridade destes 
espaços, devem ser individualmente 
analisadas e avaliada pelos órgãos 
competentes municipais visando sua 
adequação à Legislação Municipal;
- Os órgãos competentes municipais devem 
realizar o monitoramento constante das 
áreas	verdes	a	fim	de	evitar	a	 introdução	

de espécies potencialmente invasoras ou 
inadequadas à arborização destes espaços;
-As espécies potencialmente invasoras e 
aquelas	que	estejam	gerando	conflitos	com	
os equipamentos públicos e particulares ou 
risco à população devem ser individualmente 
avaliadas por uma equipe de especialistas 
visando à tomada de decisão mais apropriada;
- A contratação de técnicos especializados 
responsáveis pelo manejo adequado 
da arborização é fundamental para a 
sustentabilidade ambiental e econômica do 
patrimônio arbóreo das áreas verdes como 
um todo;
- As espécies produzidas pelos viveiros 
municipais para arborização das áreas verdes 
devem ser compostas preferencialmente por 
espécies autóctones, as quais estão mais 
adaptadas às condições do solo e clima 
locais, sendo selecionadas e manejadas de 
acordo com as recomendações e diretrizes 
do Plano de Arborização Urbana de Palmas;
- O transplante de árvores adultas é um 
procedimento amplamente utilizado e deve 
ser considerado como uma ferramenta 
prioritária e indispensável para garantir a 
diversificação	 e	 conservação	 do	 patrimônio	
arbóreo autóctone das áreas verdes;
- As áreas verdes das quadras deverão ser 
arborizadas visando criar uma paisagem com 
identidade, onde os espaços públicos (praças 
e áreas verdes) tenham uma identidade, e as 
árvores	contribuam	para	identificá-la;
- A arborização das áreas verdes deverá ser 
sustentável, buscando sempre o incremento 
da biodiversidade e atuando como um 
recurso multifuncional, oferecendo serviços 
ecológicos, ambientais, sociais e econômicos 
para a população;
- A ampla divulgação de informações sobre 
as espécies arbóreas mais indicadas para a 
arborização das áreas verdes e sobre seu 
correto plantio e manejo é de fundamental 
importância	 para	 reduzir	 ou	 evitar	 conflitos	
e riscos entre a arborização urbana, os 
equipamentos públicos e privados e a 
população;
- A arborização das áreas verdes deve ser 
conduzida de maneira participativa com a 
comunidade, por meio do desenvolvimento 
de programas educacionais, nos quais 
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o cidadão ou toda comunidade esteja 
comprometida	com	a	redução	do	déficit	e	a	
melhoria da qualidade da arborização local.

5.4.3. ARNE - Área Residencial Nordeste 

5.4.3.1. Descrição

 A região Nordeste de Palmas é 
composta basicamente por 13 Áreas 
Residenciais (ARNE), duas Áreas de 
Comércio Central (ACNE), quatro Áreas 
de Serviço (ASR-NE), abrangendo uma 
área de 9,4 km2 e localizadas a Leste da 
Av. Teotônio Segurado e a Norte da Av. 
Juscelino Kubitschek. O tamanho, desenho, 
infraestrutura, equipamentos e tempo 
de ocupação destas quadras é bastante 
variável. O tamanho, desenho, infraestrutura, 
equipamentos e tempo de ocupação destas 
quadras é bastante variável, não seguindo 
um padrão, sendo cada quadra objeto de 
planejamento próprio (Figura 183).

 Nesta região foram amostradas todas 
as quadras dotadas de ruas pavimentadas 
e com calçadas, 104N, 106N, 110N, 112N, 
208N, 304N, 404N, 406N, 504N, 506N, 604N 
e 608N. O número de árvores amostradas 
nas calçadas a um lado e outro das ruas, 
considerando uma analise de 60% do total 
de ruas, variou entre 37 indivíduos arbóreos 
na 608N e 298 indivíduos na 110N. Nas 
áreas verdes, o total de árvores variou entre 
17 indivíduos na 604N e 1.131 indivíduos 
na 304S, porém estes valores não são 
comparáveis uma vez que cada quadra é 
fruto de um planejamento próprio, variando 
ainda em tamanho, forma e conteúdo, 
conforme descrito anteriormente. Neste 
sentido, as calçadas das ruas e áreas verdes 
foram amostradas como um bloco conjunto 
para toda a região.

5.4.3.2. Ruas

5.4.3.2.1. Resultados

 O número de indivíduos por quilômetro 
variou de 28,52 ind./km na 608N a 126,64 
ind./km na 208N. Nos 20.559 metros de 
ruas percorridos o índice de indivíduos por 
quilômetro para as quadras desta região foi 
igual a 68,15 ind./km (Tabela 17).
 Nas calçadas das quadras analisadas 
foram encontrados 1.405 indivíduos de 
40 famílias e 104 espécies, dos quais 30 
indivíduos	 todavia	 não	 foram	 identificados	
(Tabela	 18).	 As	 três	 famílias	 com	 maior	
número de espécies foram Fabaceae com 
15 espécies e 37,5% do total amostrado, 
Arecaceae com 14 espécies e 35,0%, 
Bignoniaceae com sete espécies e 17,5% e 
Myrtaceae com 6 espécies e 15,0% (Figura 
185). As famílias com maior número de 
indivíduos foram Chrysobalanaceae com 316 
indivíduos e 22,5% do total, Arecaceae com 
249 indivíduos e 17,7% e Anacardiaceae 
com 115 indivíduos e 8,2% do total. Juntas, 
esta famílias possuem aproximadamente 
metade, 48,4% dos indivíduos presentes das 
ruas amostradas (Figura 186).
 As cinco espécies mais frequentes 
nas calçadas foram o oiti (Licania tomentosa) 
com	 22,5%	 do	 total	 amostrado,	 a	 fênix	

Figura 183:  Área Residencial Nordeste - ARNE
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(Phoenix roebelenii) com 5,8%, o jambo-
vermelho (Syzygium malaccense) com 
4,8%, a manga (Mangifera indica) com 
4,8%	e	o	ipê-rosa	(Tabebuia impetiginosa) 
com 4,6% (Figura 186). Em torno de um 
quarto das árvores amostradas, 25,7% são 
originárias do cerrado, 52,4% é proveniente 
de outros países e 20,9% espécies 
brasileiras de outras regiões (Figura 187). 
Porém, o número de indivíduos exóticos 
ao cerrado chega a 81,1%, sendo 43,1% 
provenientes de outros países e 38,1% de 
outras regiões brasileiras (Figura 188).
 A arborização das calçadas das 
ruas é composta maioritariamente por 
árvores 73,1%, os arbustos representaram 
9,0% e as palmeiras 17,9% (Figura 189). 
Em relação ao porte, metade das árvores, 
50,3% são de médio porte, as de grande 
porte corresponderam a 34,5% e as de 
pequeno porte 13,0%. Quanto à altura 
dos indivíduos analisados, a maior parte 
73,1% ainda não alcançou os seis metros 
de altura, 26,4% possuem altura entre seis 
e doze metros e apenas 0,5% alcançou 
uma altura superior aos 12 metros, que 
corresponde a árvores de grande porte 
(Figura 190). Um pouco mais da metade 
dessas árvores, 52,0% são adultas, 36,0% 
jovens e 12,0% mudas (Figura 191).
	 Em	relação	a	fitossanidade,	4,1%	dos	
indivíduos analisados apresentaram uma 
condição regular e 1,4% ruim, o restante 

94,5% encontra-se em boas condições 
(Figura 192). Quanto ao desenvolvimento, 
aproximadamente metade dos indivíduos, 
50,3% não encontra condições satisfatórias 
para se desenvolver, 15,5% está em condição 
regular e 34,8% ruim (Figura 193).
	 Apesar	 do	 conflito	 potencial	 entre	 a	
arborização e os equipamentos públicos, 
55,6% das árvores recebeu poda leve, 10,6% 
drástica e 3,1% muito drástica. O restante, 
30,7%, composto sobretudo por palmeiras, 
foi efetuada apenas a limpeza de folhas 
senescentes (Figura 194). Nesta região, 
36,3% das árvores estão situadas sob a rede 
de eletricidade, sendo que 85,1% estão ou 
estarão	em	conflito	com	a	rede	devido	a	seu	
porte, uma vez que, 52,1% são de médio 
porte e 33,1% de grande porte (Figura 195).
 O posicionamento das árvores nas 
calçadas	 variou	 substancialmente.	 Três	
quartos das árvores analisadas, 75,5%, estão 
situadas	a	menos	de	2,2	metros	do	meio-fio,	
das quais 40,0%, estão situadas entre 1,2 
e	2,2	metros	do	meio-fio	e	35,5%	a	menos	
de 1,2 metros, 16,1% situa-se entre 2,2 e 
3,2 metros e o restante 8,4% a mais de 3,2 
metros	do	meio-fio	(Figura	196).	O	tamanho	
das calçadas com arborização variou de 2,4 
a 7,0 metros.

Tabela 17: índice de indivíduos por quilômetro nas ruas das quadras inventariadas da região 
Nordeste de Palmas-TO.
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Tabela	18:	Famílias,	espécies,	número	de	indivíduos,	frequência	relativa	e	origem	dos	indivíduos	
arbóreos nas ruas das quadras da região Nordeste de Palmas-TO.
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        Famílias (indivíduos) - Ruas

Figura 184:  Famílias com maior frequência de indivíduos nas ruas amostradas da região Nordeste de Palmas-TO.
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Figura 185: Famílias com maior frequência de espécies nas ruas amostradas da região Nordeste de Palmas-TO.

       Espécies - Áreas Verdes

Figura 186: Espécies mais frequentes nas ruas amostradas da região Nordeste de Palmas-TO.

     Família (espécies) - Ruas
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Figura 187: Origem das espécies nas ruas amostradas da região Nordeste de Palmas-TO.

        Origem (indivíudos) - Ruas

Figura 188: Origem dos indivíduos nas ruas amostradas da região Nordeste de Palmas-TO.

         Origem (espécies) - Ruas
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Figura 189: Tipo de arborização nas ruas amostradas da região Nordeste de Palmas-TO.

       Porte e Altura - Ruas

Figura 190: Porte e altura dos indivíduos arbóreos nas ruas amostradas da região Nordeste de Palmas-TO.

     Tipo - Ruas
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Figura 191: Idade dos indivíduos arbóreos nas ruas amostradas da região Nordeste de Palmas-TO.

        Fitossanidade - Ruas

Figura 192: Fitossanidade dos indivíduos arbóreos nas ruas amostradas da região Nordeste de Palmas-TO.

         Idade - Ruas
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Figura 193: Desenvolvimento dos indivíduos arbóreos nas ruas amostradas da região Nordeste de Palmas-TO.

      Intensidade de Poda - Ruas

Figura 194: Intensidade de poda dos indivíduos arbóreos nas ruas amostradas da região Nordeste de Palmas-TO.

    Desenvolvimento - Ruas
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Figura 195: Porte dos indivíduos arbóreos situados sob a rede elétrica nas ruas amostradas da região Nordeste de Palmas-TO.

        Distância das Árvores ao Meio-fio - Ruas

Figura 196: Distância dos indivíduos arbóreos ao meio-fio nas ruas amostradas da região Nordeste de Palmas-TO.

        Porte Árvores sob Rede Elétrica - Ruas
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5.4.3.2.2. Discussão

 As quadras de Palmas, apesar de 
receberem um planejamento individualizado, 
possuem uma estrutura parecida. Em 
geral	 são	 compostas	 por	 residências,	
ruas, equipamentos públicos, praças e 
áreas verdes. Porém, sofrem variações 
intrínsecas, seja no tamanho ou em função 
do	 zoneamento	 sendo	 classificadas	 como	
residenciais e/ou comerciais e de serviços, 
definidas	pela	Lei	N°.	386,	de	17	de	fevereiro	
de 1993.
 Estas variações tornam inviáveis a 
comparação das análises individuais de cada 
quadra, sendo as ruas e suas calçadas, na 
maioria das análises consideradas como um 
todo, exceto no caso do índice de árvores 
por quilômetro de rua, onde obteve-se um 
valor individual para cada quadra analisada, 
considerando um espaçamento de 10 metros 
entre árvores (Tabela 17). Nos 20.559 metros 
de ruas percorridos da região Nordeste de 
Palmas, encontrou-se em média 68,15 ind./
km. Nas quadras residenciais amostradas o 
número de indivíduos por quilômetro variou 
de 16,39 ind./ km na 608N a 126,64 ind./km 
na 208N (Figura 197).
 Em todas as quadras amostradas 
desta região os valores estiveram muito 
abaixo do índice recomendado por Silva 
Filho (2002), que é de 200 árvores por 
quilômetro de rua, em termos quantitativos a 
arborização das quadras desta região ainda 
é	muito	deficiente	(Figura	197).
 Um estudo realizado sobre a 
percepção do residentes em Palmas em 
relação às árvores urbanas, mostrou que 
68,35% da população entrevistada da região 
Nordeste	 afirmam	 que	 a	 falta	 de	 árvores	
geram incômodos. Dentre os maiores 
transtornos gerados, 55,84% associa a 
falta de árvores com as temperatura mais 
elevadas e 23,38% à poluição do ar, (Morais 
et al., 2011). Em relação às desvantagens, 
no geral, o estudo mostrou ainda que, na rua 
do entrevistado os maiores problemas estão 
associados à insatisfação com a cobertura 
arbórea (57,47%) e falta de sombreamento 
(53,90%), o que corrobora os baixos índices 
de arborização viária encontradas nas 

calçadas das ruas das quadras desta região.
Em termos de diversidade de famílias e 
espécies, as ruas analisadas da região 
Nordeste apresentam uma elevada riqueza. 
Um total de 40 famílias, das quais, Arecaceae, 
Fabaceae e Bignoniaceae, Myrtaceae, foram 
aquelas com maior número de espécies. As 
palmeiras (Arecaceae), são espécies pouco 
indicadas para arborização de ruas com 
rede elétrica aérea, devido ao tronco único 
(estirpe), não podem ser conduzidas ou 
receber podas de contenção, sendo seu uso 
recomendado para os canteiros centrais de 
avenidas (CPFL, 2008). Nas ruas analisadas, 
34,62% das palmeiras estão situadas sob a 
rede elétrica, destas, 53,09% são de médio 
porte e 38,27% de grande porte, indicando 
que potencialmente estão ou estarão em 
conflito	com	a	fiação	aérea.
 Com respeito ao número de indivíduos 
por família, Chrysobalanaceae, com 22,49% 
do total está representada por apenas 
uma espécie, o oiti (Licania tomentosa). 
A segunda família com maior número de 
indivíduos foi Arecaceae com 16,65%, onde 
a	 fênix	 (Phoenix roebelenii) com 5,77% do 
total de indivíduos desta família apresentou 
uma	 freqüência	 muito	 superior	 às	 demais	
espécies.
 As 104 espécies encontradas nas 

Figura 197: Arborização deficiente nas ruas da Região Nordeste de Palmas-TO.
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calçadas das ruas analisadas da região 
Nordeste é elevada comparada a outras 
regiões de Palmas. Em geral, o plantio 
das árvores não segue um padrão 
definido,	 realizado	 pela	 população	 local,	
que adquire mudas distribuídas em 
eventos e campanhas ambientais ou nos 
viveiros municipais e particulares.  
 A diversidade arbórea traz uma 
série de benefícios ambientais, ecológicos 
e sociais (MiIlano, 1996; Melo, et al., 
2007; Shams et al., 2009), porém diversas 
características da arborização como a 
origem, a forma e o tamanho devem ser 
avaliados para maximizar os serviços 
ambientais e ecológicos proporcionados 
pela arborização urbana.
 A espécie mais frequente foi o oiti 
(Licania tomentosa) com 22,5% do total de 
indivíduos (Figura 198), apresentando uma 
frequência	 acima	 daquela	 recomendada	
por Grey e Deneke (1986). Segundo estes 
autores, no planejamento da arborização 
urbana é importante que cada espécie não 
ultrapasse 15,0% do total de indivíduos 
plantados. Diversos estudos tem relatado 
a	elevada	frequência	do	oiti	na	arborização	
urbana, seja em cidades de grande porte 
como Manaus-AM onde corresponde a 
29,0% (Costa e Higuchi, 1999), de médio 
porte como Uberlândia-MG com 32,0% (Silva 
et al., 2002) ou de pequeno como Colíder-
MT com 82,5% (Almeida, 2009). Sendo 
uma espécie de rápido crescimento, copa 
densa, folhas perenes, fácil propagação, e 
raiz	 que,	 em	geral	 não	 danifica	 o	 piso,	 o	
oiti é amplamente encontrado nos viveiros 
públicos municipais e particulares, sendo 
ainda bem aceita pela população.
 A segunda espécie mais frequente 
nas calçadas das ruas analisadas 
foi	 a	 fênix	 (Phoenix roebelenii). Esta 
palmeira originária da Ásia apresenta boa 
adaptabilidade às condições climáticas 
brasileiras, possuindo um alto valor 
ornamental, porém pouco apropriada 
para a arborização de calçadas, pois não 
fornece sombreamento adequado e seu 
lento crescimento faz com que sua parte 
vegetativa possa interferir na mobilidade 
de pedestres (Figura 198).

 Duas espécies frutíferas foram 
representativas nas quadras desta região, 
o jambo-vermelho (Syzygium malaccense) 
com 4,84% do total de espécies e a manga 
(Mangifera indica) com 4,77% (Figura 199). 
As frutíferas tem sido extensivamente 
utilizado na arborização urbana, o que é 
aceitável desde o ponto de vista sócio-
ambiental, uma vez que seus frutos podem 
servir de alimento para a população humana 
e a fauna silvestre (Melo et al., 2007), por 
outro lado, espécies que produzem frutos 
grandes, como a mangueira, são pouco 
apropriados para a arborização urbana, 
principalmente no caso de calçadas ou 
estacionamentos, onde os frutos podem 
causar problemas aos pedestres ou veículos, 
além de sujarem o chão (Santos e Teixeira, 
2001) e atrair diversos insetos problemáticos 
como abelhas e marimbondos ou alguns 
vetores de doenças (Milano e Dalcin, 
2000). Além disso, o porte avantajado desta 
espécies podem causar problemas na infra-
estrutura urbana, não sendo indicada para 
uso em calçadas. Outras espécies que se 
destacaram na arborização das ruas da 
região	Nordeste	de	Palmas	foram	o	ipê-rosa	
(Tabebuia impetiginosa) com 4,56% do total, 

Figura 198: E - Arborização realizada com a palmeira fênix (Phoenix 
roebelenii). D - Arborização realizada com oiti (Licania tomentosa) na 

Região Nordeste de Palmas-TO.
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o sabãozinho (Sapindus saponaria) com 
4,34%, o côco-da-bahia (Cocos nucifera) com 
3,63%, o caju (Anacardium occidentale) com 
3,13% e a murta (Murraya paniculata) com 
3,13%, todas elas amplamente utilizadas na 
arborização das calçadas de Palmas.

 Apesar da variedade arbórea 
encontrada nas ruas desta região, 
aproximadamente metade das espécies, 
43,06%, é proveniente de outros países. Se 
acrescentarmos as espécies provenientes de 
outras regiões brasileiras fora do cerrado que 
corresponde a 38,08%, este valor alcança 
81,14% do total de espécies. Em termos 
quantitativos, o número de indivíduos exóticos 
ao cerrado chega a 73,33%. O aumento 
da diversidade local com a introdução de 
espécies exóticas, acaba diminuindo a 
diversidade em uma escala regional, o que 
pode	comprometer	a	eficiência	dos	serviços	
ambientais e ecológicos (Alvey, 2007). O uso 
indiscriminado de espécies exóticas acaba 
afastando turistas que se interessariam por 
características locais (Silva, 2008). Esta falta 
de identidade é também um dos grandes 
problemas associados ao vandalismo e 
descaso com o patrimônio arbóreo.
	 Apesar	 da	 reduzida	 freqüência,	
algumas espécies exóticas utilizada na 

arborização das ruas desta região são 
consideradas potencialmente invasoras e 
não recomendadas para arborização urbana 
como a palmeira-rabo-de-peixe (Caryota 
urens)	com	0,2%,	o	ficus	(Ficus benjamina) 
com 0,9%, o niin-indiano (Azadirachta indica) 
com	2,3%,	o	falso-ipê	(Tecoma stans) com 
0,8%, o eucalipto (Corymbia sp.) com 0,3% 
e a goiaba (Psidium guajava) com 0,8%.

    
 O niin-indiano (Azadirachta indica), 
é uma espécie originária da Índia que 

Figura 199: Arborização realizada com espécies frutíferas: E - Manga (Mangifera 
indica). D - Jamelão (Syzygium cumini) na Região Nordeste de Palmas-TO.

Figura 200: Cultivo de espécies potencialmente invasoras e não recomendadas 
para arborização de calçadas: E - Palmeira-rabo-de-peixe (Caryota urens). D - 

Eucalipto (Corymbia sp.) nas ruas da região Nordeste de Palmas-TO.



190

vem sendo amplamente utilizada com 
fins	 variados,	 possuindo	 propriedades	
medicinais e praguicidas, conquistando 
produtores e usuários em todo o mundo 
(Mossini e Kemmelmeier, 2005). Cresce 
em áreas de clima tropical, podendo 
alcançar de 15,0 a 20,0 metros de altura, 
com folhas abundantes e perenes, raiz 
pivotante, sendo amplamente utilizada 
por	 seu	 interesse	 florestal,	 ornamental,	
químico, medicinal e agrícola em diversos 
países. No Brasil, o seu cultivo vem sendo 
disseminado tanto no ambiente rural 
como para arborização urbana (Figura 
200). Apesar da sua grande utilidade, 
esta espécie é considerada uma planta 
invasora em diversos países, em função 
de sua fácil adaptabilidade climática, 
edafológica e propriedades químicas. Esta 
espécie vem causando diversos problemas 
ambientais como alteração de hábitat, 
inibindo o crescimento de outras espécies, 
modificando	 padrões	 sucessionais,	
além	 de	 mudanças	 ecossistêmicas	 e	
hidrológicas e da biodiversidade natural 
pela supressão de outras espécies por 
alelopatia e dominância. Os custos para 
seu controle são considerados elevados, 
pois podem ser disseminados por aves e 
morcegos e tem rebrotamento vigoroso 
(Invasive Information Network, 2015).
 O plantio ou cultivo de plantas 
provenientes de outras regiões ou países, 
sobretudo aqueles com potencial invasor 
pode	 causar	 impactos	 significativos	 nos	
ecossistemas locais, tornando-se uma 
das principais ameaças à conservação da 
biodiversidade. Atualmente estas plantas 
são consideradas a segunda maior fonte 
de ameaça à biodiversidade (IUCN, 
2000). Em geral, como estas espécies 
não encontram inimigos naturais para 
limitar sua reprodução e disseminação, 
possuem um elevado potencial de 
colonização, devendo seu plantio e cultivo 
ser controlado ou evitado. De acordo com 
Ziller (2000), a introdução de espécies 
exóticas é motivada por diversos fatores 
como a necessidade ou vontade de cultivar 
produtos alimentares e plantas ornamentais 
de outras regiões, ou ainda, no caso de 

povos imigrantes, de recriar a paisagem de 
sua terra natal. Nos países tropicais, apesar 
da elevada diversidade biológica, o pouco 
conhecimento sobre as espécies nativas, 
motivam o cultivo de espécies exóticas 
amplamente estudadas, o que facilita a sua 
propagação (Richardson, 1999).
 Outra espécie problemática para 
a arborização urbana é o chapéu-de-
napoleão (Thevetia peruviana) com 0,9% do 
total de espécies, sendo considerada tóxica. 
De acordo com Biondi e Leal (2008), a 
arborização sem planejamento faz com que 
espécies indesejáveis para o meio ambiente 
e para o ser humano sejam introduzidas no 
ambiente urbano, como é o caso das plantas 
tóxicas.	Acrescentam	ainda	que	a	ausência	
de princípios tóxicos é um dos principais 
condicionantes para a seleção de espécies 
na arborização urbana (Figura 201).

 Das dez espécies mais frequentes na 
arborização das ruas da região Nordeste, 
apenas	 três	são	nativas	do	cerrado,	o	 ipê-
rosa (Tabebuia impetiginosa), o sabãozinho 
(Sapindus saponaria) e o caju (Anacardium 
occidentale).	 O	 ipê-rosa	 e	 o	 caju	 são	
duas espécies amplamente utilizadas na 
arborização urbana local. O caju, devido a 
sua	 fácil	 propagação	 e	 identificação	 com	
a população, em função do fruto e sombra 

Figura 201: E - Niin-indiano (Azadirachta indica) espécie com 
potencial invasor que vem causando diversos problemas ambientais. 

D - Chapéu-de-napoleão (Thevetia peruviana) espécie tóxica não 
recomendada para arborização urbana.
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o sombreamento reduzido ou ausente, 
ramificação	desde	a	base	gerando	um	maior	
demanda	 de	 manutenção,	 interferência	
na circulação de pedestres em calçadas 
estreitas	 devido	 às	 suas	 ramificações	 e	
copas baixas, que acabam bloqueando a 
visibilidade de pedestres.
 Quanto ao porte, mais da metade 
das árvores, 50,2% é de médio porte e 
34,5% de grande porte, totalizando 84,8% 
das árvores analisadas. Nestas ruas, 36,7% 
das árvores está situada sobre a rede de 
eletricidade, sendo que 85,1% estão ou 
estarão	 em	 conflito	 com	 a	 rede	 devido	 a	
seu porte, sendo 52,1% de médio e 33,1% 
de grande porte. Soma-se a isto o fato de 
que 70,6% do total de árvores plantadas 
todavia não alcançou os seis metros e 
portanto ainda não atingiu a rede, 35,0% 
são indivíduos jovens e 12,0% mudas. As 
árvores de médio e grande porte competem 
fisicamente	com	as	redes	de	energia	elétrica	
e iluminação pública devendo receber um 
tratamento	 específico	 para	 evitar	 danos	 e	
prejuízos (CPFL, 2008; COPEL, 2012). Os 
resultados aqui obtidos são de fundamental 
importância para que, a concessionária 
de energia ou o Poder Público, possam 
efetuar um manejo adequado destes 
indivíduos,	com	maior	segurança,	eficiência	
e qualidade, de maneira a não comprometer 
o seu crescimento e desenvolvimento, 
mitigando custos e otimizando os serviços 
prestados. Em Manaus, por exemplo, a falta 
de	 planejamento	 gerou	 diversos	 conflitos	
entre a rede elétrica e arborização, que 
estão relacionados à espécie utilizada e seu 
posicionamento (Souza e Martins, 2009).
 Segundo (PMCG, 2010), estes 
conflitos	 aumentam,	 uma	 vez	 que	 a	
população, insatisfeita com os serviços 
públicos ou por falta de conhecimento, fazem 
plantios e podas sem critérios. Além dos 
riscos e prejuízos, Andrade (2002), salienta 
que	muitas	árvores	vem	sendo	danificadas,	
mutiladas ou eliminadas (Figura 202). Este 
problema tem sido observado em Palmas 
e poderia ser minimizado ou evitado por 
meio do estabelecimento de parcerias entre 
a prefeitura municipal, a concessionária 
de energia elétrica, universidades e 

produzidos, vem sendo sistematicamente 
plantados nas calçadas, em contrapartida, 
o	 ipê-rosa	 é	 segunda	 espécie	 com	 maior	
número de mudas disponíveis no viveiro da 
Fundação Municipal de Meio Ambiente de 
Palmas, sendo também aquela distribuída 
em maior escala pela gestão municipal, 
seja no próprio viveiro ou nas campanhas 
de distribuição de mudas, o que tem feito 
desta espécie uma das mais frequentemente 
encontradas em todos os locais da cidade. 
Ambas tem aceitação da população por 
serem repassadas como espécies nativas do 
cerrado, de rápido crescimento e apropriadas 
para a arborização urbana. Porém, as demais 
espécies nativas estão escassamente 
representadas, sendo encontradas apenas 
pontualmente em algumas ruas.
 No ecossistema urbano, quanto 
maior a diversidade de espécies vegetais 
nativas, melhor a qualidade dos serviços 
ambientais, dos processos ecológicos e de 
manutenção de uma fauna diferenciada. 
Isto	 reflete	 em	 uma	 maior	 capacidade	
deste ecossistema assimilar alterações 
negativas como a poluição, variações 
climáticas,	 resistência	 a	 pragas	 e	 doenças	
que acometem plantas e animais (Biondi e 
Kischlat, 2006). A manutenção de espécies 
autóctones na arborização urbana formando 
ambientes semelhantes à paisagem original, 
aumenta a percepção do espaço urbano pela 
população estimulando a sua valorização e 
conservação (Reis et al., 2003). As Políticas 
Públicas do Município de Palmas, devem 
considerar as campanhas de convencimento 
e	 valorização	 da	 flora	 regional,	 focadas	
sobretudo no desenvolvimento emocional e 
intelectual de crianças (Turner et al., 2004) e 
no envolvimento da população local.
 A arborização das calçadas é 
composta maioritariamente por árvores, 
73,1% e palmeiras 17,9%. Os arbustos 
corresponderam a 8,9%, com destaque para 
a murta (Murraya paniculata), as cycadáceas, 
cica (Cycas circinalis) e sagu (Cycas 
revoluta), o pingo-de-ouro (Duranta repens) 
e	 o	 buquê-de-noiva	 (Plumeria pudica). 
Segundo Aguirre Junior e Lima (2007), o 
uso de arbustos na arborização viária não 
é recomendada por diversos fatores como 
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instituições não governamentais, visando 
ao desenvolvimento de ações voltadas 
ao treinamento e capacitação de pessoal, 
distribuição de mudas de espécies 
adequadas e orientação de plantio e 
manejo, implementação de soluções 
técnicas ou alternativas, monitoramento 
da	 arborização	 conflitante,	 entre	 outros	
(COELBA, 2002; CEMIG, 2011).

	 Com	 respeito	 à	 fitossanidade	
apenas 5,41% das árvores analisadas 
possui algum problema, destas, 4,06% 
estão em estado regular e 1,35% ruim. Em 

geral, estes problemas estão associados a 
presença de cupins, formigas e/ou fungos. 
A avaliação do impacto destes insetos 
e microorganismos sobre a arborização 
deverá ser individualizada e realizado por 
especialistas,	visando	identificar	o	problema	
e	definir	o	tratamento	mais	adequado.
 Quanto ao desenvolvimento, a 
metade, 50,2% dos indivíduos analisados 
enfrenta problemas, dos quais 15,5% estão 
em situação regular e 34,7% ruim. O elevado 
número de indivíduos com problemas 
requer	uma	avaliação	detalhada	para	definir	
pela remoção ou não das árvores ou do 
tipo de manejo mais adequado para cada 
situação.	 Os	 problemas	 identificados	 são	
os mais diversos e incluem primariamente o 
plantio	de	espécies	com	raízes	superficiais	
que provocam rachaduras nas calçadas, 
impermeabilização do entorno da árvore 
entre outros (Figura 203).

Figura 202: E - Arborização em conflito com a rede elétrica. D - Manejo não 
apropriado levando à morte da árvore na região Nordeste de Palmas-TO.

Figura 203: E - Plantio de espécies arbóreas com raízes superficiais 
causando rachaduras no calçamento. D - Impermeabilização do 

entorno da árvore causando o sufocamento das raízes em rua de 
quadra da região Nordeste de Palmas-TO.
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 Uma grande proporção de indivíduos 
de diferentes espécies apresentaram sérios 
problemas relacionados ao desenvolvimento, 
em função da falta de condições adequadas 
para seu desenvolvimento, resultando no 
levantamento e/ou quebra do calçamento. 
Dentre as espécies mais abundantes, 
aquelas que tiveram maior porcentagem 
de indivíduos com desenvolvimento ruim 
foram, o oiti (Licania tomentosa) com 39,7% 
dos indivíduos desta espécie apresentando 
problemas, o jambo-vermelho (Syzygium 
malaccense)	 com	 51,5%,	 o	 ipê-rosa	
(Tabebuia impetiginosa) com 50,0%, o 
sabãozinho (Sapindus saponaria) com 49,2% 
e a manga (Mangifera indica) com 38,8%. 
Entre as espécies mais problemáticas estão 
os	diferentes	 tipos	de	ficus	 (Ficus sp.) com 
50,0% dos indivíduos causando problemas 
nas calçadas.
	 Espécies	 como	 o	 ficus	 (Ficus sp.), 
não devem ser plantados em calçadas pois 
são árvores de grande porte e crescimento 
rápido, muitas vezes causando danos ao 
piso e tubulações, da mesma maneira as 
mangueiras (Mangifera indica) que além das 
raízes	 superficiais,	 apresentam	 porte	muito	
avantajado para a maioria das calçadas, tanto 
em estatura como diâmetro do tronco, além 
de produzirem frutos grandes. No entanto, a 
maioria dos problemas estão associados à 
pequena ou nenhuma área livre permeável 
deixada no entorno das árvores causada 
pelo desconhecimento ou falta de orientação 
da população. Recomenda-se o plantio de 
árvores com raízes pivotantes nas calçadas, 
entretanto, devido as peculiaridades do 
solo urbano ou da falta de espaço para 
desenvolvimento, espécies arbóreas com 
raízes pivotantes, podem desenvolver raízes 
superficiais	(Gomes,	2012).
 Em se tratando das podas, 10,6% 
receberam podas drásticas e 3,1% muito 
drásticas. A maioria das podas drásticas e 
muito	drásticas	estão	vinculadas	à	conflitos	
com a rede elétrica (Figura 204). Este 
problema se deve, em grande parte à falta 
de manejo adequado, onde as copas das 
árvores não são orientadas adequadamente, 
mas também na escolha inadequada 
das espécies. Dentre as espécies mais 

frequentes, aquelas que causaram maior 
conflito	 com	 a	 rede	 elétrica	 foram	 o	 caju	
(Anacardium occidentalis) com 45,5% dos 
indivíduos	desta	espécie	conflitantes,	o	oiti	
(Licania tomentosa) com 39,9%, o jambo-
vermelho (Syzygium malaccense) com 
41,2%,	 o	 ipê-rosa	 (Tabebuia impetiginosa) 
com 40,6% e o lanterneiro (Lophantera 
lactaescens) com 54,2% dos indivíduos 
presentes nas ruas amostradas.

 A distribuição das árvores sobre as 
calçadas das ruas das quadras da região 
Nordeste de Palmas é muito variável, não 
havendo uma padronização sobre o seu 
correto posicionamento, bem como sobre as 
espécies adequadas em função da largura 
da calçada. O tamanho das calçadas com 
arborização variou de 2,40 a 7,00 metros, 
sendo que a maioria das espécies, 91,5% 
estão	plantadas	até	3,2	metros	do	meio-fio,	
sendo 35,5% a menos de 1,2m e 40,0% entre 
1,2 e 2,2m. Ainda que a largura das calçadas 
seja variável dentro de uma quadra e entre 
as quadras, este é um dos parâmetros 

Figura 204: Podas drásticas associadas a conflitos com a rede elétrica 
na arborização das quadras da região Nordeste de Palmas-TO.
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mais importantes a ser considerado para 
seleção da arborização de ruas, ou seja, 
o plantio deve em consonância com a 
legislação vigente referente às calçadas.
 No município de São Paulo-SP 
definiu-se	uma	largura	de	70,0	cm	destinada	
à implantação da vegetação, devendo 
o plantio ser realizado em calçadas que 
tenham pelo menos 1,90m de largura (São 
Paulo, 2015), em Recife-PE (SMAS, 2013) 
e Campo Grande-MS (PMCG, 2010), 
recomenda- se o plantio em calçadas com 
largura superior a 1,5m. Em Palmas, a 
Lei de Calçadas encontra-se em fase de 
elaboração pelo Poder Público Municipal 
devendo trazer orientações sobre o local 
adequado para plantio de árvores em vias 
públicas.

5.4.3.2.3. Conclusões

- O índice de arborização viária foi, em 
geral, muito baixo nas ruas das quadras 
residenciais da região Nordeste de Palmas, 
mostrando	haver	um	déficit	de	arborização	
em todas as quadras analisadas;
- Existe uma discrepância muito grande 
quanto ao número de árvores nas calçadas 
das quadras, havendo algumas com 
enorme	 déficit	 como	 a	 608N	 com	 16,39	
ind./km e outras em condição menos ruim 
como a 208N com 126,64 ind./km;
- Em geral, as quadras com urbanização 
mais	recente	apresentaram	maior	déficit	na	
arborização das ruas (608N, 604N, 504N 
e 304N), em comparação com aquelas 
urbanizadas a mais tempo (110N, 106N, 
208N), onde parte das árvores suprimidas 
foram repostas;
- Em termos de diversidade de famílias 
e espécies, as ruas da região Nordeste 
analisadas apresentam uma elevada 
riqueza para a região central de Palmas, 
totalizando 40 famílias e 104 espécies;
- Arecaceae e Fabaceae foram as 
famílias com maior número de espécies, 
respectivamente 14 e 15 espécies 
diferentes;
- As palmeiras da família Arecaceae 
apresentaram	uma	elevada	frequência	de	
indivíduos e espécies, porém são pouco 

indicadas para arborização de ruas com 
rede elétrica aérea, devido a que estas 
espécies não podem ser conduzidas ou 
receber podas de contenção;
- O número de espécies encontradas nas 
calçadas das ruas analisadas da região 
Nordeste é alto comparado com outras 
regiões da cidade, ainda que o plantio 
seja realizado pela população local sem 
orientações	 e	 um	 padrão	 definido,	 o	 que	
acaba	 gerando	 conflitos	 com	 a	 infra-
estrutura e equipamentos públicos;
- A espécie mais frequente foi o oiti (Licania 
tomentosa), com 22,5% do total de árvores, 
porém, recomenda-se que cada espécie 
não ultrapasse 15,0% do total de indivíduos 
plantados;
- A segunda espécie mais frequente nas 
calçadas	 das	 ruas	 analisadas	 foi	 fênix	
(Phoenix roebelenii), palmeira originária da 
Ásia que apresenta boa adaptabilidade às 
condições climáticas brasileiras, possuindo 
um alto valor ornamental, porém pouco 
apropriada para a arborização de calçadas, 
pois não fornece sombreamento adequado 
e seu lento crescimento e presença de 
espinhos, faz com que sua parte vegetativa 
possa interferir na mobilidade ou causar 
danos aos de pedestres;
- Apesar da variedade arbórea encontrada 
nas ruas desta região, mais da metade das 
espécies é proveniente de outros países. Se 
acrescentarmos as espécies provenientes 
de outras regiões brasileiras fora do cerrado, 
este valor alcança 74,5%. O aumento da 
diversidade local com a introdução de 
espécies exóticas, acaba diminuindo a 
diversidade em uma escala regional, o que
pode	comprometer	a	eficiência	dos	serviços	
ambientais e ecológicos;
-	Apenas	três	dentre	as	dez	espécies	mais	
frequentes na arborização das ruas da 
região Nordeste são nativas do cerrado, 
uma delas o caju (Anacardium occidentale) 
é pouco recomendada para arborização 
viária devido aos frutos por ela produzidos e 
o grande volume de folhas caducas;
- O uso indiscriminado de espécies exóticas 
influencia	 na	 definição	 de	 uma	 identidade	
arbórea	 local	 e	 pode	 ainda	 influenciar	 na	
atração de turistas que se interessariam por 
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características naturais regionais. A falta de 
identidade com a arborização pode ainda 
gerar problemas associados ao
vandalismo e descaso com o patrimônio 
natural;
- Algumas espécies exóticas utilizadas na 
arborização desta região são consideradas 
potencialmente
invasoras e não recomendadas para 
arborização urbana, como a palmeira-rabo-
de-peixe (Caryota urens),	 o	 ficus	 (Ficus 
benjamina), o niin-indiano (Azadirachta 
indica),	 o	 falso-ipê	 (Tecoma stans), o 
eucalipto (Corymbia sp.) e a goiaba (Psidium 
guajava);
- O plantio ou cultivo de plantas provenientes 
de outras regiões ou países, sobretudo 
aquelas com potencial invasor, pode causar 
impactos	 significativos	 nos	 ecossistemas	
locais, tornando-se uma das principais 
ameaças à conservação da biodiversidade 
regional;
- O chapéu-de-napoleão (Thevetia peruviana) 
é considerada tóxica. Em geral, o uso destas 
espécies normalmente está vinculada à falta 
de planejamento na arborização urbana;
- Grande parte das espécies utilizadas na 
arborização viária destas quadras, 84,8% é 
de médio e grande porte e 36,7% delas está 
ou	 estará	 em	 conflito	 com	 a	 rede	 elétrica.	
É importante considerar estes números 
para que a concessionária de energia 
ou o poder público, possam efetuar um 
manejo adequado destes indivíduos, com 
maior	 segurança,	 eficiência	 e	 qualidade,	
de maneira a não comprometer o seu 
crescimento e desenvolvimento, mitigando 
custos e otimizando os serviços prestados;
- Os arbustos corresponderam a 9,0% com 
destaque para a murta (Murraya paniculata), 
as cycadáceas, cica (Cycas circinalis) e sagu 
(Cycas revoluta), o pingo-de-ouro (Duranta 
repens)	 e	 o	 buquê-de-noiva	 (Plumeria 
pudica), porém árvores deste porte não são 
recomendadas para a arborização viária 
devido ao reduzido sombreamento, presença 
de	 ramificação	 desde	 a	 base	 gerando	 um	
maior	demanda	de	manutenção,	interferência	
na circulação de pedestres em calçadas 
estreitas	 devido	 às	 suas	 ramificações	 e	
copas baixas, que acabam bloqueando a 

visibilidade de pedestres;
-Aproximadamente metade dos indivíduos 
arbóreos analisados enfrenta problemas 
de desenvolvimento, que incluem o plantio 
de	 espécies	 com	 raízes	 superficiais	 que	
provocam rachaduras nas calçadas, 
impermeabilização do entorno da árvore, 
entre outros;
-	Estes	conflitos	normalmente	são	gerados	
pelo uso inadequado de espécies e o 
posicionamento do indivíduo na calçadas, 
e ocorrem predominantemente pela falta de 
orientação à comunidade e planejamento 
por parte da gestão pública, acarretando 
danos à arborização ou a supressão 
desnecessária de árvores e aumento de 
gastos com o manejo;
- Apesar do reduzido número de árvores com 
problemas	 fitossanitários,	 em	 geral,	 estes	
problemas estão associados a presença de 
cupins, formigas e/ou fungos. A avaliação do 
impacto destes insetos sobre a arborização 
deverá ser individualizada e realizado por 
especialistas,	visando	identificar	o	problema	
e	definir	o	tratamento	mais	adequado;
- A maioria das podas drástica e muito 
drásticas	 estão	 vinculadas	 à	 conflitos	 com	
a rede elétrica, problema que se deve, em 
grande parte, à falta de manejo adequado, 
onde as copas das árvores não são 
orientadas apropriadamente, mas também 
à escolha inadequada das espécies;
- A distribuição das árvores sobre as 
calçadas é muito variável, não havendo 
uma padronização sobre o seu correto 
posicionamento, bem como sobre as 
espécies adequadas em função da largura 
da calçada.

5.4.3.2.4. Recomendações

-	 O	 déficit	 de	 arborização	 na	 grande	
maioria das ruas das quadras da região 
Nordeste deve ser reduzido seguindo as 
recomendações do Plano de Arborização 
Urbana de Palmas;
- A distribuição de mudas à população 
deve ser acompanhada por informações e 
recomendações técnicas sobre as espécies 
e manejo adequado à arborização das ruas 
das quadras. Estas informações devem 
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estar disponíveis nos viveiros municipais 
e particulares, bem como, nos canais 
de comunicação da prefeitura com a 
comunidade	a	fim	de	evitar	 transtornos	e	
prejuízos para o Poder Público e população 
em geral;
- Deve-se buscar uma maior 
representatividade das espécies nativas 
do cerrado e brasileiras na arborização das 
calçadas, para tanto, os viveiros municipais 
e particulares devem ser incentivados 
a produzir mudas de espécies nativas 
adequadas	para	este	fim;
- A arborização das ruas das quadras 
deverá criar uma paisagem diversa, onde 
cada espécie não ultrapasse 15,0% do total 
e identitária, onde as árvores contribuam 
para	identificá-la;
- O uso indiscriminado de espécies exóticas 
deve ser evitado e o plantio de espécies 
potencialmente invasoras e tóxicas devem 
ser proibido;
-As espécies potencialmente invasoras 
e	 aquelas	 que	 estejam	 gerando	 conflitos	
com os equipamentos públicos e 
particulares ou risco à população devem 
ser individualmente avaliadas por uma 
equipe de especialistas visando a tomada 
de decisão mais apropriada;
- O estabelecimento de parcerias entre 
a prefeitura municipal, a concessionária 
de energia elétrica, universidades e 
instituições não-governamentais, visando 
ao desenvolvimento de ações voltadas 
ao treinamento e capacitação de pessoal, 
distribuição de mudas de espécies 
adequadas e orientação de plantio e 
manejo, implementação de soluções 
técnicas ou alternativas, monitoramento da 
arborização	conflitante,	entre	outros	deve	
ser priorizado pela gestão municipal;
- A ampla divulgação de informações sobre 
as espécies arbóreas mais indicadas 
para a arborização das ruas e sobre seu 
correto plantio e manejo, é de fundamental 
importância	para	reduzir	ou	evitar	conflitos	
e riscos entre a arborização urbana, os 
equipamentos públicos e privados e a 
população;
- A Lei de Calçadas, em fase de elaboração 
pelo Poder Público Municipal, deverá 

contemplar o plantio de árvores em vias 
públicas em consonância com as diretrizes 
e recomendações do Plano de Arborização 
Urbana de Palmas;
- A arborização das ruas das quadras deve 
ser conduzida de maneira participativa com 
a comunidade, por meio do desenvolvendo 
programas educacionais, nos quais o 
cidadão ou toda comunidade esteja 
comprometida	com	a	redução	do	déficit	e	a	
melhoria da qualidade da arborização local.

5.4.3.3. Áreas Verdes - ARNE 

5.4.3.3.1. Resultados

 As áreas verdes das quadras 
residenciais analisadas são muito variáveis, 
em forma, tamanho e conteúdo (Figura 
205). No planejamento urbano, as quadras 
comerciais, não foram contempladas com 
áreas verdes (Figura 205).

 Nas áreas verdes das quadras 
residenciais analisadas foram encontrados 
3.740 indivíduos de 48 famílias e 157 

Figura 205: Exemplos de áreas verdes nas quadras da região Nordeste 
de Palmas-TO: E - 110 norte. D - 304 norte Fonte: Google Earth®
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espécies, dos quais 70 indivíduos todavia 
não	foram	identificados	(Tabela	19).	As	três	
famílias com maior número de espécies 
foram Fabaceae com 33 espécies e 21,0% 
do total amostrado, Arecaceae com 13 
espécies e 8,3% e Malvaceae e Myrtaceae 
com nove espécies e 5,8% do total (Tabela 
20). As famílias com maior número de 
indivíduos foram Anacardiaceae com 743 
indivíduos e 19,8% do total, Fabaceae com 
716 indivíduos e 19,1% e Caryocaceae com 
502 indivíduos e 13,4% do total. Juntas estas 
famílias possuem um pouco mais da metade, 
52,10% dos indivíduos presentes das áreas 
verdes amostradas (Tabela 21).
 As cinco espécies mais frequentes 
nas áreas verdes foram o pequi (Caryocar 
brasiliense) com 13,4% do total, o caju 
(Anacardium occidentale) com 12,0%, a 
manga (Mangifera indica) com 6,7%, a 
cachamorra (Tachigali rubiginosa) com 
5,9%	 e	 o	 ipê-rosa	 (Tabebuia impetiginosa) 
com 4,2% (Figura 206). Um pouco mais 
da metade das espécies, 51,90% é nativa 
do cerrado, 33,5% provenientes de outros 
países e 13,9% de outras regiões brasileiras 
(Figura 207). O elevado número de espécies 
nativas igual a 2.612 indivíduos, representa 
69,8% do total analisado, sendo superior 
ao número de espécies estrangeiras igual a 
754 indivíduos e 20,1% do total e de outras 
regiões brasileiras com 304 indivíduos e 
8,1% do total amostrado (Figura 208).
 Dentre as dez espécies mais 
frequentes, oito são nativas do cerrado, 
o pequi (Caryocar brasiliense), o caju 
(Anacardium occidentale), a cachamorra 
(Tachigali rubiginosa),	 o	 ipê-rosa	 (Tabebuia 
impetiginosa), o muricí-ferrugem (Byrsonima 
pachyphyla), o guaramirim (Myrcia fallax), a 
fava-de-bolota (Parkya platycephala) e o pau-
terra-de-folha-larga (Qualea grandiflora). As 
duas espécies estrangeiras foram a manga 
(Mangifera indica) e o jamelão (Syzygium 
cumini).
 A arborização das áreas verdes é 
composta maioritariamente por árvores, 
96,10%, e uma menor proporção de 
palmeiras 2,6% e arbustos 1,1% (Figura 
211). Quanto ao porte, mais da metade das 
árvores são de médio porte 59,2%, as de 

grande porte correspondem a 34,9% e as de 
pequeno porte apenas 3,9%. Porém, mais 
da metade dos indivíduos, 58,4% ainda não 
alcançou os seis metros de altura, 39,5% 
possuem altura entre seis e doze metros e 
apenas 2,1% alcançou uma altura superior 
aos 12,0 metros, que corresponde a árvores 
de grande porte (Figura 212). Com respeito 
à idade, 69,2% são adultas, 22,3% jovens e 
8,5% mudas (Figura 213).
	 Em	 relação	 a	 fitossanidade,	 7,2%	
dos indivíduos analisados apresentaram 
uma condição regular e 2,0% ruim, 
perfazendo 9,2% das árvores analisadas, 
o restante 90,5% encontra-se em boas 
condições. Alguns indivíduos, 0,2% estão 
mortos, devendo ser retirados (Figura 214). 
A	maioria	dos	problemas	fitossanitários	está	
associado a presença de cupins, fungos e/
ou formigas. Quanto ao desenvolvimento, 
pelo fato de grande parte das árvores estar 
situada em áreas abertas, praças e jardins, 
96,6% encontra condições satisfatórias 
para se desenvolver (Figura 215). O mesmo 
ocorre com a poda, onde 84,7% das árvores 
receberam apenas podas leves relacionadas 
à manutenção, 2,70% drásticas ou muito 
drásticas e o restante, 11,8%, em sua 
maioria palmeiras, recebem apenas limpeza 
de folhas secas (Figura 216).
  O número de indivíduos amostrados 
nas áreas verdes das quadras desta região 
variou de 15 indivíduos na 604N a 1.166 
indivíduos na 304N, o índice de indivíduos 
por hectare de quadra, representado pela 
arborização das áreas verdes, também foi 
maior na quadra 304N, igual a 48,0 ind./ha e 
menor na 604N com 0,41 ind./ha. A quadra 
406N foi aquela com maior riqueza, igual a 
76 espécies e a 604N aquela com menor, 
apenas 10 espécies. A maior diversidade, 
representada pelo índice de diversidade de 
Margalef, foi obtida na 110N igual a 10,68 e 
a menor na 604N igual a 3,90 (Tabela 20). 
A	 frequência	 de	 espécies	 nativas	 variou	
de 36,71% na 504N a 100,0% nas 604N 
(Tabela 21).
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Tabela	 19:	Famílias,	 espécies,	 número	de	 indivíduos,	 frequência	 relativa	 e	origem	dos	
indivíduos arbóreos analisadas nas áreas verdes das quadras da região Nordeste de 
Palmas-TO.
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Tabela 20: Número de indivíduos, espécies, índice de indivíduos por hectare e diversidade 
de	 espécies	 (α),	 nas	 áreas	 verdes	 das	 quadras	 inventariadas	 da	 região	 Nordeste	 de	
Palmas-TO.

Tabela	 21:	 Número	 e	 frequência	 de	 espécies	 quanto	 à	 origem,	 nas	 áreas	 verdes	 das	
quadras inventariadas da região Nordeste de Palmas-TO.

        Famílias (espécies) - Áreas Verdes

Figura 206: Famílias com maior frequência de espécies presentes nas áreas verdes amostradas da região Nordeste de Palmas-TO.
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Figura 207: Famílias com maior frequência de indivíduos presentes nas áreas verdes amostradas da região Nordeste de Palmas-TO. `

        Espécies - Áreas Verdes

Figura 208:  Espécies mais frequentes nas áreas verdes amostradas da região Nordeste de Palmas- TO.

         Famílias (indivíduos) - Áreas Verdes
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Figura 209: Origem das espécies arbóreas mais frequentes nas áreas verdes amostradas da região Nordeste de Palmas-TO.

       Origem (indivíduos) - Áreas Verdes

Figura 210: Origem dos indivíduos arbóreos mais frequentes nas áreas verdes amostradas da região Nordeste de Palmas-TO.

     Origem (espécies) - Áreas Verdes
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Figura 211: Tipo de arborização presente nas áreas verdes amostradas da região Nordeste de Palmas-TO.

        Porte e Altura - Áreas Verdes

Figura 212: Porte e altura dos indivíduos arbóreos nas áreas verdes amostradas da região Nordeste de Palmas-TO.

         Tipo - Áreas Verdes
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Figura 213: Idade dos indivíduos arbóreos nas áreas verdes amostradas da região Nordeste de Palmas-TO.

       Fitossanidade - Áreas Verdes

Figura 214: Fitossanidade dos indivíduos arbóreos nas áreas verdes amostradas da região Nordeste de Palmas-TO.

     Idade - Áreas Verdes
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Figura 215: Desenvolvimento dos indivíduos arbóreos nas áreas verdes amostradas da região Nordeste de Palmas-TO.

        Intensidade de Poda - Áreas Verdes

Figura 216: Intensidade de poda dos indivíduos arbóreos nas áreas verdes amostradas da região Nordeste de Palmas-TO.

         Desenvolvimento - Áreas Verdes
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5.4.3.3.2. Discussão

	 Em	função	da	ausência	de	um	padrão	
entre as áreas verdes das quadras analisadas 
a comparação entre elas se torna subjetiva. 
Em termos gerais, as áreas verdes das 
quadras residenciais da região Sudeste de 
Palmas possuem uma elevada diversidade 
com 48 famílias e 157 espécies de árvores. 
O número de indivíduos foi considerável 
chegando a 3.740 árvores analisadas.
 A família Fabaceae apresentou a 
maior diversidade com 33 espécies e 21,0% 
do total amostrado. Nesta família destacam-
se as 21 espécies nativas do cerrado, que 
representam 63,6% do total desta família, 
como a cachamorra (Tachigali rubidinosa), 
a fava-de-bolota (Parkia platycephala), a 
sucupira-do-cerrado (Bowdichia virgilioides), 
o amargoso (Vatairea macrocarpa), o 
falso-barbatimão (Dimorphandra mollis), 
o angelim-doce (Andira legalis), o jatobá-
do-cerrado (Hymenaea stignocarpa) e o 
vinhático (Plathymenia reticulata), todas com 
mais de 20 indivíduos cada (Figura 217).

 No entanto, as famílias com maior 
número de indivíduos foram Anacardiaceae 

com	 743	 indivíduos	 e	 frequência	 igual	
19,8%, Fabaceae com 716 indivíduos e 
19,1% e Caryocaraceae com 502 indivíduos 
e 13,4% do total amostrado. Juntas 
possuem um pouco mais da metade dos 
indivíduos presentes nas ruas amostradas. 
O caju (Anacardium occidentale) e a manga 
(Mangifera indica) representaram 94,1% 
das Anacardiaceas. Dentre as Myrtaceas 
o jamelão (Syzygium cumini), o eucalipto 
(Corymbia sp.) e a goiaba (Psidium guajava), 
foram as espécies exóticas mais frequentes 
nesta família representando 62,7% do total, 
e o guaramirim (Myrcia fallax) a nativa mais 
frequente com 26,4% dos indivíduos desta 
família.
 A riqueza, totalizando 157 espécies 
nas áreas verdes foi elevada para os padrões 
encontrados na região central de Palmas. Em 
termos quantitativos este valor é muito bom, 
pois, no ecossistema urbano, quanto maior 
a diversidade de espécies vegetais nativas, 
melhor a qualidade dos serviços ambientais, 
dos processos ecológicos e de manutenção 
de	uma	 fauna	diferenciada.	 Isto	 reflete	em	
uma maior capacidade deste ecossistema 
assimilar alterações negativas como a 
poluição,	variações	climáticas,	resistência	a	
pragas e doenças que acometem plantas e 
animais (Biondi e Kischlat, 2006).
 Porém, em termos qualitativos, 
algumas espécies exóticas apresentaram 
uma	elevada	 frequência	de	ocorrência	nas	
áreas verdes, o que pode ser problemático 
por diversos fatores. A manga (Mangifera 
indica), com 251 indivíduos e 6,7% do total 
analisado é uma espécie exótica originária 
do sudeste Asiático e introduzida no Brasil 
pelos portugueses no século XVI, foi a 
espécie mais frequente nas áreas verdes. 
Esta espécie é considerada invasora de 
ambientes degradados em regiões tropicais 
(Invasives Information Network, 2015) 
e tem sido amplamente propagada pela 
cidade de Palmas, seja pelo Poder Público 
municipal que produz e distribui mudas, 
mas principalmente pela população (Figura 
218).
 O maior problema associado a esta 
espécie nas áreas verdes, não diz respeito 
a espécie em si, mas na quantidade e 

Figura 217: Espécies nativas do cerrado da família Fabaceae encontradas nas 
áreas verdes da região Nordeste de Palmas-TO. E - Cachamorra (Tachigali 

rubidinosa). D - Falso-barbatimão (Dimorphandra mollis).



208

distribuição dos indivíduos.  Ainda que 
esta espécie seja sócio- ambientalmente 
interessante, fornecendo alimento e 
sombra para a população, além de 
proteção para a fauna, nesta região da 
cidade, encontramos diversos trechos de 
áreas verdes desprovidas de vegetação 
sendo	 reflorestadas	com	mangueiras,	bem	
como o seu plantio em áreas verdes com 
predominância de espécies nativas naturais.

 A substituição da vegetação nativa 
por mangueiras e seu uso generalizado 
e	 descontrolado,	 gera	 consequências	
negativas do ponto de vista social, ambiental 
e econômico. A copa destas árvores que 
podem alcançar mais de 40,0 metros 
de altura é bastante ampla e compacta 
interferindo na iluminação pública, o que 
pode gerar insegurança para a população; 
ambientalmente, os frutos e folhas caídos, 
atraem diversas espécies de insetos e 
pragas e sua copa impede o crescimento 
de outras espécies vegetais autóctones. 
Economicamente, tende a aumentar os 
custos com a limpeza pública além de 
causar prejuízos pela queda de frutos sobre 
veículos.

 No entanto, apesar da importância da 
recomposição da vegetação nativa suprimida 
ser realizada com espécies autóctones, 
nas áreas verdes da região Nordeste de 
Palmas, o caju (Anacardium occidentale) e 
o	ipê-rosa	(Tabebuia impetiginosa) tem sido 
excessivamente plantados. Sendo espécies 
de fácil propagação e rápido crescimento, 
são produzidos em larga escala pelos 
viveiros municipais, particulares e no caso 
do caju, pela própria população.
 A composição das espécies das 
áreas verdes deve ser cuidadosamente 
planejada, dando prioridade para as 
espécies naturalmente presentes nestes 
espaços e fomentando a diversidade 
biológica primando pelas espécies nativas. 
Nas áreas verdes analisadas 47,5% das 
espécies são exóticas ao cerrado, destas 
33,5% são provenientes de outros países e 
13,9% oriundas de outras regiões brasileiras. 
Nesta região da cidade, as espécies nativas 
foram ligeiramente mais diversas com 
51,6% das espécies analisadas e mais 
abundantes que as exóticas, representando 
71,2% do total. Alguns autores sugerem que 
o uso de espécies nativas na arborização 
urbana é uma forma de conservação ex 
situ, prevenindo extinções locais (Reis et al., 
2003; Biondi e Leal, 2008), relacionam ainda 
a	existência	de	uma	relação	direta	entre	a	
presença de árvores nativas e a riqueza de 
espécies da fauna, pela oferta de recursos 
variados como alimentação e abrigo e 
de corredores ecológicos promovendo a 
dispersão	e	o	fluxo	gênico	(Reis	et	al.,	2003;	
Brun et al, 2007; Reis et al., 2012).
 A manutenção de espécies 
autóctones na arborização urbana formando 
ambientes semelhantes à paisagem 
original, aumenta a percepção do espaço 
urbano pela população estimulando a sua 
valorização e conservação (Reis et al., 
2003). As áreas verdes das quadras da 
região Nordeste de Palmas, são fragmentos 
florestais	remanescentes	que	compõem	as	
florestas	 urbanas	 de	 Palmas.	As	 florestas	
urbanas,	 são	 definidas	 como	 áreas	 de	
vegetação com árvores e arbustos situadas 
dentro do perímetro urbano e adjacentes aos 
agrupamentos urbanos (Miller, 1997). Nas 

Figura 218: Manga Mangifera indica, produzidas pela população e plantadas 
em áreas verdes da região Noroeste de Palmas.
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quadras muitas vezes encontramos blocos 
contínuos de vegetação, interligados por 
faixas mais estreitas, formando estruturas 
com funções semelhantes aos corredores 
ecológicos (Figura 219). Esta conectividade 
é fundamental para manutenção da 
biodiversidade, potencializando os serviços 
ambientais e ecológicos proporcionados por 
esta vegetação.

 A integração destes espaços verdes 
é muito importante pois são considerados 
promotores da sustentabilidade urbana e 
devem ser contemplados pelo Poder Público 
municipal, por meio da criação do Sistema 
Municipal de Áreas Verdes, proposto pelo 
Plano Diretor Participativo de 2007, para 
facilitar a gestão, o controle e manejo dessas 
áreas, estabelecendo normas de uso e 
ocupação do solo, com vistas a preservar e 
conservar as áreas verdes (Lei Complementar 
No. 155, de 28 de dezembro de 2007), mas 
que todavia não foi implantado.
 Ainda que a proporção de espécies 
nativas seja maior que a de exóticas, 
algumas espécies exóticas encontradas 
nas áreas verdes desta região são 

consideradas potencialmente invasoras e 
não recomendadas para arborização urbana 
como a leucena (Leucaena leucocephala) 
com 0,3%, a palmeira-rabo-de-peixe 
(Caryota urens) com 0,1%, o niin-indiano 
(Azadirachta indica) com 1,3%, o falso-
ipê	 (Tecoma stans) com 0,4%, o eucalipto 
(Corymbia sp.) com 1,1% e a goiaba 
(Psidium guajava) com 1,4% entre outras 
com o mesmo potencial, porém menos 
problemáticas como a manga (Mangifera 
indica) ou o jamelão (Syzygium cumini), 
(Invasive Information Network, 2015).
 Em algumas áreas verdes das 
quadras analisadas, espécies como a 
leucena (Leucaena leucocephala) tem 
se propagado naturalmente, ocupando 
espaços verdes sem manejo adequado, 
outras como a goiaba (Psidium guajava) 
e o niim-indiano (Azadirachta indica) são 
propagadas indistintamente pela população 
para	 uso	 como	 alimento	 ou	 fitoterápico	 e	
ainda para sombreamento como é o caso 
do eucalipto (Corymbia sp.), (Figura 220).

Figura 219: Áreas verdes formadas por blocos de vegetação na região 
Nordeste de Palmas-TO: E - Nativas e exóticas ao cerrado. D - Nativas do 
cerrado formando fragmentos florestais remanescentes que compõem as 

florestas urbanas da área urbana.

Figura 220: Espécies potencialmente invasoras sendo plantadas em 
áreas verdes da região Nordeste de Palmas-TO. E - Leucena (Leucaena 

leucocephala). D - Eucalipto (Corymbia sp.).



210

 O plantio ou cultivo de plantas 
provenientes de outras regiões ou países, 
sobretudo aqueles com potencial invasor 
pode	 causar	 impactos	 significativos	 nos	
ecossistemas locais, tornando-se uma 
das principais ameaças à conservação da 
biodiversidade. Atualmente esta plantas 
são consideradas a segunda maior fonte de 
ameaça à biodiversidade (IUCN, 2000). Em 
geral, como estas espécies não encontram 
inimigos naturais para limitar sua reprodução 
e disseminação, possuem um elevado 
potencial de colonização, devendo seu 
plantio e cultivo ser controlado ou evitado.
 Segundo Silva Filho e Bortoleto 
(2005), ao não incluir a arborização no 
planejamento urbano, ocorrem plantios 
irregulares de espécies ou em locais 
inadequados com o ordenamento urbano, o 
que pode se tornar um problema no futuro. 
Além disso, Silva (2005), complementa 
que a falta de planejamento acarreta 
grandes despesas para o Poder Público 
com a manutenção, remoção, adequação e 
substituição da arborização e o emprego de 
mão-de-obra em excesso. Nas áreas verdes 
desta região observou-se que , devido a 
ausência	de	ações	do	Poder	Público,	muitos	
moradores vem utilizando as áreas verdes 
como extensão dos jardins domésticos ou 
pomares, introduzindo diversas espécies 
exóticas, algumas potencialmente 
invasoras, acreditando estar contribuindo 
com a qualidade do meio e melhoria das 
condições locais.
 Muitas destas áreas são cercadas 
ou o solo impermeabilizado, práticas que 
desrespeitam a Legislação Municipal e 
comprometem a integridade das áreas 
verdes (Figura 221). Além disso muitas áreas 
verdes estão desprovidas de vegetação que 
foi suprimida sem a devida recomposição 
vegetal ou sendo arborizadas com arbustos 
ou espécies pouco recomendadas para 
estes espaços (Figura 222).
 A importância destes espaços 
verdes para a qualidade do ambiente 
urbano é indicutível. Segundo Gangloff 
(1996), as áreas verdes urbanas são 
internacionalmente reconhecidas como o 
caminho mais efetivo para maximizar os 

Figura 221: E - Área verde com solo impermeabilizado. D - Área verde com 
vegetação suprimida sem a devida recomposição em quadra da região 

Nordeste de Palmas-TO.

Figura 222: Áreas verdes onde são plantadas espécies pouco recomendadas 
para estes espaços verdes na região Nordeste de Palmas-TO.

benefícios em base sustentada para as 
populações presentes e futuras. Em um 
estudo realizado em Curitiba-PR, 100% 
dos entrevistados foram favoráveis aos 
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investimentos municipais em parques e 
áreas	 verdes,	 justificando	 que	 estas	 áreas	
melhoram a qualidade de vida, ambiental e 
visual da cidade (Hildebrand et al., 2002).
 As áreas verdes devem ser 
preferencialmente compostas por espécies 
autóctones, as quais estão mais adaptadas 
às condições do solo e clima locais, sendo 
portanto, mais resistentes e resilientes às 
mudanças ambientais quando comparadas 
às espécies exóticas. Além disso, as áreas 
verdes compostas por espécies autóctones 
fazem parte do ecossistema local, sendo 
considerados espaços multifuncionais, 
servindo de refúgio para muitas espécies 
da fauna, exercem importante papel na 
regulação e melhoria da qualidade da água, 
fertilidade	 e	 fixação	 do	 solo,	 conservação	
da paisagem natural e mantém a identidade 
do patrimônio natural local (Pedlowski et al., 
2002; Decanal, 2011).
 As áreas verdes analisadas são 
compostas maioritariamente, por árvores 
de médio correspondendo a 59,3% e de 
grande porte igual a 34,9%, formando 
verdadeiros bosques urbanos. A grande 
maioria das árvores ainda não alcançaram a 
altura referente ao seu porte, apenas 2,2% 
possuem altura superior a 12,0 metros e 
39,5% entre seis e doze metros. Isto em 
parte, se deve a que 22,3% das árvores são 
ainda jovens e 8,5% mudas.
 O fato de 30,8% da arborização das 
áreas verdes desta região ser composta por 
indivíduos jovens e mudas, poderia levar a 
crer que existe algum planejamento municipal 
nestas ações, no entanto, este plantio 
é feito maioritariamente pela população 
local e inclui uma diversidade de espécies, 
a maioria das mudas é composta por 
espécies exóticas, 61,7%, das quais 40,9% 
são provenientes de outros países. Muitas 
destas espécies são pouco apropriadas para 
a arborização de áreas verdes. A manga 
(Mangifera indica) representou 26,8% do 
total de árvores plantadas e juntamente com 
o caju (Anacardium occidentale) com 17,9% 
e	 o	 ipê-rosa	 (Tabebuia impetiginosa) com 
10,2%, corresponderam a quase metade, 
47,2% das mudas analisadas.
 Em geral, a grande maioria das 

espécies autóctones encontradas na fase 
de muda ou indivíduos jovens, nasceram 
espontaneamente.	 A	 ausência	 de	 uma	
maior diversidade de espécies nativas do 
cerrado nestes estágios de crescimento está 
associado principalmente a dois fatores: a) 
a não produção de mudas e b) ao sistema 
de roçagem e limpeza da vegetação rasteira 
e gramíneas, feita sobretudo com o uso de 
tratores com roçadeiras de grande porte 
acopladas (Figura 223), que suprimem 
indiscriminadamente mudas ou plantas 
jovens nas áreas verdes sem tratamento 
paisagístico e com roçadeiras manuais 
ou tratores corta-grama de pequeno porte 
naquelas gramadas.

 Uma averiguação simples das 
espécies produzidas pelo viveiro da 
Fundação Municipal de Meio Ambiente 
é	 suficiente	 para	 perceber	 que	 a	 falta	
de planejamento e critérios pelo Poder 
Público municipal e o desconhecimento da 
população são outros fatores responsáveis 
pelo processo de descaracterização da 
arborização destes espaços. Além disso, o 
uso de espécies sem o devido planejamento, 
além de gerar um aspecto irregular com 

Figura 223:  E - Utilização de maquinário de grande porte na roçagem das 
áreas verdes. D - Área verde roçada com maquinário de grande porte, sendo 

eliminadas árvores de pequeno porte e plântulas, nas quadras da região 
Nordeste de Palmas-TO.
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a introdução de espécies diferentes ou 
inadequadas, pode causar problemas e 
prejuízos futuros ao meio ambiente urbano 
(Silva Filho e Bortoleto, 2005; Sucomine e 
Sales, 2010).
 A falta de manejo do arboreto 
das áreas verdes também é evidente. 
Em torno de 10,0% dos indivíduos 
apresentem	 problemas	 fitossanitários,	
em sua maioria relacionados a presença 
de cupins, formigas e/ou fungos (Figura 
224). Constatou-se que pouco ou nenhum 
tratamento é dado aos cupins destas áreas 
verdes. Nas áreas verdes que sofreram 
intervenção paisagística, percebeu-se como 
forma de manejo, apenas a eliminação dos 
cupinzeiros de montículo que tem seus 
ninhos	 superficiais.	 Porém,	 a	 maioria	 das	
espécies analisadas, cujos problemas estão 
associados a cupins, possuem cupins de 
cerne ou cupins subterrâneos xilófagos 
que se alimentam de matéria orgânica 
vegetal, atacando as árvores vivas (Amaral, 
2002). Esta mesma autora chama atenção 
para a falta de critérios em diagnosticar 
o problema, prejudicando a tomada de 
decisões adequadas. Estes cupins são, 
em geral, responsáveis pela redução da 
resistência	 dos	 galhos	 e	 troncos	 que	 se	
rompem naturalmente ou devido a ventos 
fortes, podendo gerar problemas para a 
população.

 O número de indivíduos amostrados 
nas áreas verdes das quadras desta região 
variou substancialmente de 15 indivíduos 
na 604N a 1.166 indivíduos na 304N, o 
que	 influenciou	no	 índice	de	 indivíduos	por	
hectare de quadra, sendo igualmente maior 
na quadra 304N (48,0 ind./ha) e menor na 
604N, (0,41 ind./ha). Esta discrepância ocorre 
fundamentalmente pelo fato da cobertura 
vegetal ter ou não ter sido suprimida para 
implantação da quadra.
 Analisando a abundância relativa 
de árvores na 604N, juntamente com as 
observações de campo (Figura 225), é 
possível perceber que a cobertura vegetal 
desta quadra foi suprimida em quase sua 
totalidade, um padrão semelhante a outras 
quadras da região central de Palmas. O 
índice de cobertura arbórea das áreas verdes 
desta quadra foi o mais baixo encontrado 
em toda a área central da cidade. Nesta 
quadra, diferentemente de outras que 
passaram por um processo semelhante, 
não se observou o plantio de árvores nas 
áreas verdes pela população local, sendo 
todos as espécies autóctones do cerrado. 
Esta constatação pode ser interpretada de 
diversas maneiras, entretanto, neste caso 
específico,	 aparentemente	 os	 moradores	
não se preocupam em melhorar as condições 
do meio local, por meio do plantio de 
árvores nestas áreas verdes desprovidas de 
arborização, como comumente é evidenciado 
em outras quadras. Em comunidades como 
esta é de suma importância a realização de 
um trabalho de conscientização ambiental.
 No outro extremo está situada a 
quadra 304N com 1.166 árvores em suas 
áreas verdes e uma abundância relativa de 
48,0 ind./ha. Esta quadra foi urbanizada há 
poucos anos, sendo mantida praticamente 
toda a cobertura vegetal original das suas 
áreas verdes, incluindo a área reservada para 
a praça da quadra. A cobertura vegetal desta 
quadra é naturalmente abundante e diversa, 
estando situada ao lado da Área de Proteção 
Permanente e Unidade de Conservação 
Sussuapara. Apesar destes números 
superlativos para os padrões da região, 
algumas áreas verdes desta quadra tem sido 
invadidas	e	usadas	com	fins	particulares,	a	Figura 224: Problemas fitossanitários: E - Presença de fungos. E - Cupinzeiro 

de solo nas áreas verdes da região Nordeste de Palmas-TO.
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maioria delas como entradas de garagem ou 
estacionamentos de escritórios.

 Na quadra 304N também é possível 
perceber claramente o impacto das 
construções multi- familiares (lotes HM), sobre 
a cobertura vegetal nativa (Figura 226). Estes 
lotes, que ocupam uma área considerável 
dentro das quadras, tem o potencial de 
suprimir uma grande quantidade de árvores 
nativas, sem que seja exigida a conservação 
de parte destes recursos naturais ou mesmo 
sem a devida compensação ambiental. 
Normalmente, a recomposição vegetal 
realizada por estes empreendimentos é 
apenas anedótica e realizada com espécies 
arbustivas	ou	palmeiras,	puramente	com	fins	
estéticos. É imprescindível e urgente, que 
o Poder Público Municipal, juntamente com 
o Poder Legislativo, elabore Leis visando 
minimizar ou sanar os impactos ambientais 
causados por estes empreendimentos. O 
mesmo vale para os condomínios fechados 
que	vem	aumentando	significativamente	nos	
últimos anos.

 Algumas áreas verdes das quadras 
desta região apresentaram uma elevada 
frequência	de	espécies	exóticas.	Na	504N,	
a	 frequência	 de	 espécies	 estrangeiras	
chega a 58,2% da vegetação. Nesta 
quadra, praticamente todas as árvores 
nativas foram suprimidas e, ainda que, as 
áreas verdes desta quadra não tenham 
recebido tratamento paisagístico, a 
recomposição da vegetação tem sido feito 
pela população local que tem plantado 
sobretudo manga (Mangifera indica) e 
caju (Anacardium occidentale). Na 110N a 
frequência	de	espécies	estrangeiras	chega	
a 44,6%, porém as áreas verdes desta 
quadra receberam tratamento paisagístico 
da Prefeitura Municipal, sendo esta a 
grande responsável pela implantação de 
espécies exóticas. Podemos concluir que 
tanto a população quanto o Poder Público 
plantam árvores sem planejamento e sem 
critérios, sendo os principais responsáveis 
pela descaracterização do patrimônio e da 
identidade natural local.
 

Figura 225: E - Área verde da quadra 304N onde a vegetação nativa da área 
verde não foi suprimida. D - Área verde da quadra 604N onde a vegetação 

nativa foi integralmente suprimida. 

Figura 226: Cobertura vegetal nativa suprimida para ocupação dos lotes HM 
(multifamíliares) em quadra da região Nordeste de Palmas-TO, causando 

grande impacto na vegetação urbana.
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5.4.3.3.3. Conclusões

- As áreas verdes das quadras residenciais 
da região Noroeste de Palmas possuem uma 
grande diversidade de famílias, espécies e 
uma	abundância	significativa	de	 indivíduos	
arbóreos;
- A família Fabaceae apresentou a 
maior diversidade de espécies, sendo a 
maioria nativas do cerrado e muitas delas 
naturalmente nascidas na cidade, porém 
algumas espécies desta família são oriundas 
de outros países;
- A elevada riqueza de espécies nas áreas 
verdes é muito importante em termos 
quantitativos, pois a diversidade biológica é 
um dos principais parâmetros responsáveis 
pela qualidade dos serviços ambientais e 
ecológicos;
- Em termos qualitativos, a elevada 
frequência	 de	 espécies	 nativas,	 além	
de potencializar os serviços ambientais 
e ecológicos, são promotores da 
sustentabilidade urbana e devem ser 
contemplados pelo Poder Público no 
planejamento municipal;
- O pequi (Caryocar brasiliense) foi a espécie 
nativa mais frequente, sendo de extrema 

importância ecológica, ambiental e sócio-
cultural, pois é amplamente utilizada como 
recurso alimentar e tem forte valor afetivo e 
simbólico para a população local;
- O caju (Anacardium occidentale) foi a 
segunda espécie nativa mais frequentes, 
porém, por ser uma espécie de fácil 
propagação e rápido crescimento, é 
produzido em larga escala pelos viveiros 
municipais e particulares, sendo observado 
o plantio exagerado destas espécies na 
recomposição da vegetação nativa suprimida 
das áreas verdes;
- A manga (Mangifera indica), espécie exótica 
originária do sudeste Asiático foi a espécie 
exótica mais frequente e vem sendo plantada 
indiscriminadamente nas áreas verdes, o 
que pode ser um problema do ponto de vista 
social, ambiental e econômico;
- A propagação das mangueiras tem sido, até 
certo ponto incentivada pelo Poder Público 
municipal que produz e distribui mudas, mas 
o principal responsável é população que 
efetua o plantio desprovida de informações 
e critérios;
- A composição das espécies das áreas verdes 
deve ser cuidadosamente planejada, dando 
prioridade para as espécies naturalmente 
presentes nestes espaços e fomentando 
a diversidade biológica primando pelas 
espécies nativas;
- A elevada proporção de espécies exóticas 
presentes nas áreas verdes é altamente 
preocupante, pois o processo de substituição 
e	 descaracterização	 da	 flora	 nativa	 ocorre	
sem a percepção ou preocupação do Poder 
Público municipal, ainda que a legislação 
municipal tenha proposto a criação do Sistema 
Municipal de Áreas Verdes para facilitar a 
gestão, o controle e manejo dessas áreas, 
estabelecendo normas de uso e ocupação 
do solo, com vistas a preservar e conservar 
as áreas verdes (Lei Complementar N°. 155, 
de 28 de dezembro de 2007);
- Nas áreas verdes desta região observou-se 
que,	devido	a	ausência	de	ações	do	Poder	
Público, muitos moradores vem utilizando 
as áreas verdes como extensão dos jardins 
domésticos ou pomares, introduzindo 
diversas espécies exóticas;
- Algumas espécies exóticas utilizadas na 

Figura 227: Área verde da quadra 110N onde a vegetação foi suprimida e 
recomposta pelo Poder Público municipal, predominantemente com espécies 

vegetais exóticas.
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arborização desta região são consideradas 
potencialmente invasoras e não 
recomendadas para arborização urbana, 
como a leucena (Leucaena leucocephala), 
o	 falso-ipê	 (Tecoma stans), o eucalipto 
(Corymbia sp.) e a goiaba (Psidium guajava);
- O plantio ou cultivo de plantas provenientes 
de outras regiões ou países, sobretudo 
aquelas com potencial invasor, pode causar 
impactos	 significativos	 nos	 ecossistemas	
locais, tornando-se uma das principais 
ameaças à conservação da biodiversidade 
regional;
- O plantio de árvores nas áreas verdes é feito 
maioritariamente pela população local e inclui 
uma diversidade de espécies, muitas delas 
exóticas e algumas pouco apropriadas para 
a arborização urbana, não recomendadas 
para compor as áreas verdes;
- Muitas áreas verdes tem sido cercadas 
ou o solo impermeabilizado, práticas que 
desrespeitam a Legislação Municipal e 
comprometem a integridade das áreas 
verdes;
- As áreas verdes de algumas quadras devem 
formar bosques urbanos cuja importância 
para a qualidade do ambiente urbano é 
indicutível;
- Ao produzir espécies pouco adequadas para 
a arborização urbana, os viveiros municipais, 
juntamente com a população que não 
recebe orientação, que efetua a maioria dos 
plantios nas áreas verdes, contribuem para 
a descaracterização e perda de qualidade e 
identidade da arborização destes espaços;
- O corte de gramíneas com máquinas e 
roçadeiras de grande porte deve ser realizado 
seguindo	 critérios	 bem	 definidos,	 a	 fim	 de	
evitar a supressão de mudas e indivíduos 
jovens da vegetação nativa naturalmente 
produzidos;
- A falta de manejo do arboreto das áreas 
verdes também é evidente e contribui para 
que a população assuma a responsabilidade 
do Poder Público, o que muitas vezes resulta 
na perda de qualidade ambiental e ecológica 
destes espaços;
- A capacitação e orientação dos funcionários 
responsáveis pelo manejo das áreas 
verdes quanto as práticas de manejo 
mais adequadas é fundamental para a 

conservação e sustentabilidade das áreas 
verdes urbanas.
- O número de indivíduos amostrados 
nas áreas verdes das quadras desta 
região variou substancialmente. Estas 
discrepâncias ocorrem fundamentalmente 
pelo fato da cobertura vegetal ter ou não ter 
sido suprimida para implantação da quadra;
- A população e o Poder Público plantam 
árvores nas áreas verdes das quadras 
sem planejamento e sem critérios, 
sendo os principais responsáveis pela 
descaracterização do patrimônio e da 
identidade natural local;
- As construções multi-familiares (lotes 
HM), causam um enorme impacto sobre a 
cobertura vegetal nativa. Estes lotes, que 
ocupam uma área considerável dentro das 
quadras, tem o potencial de suprimir uma 
grande quantidade de árvores nativas, sem 
que seja exigida a conservação de parte 
destes recursos naturais ou mesmo a devida 
compensação ambiental. É imprescindível 
e urgente, que o Poder Público Municipal, 
juntamente com o Poder Legislativo, 
elabore Leis visando minimizar ou sanar os 
impactos ambientais causados por estes 
empreendimentos e outros semelhantes 
como os condomínios fechados.

5.4.3.3.4. Recomendações

-	A	ausência	de	um	padrão	entre	as	áreas	
verdes das quadras da região Nordeste 
de Palmas, exige um planejamento 
individualizado de todos os espaços verdes: 
praças, jardins, canteiros e áreas verdes, 
seguindo as recomendações e diretrizes do 
Plano de Arborização Urbana de Palmas;
- A criação do Sistema Municipal de Áreas 
Verdes que facilite a gestão, o controle 
e manejo dessas áreas, estabelecendo 
normas de uso e ocupação do solo, 
com vistas a preservar e conservar as 
áreas verdes conforme previsto na Lei 
Complementar N°. 155, de 28 de dezembro 
de 2007, deve ser priorizado;
- A arborização e manejo das áreas verdes 
deve ser uma atribuição exclusiva do Poder 
Público municipal, quando terceirizada por 
meio	 de	 programas	 específicos,	 deverá	
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serguir as recomendações e diretrizes do 
Plano de Arborização Urbana de Palmas e 
a Legislação Ambiental Municipal;
- As áreas verdes públicas cercadas ou 
com alterações do uso do solo, práticas que 
comprometem a integridade destes espaços, 
devem ser individualmente analisada 
e avaliada pelos órgãos competentes 
municipais visando sua adequação à 
Legislação Municipal;
- As áreas verdes das quadras devem 
estar interligadas por meio de um sistema 
de corredores verdes urbanos de maneira 
a	 tornar	 mais	 eficientes	 os	 serviços	
ambientais e ecológicos, melhorando a 
sustentabilidade ambiental e a qualidade de 
vida da população;
- Os órgãos competentes municipais devem 
realizar o monitoramento constante das 
áreas	 verdes	 a	 fim	 de	 evitar	 a	 introdução	
de espécies potencialmente invasoras ou 
inadequadas à arborização destes espaços;
-As espécies potencialmente invasoras e 
aquelas	que	estejam	gerando	conflitos	com	
os equipamentos públicos e particulares ou 
risco à população devem ser individualmente 
avaliadas por uma equipe de especialistas 
visando a tomada de decisão mais 
apropriada;
- A contratação de técnicos especializados 
responsáveis pelo manejo adequado 
da arborização é fundamental para a 
sustentabilidade ambiental e econômica do 
patrimônio arbóreo das áreas verdes como 
um todo;
- As espécies produzidas pelos viveiros 
municipais para arborização das 
áreas verdes, devem ser compostas 
preferencialmente por espécies autóctones, 
as quais estão mais adaptadas às 
condições do solo e clima locais, sendo 
selecionadas e manejadas de acordo com 
as recomendações e diretrizes do Plano de 
Arborização Urbana de Palmas;
- O transplante de árvores adultas é um 
procedimento amplamente utilizado e deve 
ser considerado como uma ferramenta 
prioritária e indispensável para garantir a 
diversificação	e	conservação	do	patrimônio	
arbóreo autóctone das áreas verdes;
- As áreas verdes das quadras deverão ser 

arborizadas visando criar uma paisagem 
com identidade, onde os espaços públicos 
(praças e áreas verdes) e as árvores 
contribuam	para	identificá-la;
- A arborização das áreas verdes deverá ser 
sustentável, buscando sempre o incremento 
da biodiversidade, atuando como um 
recurso multifuncional, que ofereça serviços 
ecológicos, ambientais, sociais e econômicos 
para a população;
- A ampla divulgação de informações sobre 
as espécies arbóreas mais indicadas para a 
arborização das áreas verdes e sobre seu 
correto plantio e manejo, é de fundamental 
importância	 para	 reduzir	 ou	 evitar	 conflitos	
e riscos entre a arborização urbana, os 
equipamentos públicos e privados e a 
população;
- O estabelecimento de parcerias entre 
a prefeitura municipal, universidades e 
instituições não- governamentais, visando 
ao desenvolvimento de ações voltadas 
ao treinamento e capacitação de pessoal, 
distribuição de mudas de espécies 
adequadas e orientação de plantio e manejo, 
implementação de soluções técnicas ou 
alternativas e monitoramento da arborização 
das áreas verdes, entre outros deve ser 
priorizado pela gestão municipal;
- A arborização dos áreas verdes deve ser 
conduzida de maneira participativa com a 
comunidade, por meio do desenvolvendo 
programas educacionais, nos quais o cidadão 
ou toda comunidade esteja comprometida 
com	 a	 redução	 do	 déficit	 e	 a	 melhoria	 da	
qualidade da arborização local;
- É urgente, que o Poder Público Municipal, 
juntamente com o Poder Legislativo, 
elaborem Leis visando minimizar ou sanar 
os impactos ambientais causados pelos 
empreendimentos realizados nos lotes multi-
familiares e outros semelhantes como os 
condomínios fechados.

5.4.4. Área Residencial Noroeste - ARNO

5.4.4.1. Descrição

 A região Noroeste de Palmas é 
composta por 12 Áreas Residenciais (ARNO) 
e duas Áreas de Comércio Central (ACNO), 
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localizadas ao norte da Av. Teotônio Segurado 
e a oeste da Av. Juscelino Kubitschek. 
O tamanho, desenho, infraestrutura, 
equipamentos e tempo de ocupação destas 
quadras é bastante variável. Em geral, o 
tamanho, dimensão, número e sentido das 
ruas, não seguem um padrão, sendo cada 
quadra objeto de planejamento próprio 
(Figura 228).

 Nesta região foram amostradas as 
quadras 105N, 303N, 305N, 403N, 405N. O 
número de indivíduos arbóreos amostrados 
nas ruas, considerando uma analise de 60% 
do total de ruas, variou entre 17 árvores na 
305N e 158 árvores na 105N, nas áreas 
verdes o total de árvores variou entre 15 na 
305N e 787 na 105N, porém estes valores 
não são comparáveis uma vez que cada 
quadra é fruto de um planejamento próprio, 
variando ainda em tamanho, forma e 
conteúdo, conforme descrito anteriormente. 
Neste sentido, as calçadas das ruas e áreas 
verdes foram amostradas como um bloco 
conjunto para toda a região.

5.4.4.2. Ruas - ARNO

5.4.4.2.1. Resultados

 O número de indivíduos por 
quilômetro variou de 6,55 ind./km na 305N a 
83,16 ind./km na 105N. Nos 9.136 metros de 
ruas percorridos o índice de indivíduos por 
quilômetro foi igual a 48,6 ind./km (Tabela 
22).
 Nas ruas das quadras analisadas 
foram encontrados 444 indivíduos de 26 
famílias e 60 espécies (Tabela  23). As 
famílias com maior número de espécies foram 
Arecaceae com 15,0% do total analisado, 
Fabaceae com 13,3% e Anacardiaceae e 
Myrtaceae com 6,7% cada (Figura 229). As 
famílias com maior número de indivíduos 
foram Chrysobalanaceae com 20,3% do 
total, Anacardiaceae com 15,8%, Arecaceae 
com 9,9% e Myrtaceae com 9,2%. Juntas, 
estas famílias possuem um pouco mais da 
metade, 55,2% dos indivíduos presentes 
das ruas amostradas (Figura 230).
 As cinco espécies mais frequentes 
nas calçadas foram o oiti (Licania tomentosa) 
com 20,3% do total amostrado, a manga 
(Mangifera indica) com 10,4%, o lanterneiro 
(Lophantera lactaescens) com 6,1%, o caju 
(Anacardium occidentale) com 5,0% e o 
ipê-rosa	(Tabebuia impetiginosa) com 4,3% 
(Figura 231). Apenas 16,7% das espécies 
são nativas do cerrado, o restante, 56,7% 
é proveniente de outros países e 26,7% 
espécies brasileiras de outras regiões 
(Figura 232). Porém, o número de indivíduos 
exóticos ao cerrado chega a 82,7%, sendo 
43,2% provenientes de outros países e 
39,4% de outras regiões brasileiras (Figura 
232).
 A arborização das calçadas das ruas 
é composta maioritariamente por árvores 
80,0%, sendo os arbustos 10,1% e as 
palmeiras 9,9% (Figura 233). Quanto ao 
porte, quase metade das árvores, 48,0% 
são de médio porte, as de grande porte 
correspondem a 36,3% e as de pequeno 
porte 15,8%. Quanto à altura dos indivíduos 
analisados, grande parte, 72,7% ainda não 
alcançou os seis metros de altura, 26,4% 
possuem altura entre seis e doze metros e 

Figura 228:  Localização da região Noroeste de Palmas-TO.
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apenas 0,9% alcançou uma altura superior 
aos 12 metros, que corresponde a árvores 
de grande porte (Figura 234). Com respeito 
à idade, 55,6% são adultas, 29,3% jovens e 
15,1% mudas (Figura 235).
	 Em	 relação	 a	 fitossanidade,	
apenas 2,5% dos indivíduos analisados 
apresentaram uma condição regular e 
1,8% ruim, perfazendo 4,3% das árvores 
das calçadas das ruas, o restante 95,7% 
encontra-se em boas condições (Figura 
236). Quanto ao desenvolvimento, em torno 
de metade das árvores 54,3% não encontra 
condições satisfatórias para se desenvolver, 
destas, 7,9% apresenta uma condição 
regular e 46,4% ruim (Figura 237).
	 Apesar	 do	 conflito	 potencial	 entre	 a	
arborização e os equipamentos públicos, 

64,9% das árvores analisadas recebeu poda 
leve, 8,8% drástica e 2,3% muito drástica. 
O restante, 24,1%, composto sobretudo 
por palmeiras, recebeu apenas a limpeza 
de folhas velhas (Figura 238). Nas ruas 
analisadas 29,5% das árvores está situada 
sob a rede de eletricidade, destas, 86,0% 
estão	 ou	 estarão	 em	 conflito	 com	 a	 rede	
devido a seu porte, sendo 55,0% de médio 
porte e 31,0% de grande porte (Figura 239).
 O posicionamento das árvores nas 
calçadas variou substancialmente em função 
da largura da calçada que variou de 1,4 a 
3,4 metros. Cerca de 91,0% dos indivíduos 
analisados estão situadas a menos de 2,2 
metros	do	meio-fio,	o	restante	situa-se	entre	
2,2 e 4,2 metros (Figura 240).

Tabela 22: Índice de indivíduos por quilômetro nas ruas das quadras inventariadas da 
região Noroeste de Palmas-TO.

Tabela	 23:	 Famílias,	 espécies,	 número	 de	 indivíduos,	 frequência	 relativa	 e	 origem	dos	
indivíduos arbóreos nas ruas das quadras da região Noroeste de Palmas-TO.
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        Famílias (espécies) - Ruas

Figura 229: Famílias com maior frequência de indivíduos nas ruas amostradas da região Noroeste de Palmas-TO.
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Figura 230: Famílias com maior frequência de espécies nas ruas amostradas da região Noroeste de Palmas-TO.

        Espécies - Ruas

Figura 231:  Espécies mais frequentes nas ruas amostradas da região Noroeste de Palmas-TO.

         Familias (indivíduos) - Ruas
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Figura 232: Origem das espécies nas ruas amostradas da região Noroeste de Palmas-TO.

       Origem (Indivíduos) - Ruas

Figura 232: Origem dos indivíduos nas ruas amostradas da região Noroeste de Palmas-TO.

    Origem (Espécies) - Ruas
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Figura 233: Tipo de arborização nas ruas amostradas da região Noroeste de Palmas-TO.

        Porte e Altura - Ruas

Figura 234:  Porte e altura dos indivíduos arbóreos nas ruas amostradas da região Noroeste de Palmas-TO.

         Tipo - Ruas
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Figura 235: Idade dos indivíduos arbóreos nas ruas amostradas da região Noroeste de Palmas-TO.

       Fitossanidade - Ruas

Figura 236:  Fitossanidade dos indivíduos arbóreos nas ruas amostradas da região Noroeste de Palmas-TO.

     Idade - Ruas
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Figura 237: Desenvolvimento dos indivíduos arbóreos nas ruas amostradas da região Noroeste de Palmas-TO.

       Intensidade de Poda - Ruas

Figura 238: Intensidade de poda dos indivíduos arbóreos nas ruas amostradas da região Noroeste de Palmas-TO.

        Desenvolvimento - Ruas
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Figura 239: Porte dos indivíduos arbóreos situados sob a rede elétrica nas ruas amostradas da região Noroeste de Palmas-TO.

    Distância das Árvores ao Meio-Fio - Ruas
 

Figura 240: Distância dos indivíduos arbóreos ao meio-fio nas ruas amostradas da região Noroeste de Palmas-TO.

     Porte Árvores sob Rede Elétrica
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5.4.4.2.2. Discussão

 Sendo objeto de um planejamento 
próprio e apesar de todas terem uma 
estrutura	 parecida	 com	 residências,	 ruas,	
equipamentos públicos, praças e áreas 
verdes, as quadras de Palmas sofrem 
variações intrínsecas, de tamanho e em 
função	 do	 zoneamento	 conforme	 definido	
pela Lei N° 386, de 17 de fevereiro de 1993.
 Estas variações tornam inviável a 
comparação das análises individuais de 
cada quadra, sendo as ruas e suas calçadas, 
na maioria das análises consideradas como 
um todo, exceto no caso do índice de 
árvores por quilômetro de rua, onde obteve-
se um valor individual para cada quadra 
analisada, considerando um espaçamento 
de 10 metros entre árvores (Tabela 22). 
Nos 8.136 metros de ruas percorridos nas 
quadras da região Noroeste de Palmas, 
encontrou-se em média 54,6 indiv./km. Nas 
quadras residenciais amostradas o número 
de indivíduos por quilômetro variou de 6,6 
ind./km na 305N a 83,2 ind./km na 105N.
 Em todas as quadras amostradas 
desta região os valores estiveram muito 
abaixo do índice recomendado por Silva 
Filho (2002), que é de 200 árvores por 
quilômetro de rua, em termos quantitativos 
a arborização das quadras desta região 
ainda	é	muito	deficiente.

 Um estudo realizado sobre a 
percepção do residentes em Palmas em 
relação às árvores urbanas mostrou que 
66,44% da população entrevistada da região 
Noroeste	 afirmam	 que	 a	 falta	 de	 árvores	
geram incômodos como maior temperatura 
(57,55%) e poluição do ar (20,14%), (Morais 
et al., 2011). Em relação às desvantagens, 
no geral, o estudo mostrou ainda que, na 
rua do entrevistado os maiores problemas 
estão associados à insatisfação com a 
cobertura arbórea (53,90%) sendo a falta de 
sombreamento (57,47%), o que corrobora 
os baixos índices de arborização viária 
encontradas nas calçadas das ruas das 
quadras desta região.
 Em termos de diversidade de famílias 
e espécies, as ruas da região sudeste 
analisadas apresentam uma riqueza abaixo 
do esperado. Um total de 26 famílias, das 
quais, Arecaceae, Fabaceae, Anacardiaceae 
e Myrtaceae, foram aquelas com maior 
número de espécies, respectivamente 
nove, oito e quatro espécies diferentes. 
Com respeito ao número de indivíduos 
por família, Chrysobalanaceae teve uma 
frequência	 de	20,3%,	 representada	apenas	
por uma espécie, o oiti (Licania tomentosa). 
A segunda família com maior número de 
indivíduos foi Anacardiaceae com 15,8%, 
onde a manga (Mangifera indica) 10,4% e 
o caju (Anacarcium occidentalis) com 4,9%, 
foram as espécies mais frequentes desta 
família.
 As 60 espécies encontradas nas 
calçadas das ruas analisadas da região 
Noroeste é relativamente baixo comparado 
a outras regiões de Palmas. Em geral, o 
plantio das árvores não segue um padrão 
definido,	 realizado	 pela	 população	 local,	
que adquire mudas distribuídas em eventos 
e campanhas ambientais ou nos viveiros 
municipais e particulares. Ainda que não 
seja tão elevada, a diversidade arbórea 
traz uma série de benefícios ambientais, 
ecológicos e sociais (MiIlano, 1996; Melo, 
et al., 2007; Shams et al., 2009), porém 
diversas características da arborização 
como a origem, a forma e o tamanho devem 
ser avaliados para maximizar os serviços 
ambientais e ecológicos proporcionados Figura 241: Arborização das ruas deficitária na região Noroeste de Palmas-TO.
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pela arborização urbana.
 A espécie mais frequente foi o 
oiti (Licania tomentosa) com 20,3% do 
total de indivíduos, uma proporção muito 
acima daquela recomendada por Grey e 
Deneke (1986). Segundo estes autores, 
no planejamento da arborização urbana é 
importante que cada espécie não ultrapasse 
15,0% do total de indivíduos plantados. 
Diversos estudos tem relatado a elevada 
frequência	 do	 oiti	 na	 arborização	 urbana,	
seja em cidades de grande porte como 
Manaus-AM onde corresponde a 29,0% 
(Costa e Higuchi, 1999), de médio porte 
como Uberlândia-MG com 32,0% (Silva et al., 
2002) ou de pequeno como Colíder-MT com 
82,5% (Almeida, 2009). Sendo uma espécie 
de rápido crescimento, copa densa, folhas 
perenes, fácil propagação, e raiz que, em 
geral	não	danifica	o	piso,	o	oiti	é	amplamente	
encontrado nos viveiros públicos municipais 
e particulares, sendo ainda bem aceita pela 
população.
 A segunda espécie mais frequente 
nas calçadas das ruas analisadas foi a 
mangueira (Mangifera indica). As frutíferas 
têm	 sido	 extensivamente	 utilizado	 na	
arborização urbana, o que é aceitável do 
ponto de vista sócio-ambiental, uma vez que 
seus frutos podem servir de alimento para 
a população humana e a fauna silvestre 
(Melo et al., 2007), por outro, espécies que 
produzem frutos grandes, como a mangueira, 
são pouco apropriados para a arborização 
urbana, principalmente no caso de calçadas 
ou estacionamentos, onde os frutos podem 
causar problemas aos pedestres ou veículos, 
além de sujarem o chão (Santos e Teixeira, 
2001) e atrair diversos insetos problemáticos 
como abelhas e marimbondos ou alguns 
vetores de doenças (Milano e Dalcin, 2000). 
Outras espécies que se destacaram na 
arborização das ruas da região Noroeste 
de Palmas foram o lanterneiro (Lophantera 
lactescens) com 6,1% do total amostrado, 
o caju (Anacardium occidentale) com 5,0% 
e	 o	 ipê-rosa	 (Tabebuia impetiginosa) com 
4,3%, todas elas amplamente utilizadas na 
arborização das calçadas de Palmas.

 Apesar da variedade arbórea 
encontrada nas ruas desta região, mais da 
metade das espécies, 56,7%, é proveniente 
de outros países. Se acrescentarmos as 
espécies provenientes de outras regiões 
brasileiras fora do cerrado 26,7%, este valor 
alcança 83,3%. Em termos quantitativos, o 
número de indivíduos exóticos ao cerrado 
chega a 82,7%. O aumento da diversidade 
local com a introdução de espécies exóticas 
acaba diminuindo a diversidade em uma 
escala regional, o que pode comprometer 
a	 eficiência	 dos	 serviços	 ambientais	
e ecológicos (Alvey, 2007). O uso 
indiscriminado de espécies exóticas acaba 
afastando turistas que se interessariam por 
características locais (Silva, 2008). Esta falta 
de identidade é também um dos grandes 
problemas associados ao vandalismo e 
descaso com o patrimônio arbóreo.
Apesar	 da	 reduzida	 frequência,	 algumas	
espécies exóticas utilizada na arborização 
das ruas desta região são consideradas 
potencialmente invasoras e não 
recomendadas para arborização urbana 
como a palmeira-rabo-de-peixe (Caryota 
urens)	com	1,1%,	o	ficus	(Ficus benjamina) 

Figura 242: Espécies mais frequentes na arborização das ruas 
da região Noroeste de Palmas-TO: E - Oiti (Licania tomentosa). 

D - Manga (Mangifera indica).
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com 1,1%, o niin-indiano (Azadirachta indica) 
com 0,2%, o pinhão (Jatropha curcas) com 
0,5%,	o	falso-ipê	(Tecoma stans) com 0,7%, 
o eucalipto (Corymbia sp.) com 1,1% e a 
goiaba (Psidium guajava) com 1,4% do total 
amostrado.
 O plantio ou cultivo de plantas 
provenientes de outras regiões ou países, 
sobretudo aqueles com potencial invasor 
pode	 causar	 impactos	 significativos	 nos	
ecossistemas locais, tornando-se uma 
das principais ameaças à conservação da 
biodiversidade. Atualmente esta plantas 
são consideradas a segunda maior fonte de 
ameaça à biodiversidade (IUCN, 2000). Em 
geral, como estas espécies não encontram 
inimigos naturais para limitar sua reprodução 
e disseminação, possuem um elevado 
potencial de colonização, devendo seu 
plantio e cultivo ser controlado ou evitado.
 De acordo com Ziller (2000), a 
introdução de espécies exóticas é motivada 
por diversos fatores como a necessidade ou 
vontade de cultivar produtos alimentares e 
plantas ornamentais de outras regiões, ou 
ainda, no caso de povos imigrantes, de recriar 
a paisagem de sua terra natal. Nos países 
tropicais, apesar da elevada diversidade 
biológica, o pouco conhecimento sobre 
as espécies nativas motiva o cultivo de 
espécies exóticas amplamente estudadas, o 
que facilita a sua propagação (Richardson, 
1999).
 Algumas espécies como o chapéu-
de-napoleão (Thevetia peruviana) com 1,6% 
e o pinhão (Jatropha curcas) com 0,5% do 
total amostrado, são consideradas tóxicas. 
De acordo com Biondi e Leal (2008), a 
arborização sem planejamento faz com que 
espécies indesejáveis para o meio ambiente 
e para o ser humano sejam introduzidas no 
ambiente urbano, como é o caso das plantas 
tóxicas.	Acrescentam	ainda	que	a	ausência	
de princípios tóxicos é um dos principais 
condicionantes para a seleção de espécies 
na arborização urbana.
 Das dez espécies mais frequentes 
na arborização das ruas das quadras 
da região Noroeste, apenas duas são 
nativas do cerrado, o caju (Anacardium 
occidentale)	com	5,0%	do	total	e	o	ipê-rosa	

(Tabebuia impetiginosa) com 4,3%. Estas 
duas espécies são amplamente utilizadas 
na arborização urbana local. O caju, devido 
a	 sua	 fácil	 propagação	e	 identificação	 com	
a população, em função do fruto e sombra 
produzidos, vem sendo sistematicamente 
plantados nas calçadas, em contrapartida, 
o	 ipê-rosa	 é	 segunda	 espécie	 com	 maior	
número de mudas disponíveis no viveiro da 
Fundação Municipal de Meio Ambiente de 
Palmas, sendo também aquela distribuída 
em maior escala pela gestão municipal, 
seja no próprio viveiro ou nas campanhas 
de distribuição de mudas, o que tem feito 
desta espécie uma das mais frequentemente 
encontradas em todos os locais da cidade. 
Ambas tem aceitação da população por 
serem repassadas como espécies nativas do 
cerrado, de rápido crescimento e apropriadas 
para a arborização urbana. As demais 
espécies nativas estão escassamente 
representadas.
 No ecossistema urbano, quanto 
maior a diversidade de espécies vegetais 
nativas, melhor a qualidade dos serviços 
ambientais, dos processos ecológicos e de 
manutenção de uma fauna diferenciada. 
Isto	 reflete	 em	 uma	 maior	 capacidade	
deste ecossistema assimilar alterações 
negativas como a poluição, variações 
climáticas,	 resistência	 a	 pragas	 e	 doenças	
que acometem plantas e animais (Biondi e 
Kischlat, 2006). A manutenção de espécies 
autóctones na arborização urbana formando 
ambientes semelhantes à paisagem original 
aumenta a percepção do espaço urbano pela 
população, estimulando a sua valorização e 
conservação (Reis et al., 2003). As Políticas 
Públicas do Município de Palmas devem 
considerar as campanhas de convencimento 
e	 valorização	 da	 flora	 regional,	 focadas,	
sobretudo no desenvolvimento emocional e 
intelectual das crianças (Turner et al., 2004) 
e no envolvimento da população local.
 A arborização das calçadas é 
composta maioritariamente por árvores que 
representaram 80,0% do total amostrado 
e palmeiras com 9,9%. Os arbustos 
corresponderam a 10,1% com destaque 
para a murta (Murraya paniculata) e as 
cycadáceas (Cyca sp.). Segundo Aguirre 
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Junior e Lima (2007), o uso de arbustos 
na arborização viária não é recomendada 
por diversos fatores como o sombreamento 
reduzido	 ou	 ausente,	 ramificação	 desde	
a base gerando um maior demanda de 
manutenção,	 interferência	 na	 circulação	
de pedestres em calçadas estreitas devido 
às	 suas	 ramificações	 e	 copas	 baixas,	
interferindo na visibilidade de pedestres.

 

 Quanto ao porte, quase metade das 
árvores, 48,0% é de médio porte e 36,3% de 
grande porte, totalizando 84,2%. Nas ruas 
analisadas 30,0% das árvores está situada 
sob a rede de eletricidade, destas, 86,0% 
estão	ou	estarão	em	conflito	com	a	rede	devido	
a seu porte, sendo 55,0% de médio e 31,0% 
de grande porte. Considerando que 72,7% 
do total de indivíduos plantados todavia não 
alcançou os seis metros, e portanto ainda 
não atingiu a rede é importante avaliar caso 
a caso a necessidade de intervenção sobre 
esses indivíduos que podem competir com 
a	rede	elétrica,	a	fim	de	evitar	transtornos	e	
gastos desnecessários no futuro.
 As árvores de médio e grande porte 
competem	 fisicamente	 com	 as	 redes	 de	

energia elétrica e iluminação pública 
devendo	receber	um	tratamento	específico	
para evitar danos e prejuízos (CPFL, 
2008; COPEL, 2012). Os resultados aqui 
obtidos são de fundamental importância 
para que, a concessionária de energia 
ou o Poder Público, possam efetuar um 
manejo adequado destes indivíduos, com 
maior	 segurança,	 eficiência	 e	 qualidade,	
de maneira a não comprometer o seu 
crescimento e desenvolvimento, mitigando 
custos e otimizando os serviços prestados. 
Em Manaus, por exemplo, a falta de 
planejamento	gerou	diversos	conflitos	entre	
a rede elétrica e arborização, que estão 
relacionados ao tipo de espécie utilizada e 
seu posicionamento na calçada (Souza e 
Martins, 2009). 
 Segundo (PMCG, 2010) estes 
conflitos	 aumentam,	 uma	 vez	 que	 a	
população insatisfeita com os serviços 
públicos ou por falta de conhecimento, 
fazem plantios e podas sem critérios. Além 
dos riscos e prejuízos, Andrade (2002) 
salienta que muitas árvores vem sendo 
danificadas,	mutiladas	ou	eliminadas.	Este	
problema tem sido observado em Palmas 
e poderia ser minimizado ou evitado por 
meio do estabelecimento de parcerias entre 
a prefeitura municipal, a concessionária 
de energia elétrica, universidades e 
instituições não governamentais, visando 
ao desenvolvimento de ações voltadas 
ao treinamento e capacitação de pessoal, 
distribuição de mudas de espécies 
adequadas com orientação de plantio 
e manejo, implementação de soluções 
técnicas ou alternativas, monitoramento 
da	 arborização	 conflitante,	 entre	 outros	
(COELBA, 2002; CEMIG, 2011).
	 Com	respeito	à	fitossanidade	apenas	
4,3% das árvores analisadas possui algum 
problema	 fitossanitário.	 Em	 geral,	 estes	
problemas estão associados a presença 
de cupins, formigas, brocas e/ ou fungos. 
A avaliação do impacto destes insetos 
e microorganismos sobre a arborização 
deverá ser individualizada e realizado por 
especialistas,	 visando	 identificar	 com	mais	
detalhes	o	problema	e	definir	o	 tratamento	
mais adequado.

Figura 243: Espécies arbustivas utilizadas na arborização das ruas 
da região Noroeste de Palmas-TO: E - Murta (Murraya paniculata). 

D - Cica (Cycas revoluta).
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Figura 244: Árvores mutiladas em função de podas não apropriadas nas 
ruas das quadras de Palmas- TO.

 Quanto ao desenvolvimento, um pouco 
mais da metade dos indivíduos analisados 
enfrenta algum tipo de problema relacionado 
a condições adequadas para que o indivíduo 
possa crescer de forma satisfatória. Os 
problemas	identificados	são	os	mais	diversos	
e	 incluem	 área	 livre	 insuficiente	 para	 o	
desenvolvimento da planta, provocando 
a impermeabilização do solo e reduzindo 
a	 infiltração,	 estrangulamento	 do	 tronco	 a	
medida em que a espécie se desenvolve. 
Além de causar danos ao indivíduo, estas 
interferências	podem	provocar	a	sua	morte,	
gerando transtornos para a comunidade. 
Com menos espaço para se desenvolver, 
o	 indivíduo	acaba	danificando	as	 calçadas,	
provocando rachaduras e até mesmo a 
quebra completa do calçamento.
 Dentre as espécies mais abundantes, 
aquelas que tiveram maior porcentagem 
de indivíduos com desenvolvimento ruim 
foram, o oiti (Licania tomentosa) com 72,0% 
dos	 indivíduos	 desta	 espécie	 conflitantes,	
o jambo-vermelho (Syzygium malaccense) 
com 71,0%, o jamelão (Syzygium cumini) 
com 64,0% e a manga (Mangifera indica) com 
52,0%. Dentre as mais problemáticas destaca-
se	 o	 ficus	 (Ficus benjamina) teve 100,0% 
dos indivíduos plantados ou localizados nas 
calçadas de maneira inadequada causando 
problemas nas calçadas.

	 Espécies	 como	 o	 ficus	 (Ficus 
benjamina) não devem ser plantados em 
calçadas pois sabidamente causam danos 
ao piso, da mesma maneira as mangueiras 
que	além	das	raízes	superficiais,	apresentam	
porte muito avantajado para a maioria das 
calçadas, tanto em estatura como diâmetro 
do tronco, além de produzirem frutos grandes. 
Recomenda-se o plantio de árvores com 
raízes pivotantes nas calçadas, entretanto, 
devido às peculiaridades do solo urbano ou 
da falta de espaço para desenvolvimento, 
espécies arbóreas com raízes pivotantes, 
podem	 desenvolver	 raízes	 superficiais	
(Gomes, 2012).
 Em se tratando das podas, 8,8% dos 
indivíduos receberam podas drásticas e 2,0% 
muito drásticas. A maioria destas podas estão 
vinculadas	à	conflitos	com	a	rede	elétrica.	Este	
problema se deve em grande parte à falta de 
manejo adequado durante o desenvolvimento 
da planta, onde as copas das árvores não são 
orientadas adequadamente, mas também na 
escolha inadequada das espécies. Dentre 
as espécies mais frequentes, aquelas que 
causaram	maior	conflito	com	a	rede	elétrica,	
estão o caju (Anacardium occidentalis) com 
59,0%, o oiti (Licania tomentosa) com 29,0% 
e a manga (Mangifera indica) com 24,0% dos 
indivíduos presentes nas ruas amostradas.

 

Figura 245: Uso inapropriado de espécies arbóreas nas ruas gerando conflitos 
com os equipamentos públicos nas ruas das quadras de Palmas-TO. E - Rede 

subterrânea. D - Rede elétrica.
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 A distribuição dos indivíduos 
amostrados sobre as calçadas das ruas das 
quadras da região Noroeste de Palmas é muito 
variável, não havendo uma padronização 
sobre o seu correto posicionamento, bem 
como sobre as espécies adequadas em 
função da largura da calçada. O tamanho das 
calçadas com arborização variou de 1,4 a 3,3 
metros, estando a maioria dos indivíduos, 
91,0%, plantados até 2,2 metros do meio-
fio,	sendo	49,1%	a	menos	de	1,2	metros	e	
41,9% entre 1,2 e 2,2 metros. Ainda que a 
largura das calçadas seja variável entre as 
quadras, este é parâmetro mais importante 
a ser considerado na escolha da espécie, ou 
seja, o plantio deve se basear na legislação 
vigente referente às calçadas.
 No município de São Paulo-SP 
definiu-se	 uma	 largura	 de	 70cm	destinada	
à implantação da vegetação, devendo 
o plantio ser realizado em calçadas que 
tenham pelo menos 1,90m de largura 
(São Paulo, 2015), em Recife-PE (SMAS, 
2013) e Campo Grande-MS (PMCG, 2010), 
recomenda- se o plantio em calçadas com 
largura superior a 1,5m. Em Palmas, a 
Lei de Calçadas encontra-se em fase de 
elaboração pelo Poder Público Municipal 
devendo trazer orientações sobre o local 
adequado e as distância mínimas para 
plantio de árvores em vias públicas.

5.4.4.2.3. Conclusões

- O índice de arborização viária foi, em 
geral, muito baixo nas ruas das quadras 
residenciais,	mostrando	haver	um	déficit	de	
arborização na grande maioria das ruas das 
quadras analisadas;
- Em termos de diversidade de famílias 
e espécies, as ruas da região Noroeste 
analisadas apresentam uma riqueza abaixo 
da média para a região central de Palmas, 
totalizando 26 famílias e 60 espécies;
- Arecaceae e Fabaceae foram as 
famílias com maior número de espécies, 
respectivamente nove e oito espécies 
diferentes;
- O número de espécies encontradas nas 
calçadas das ruas analisadas da região 
Noroeste comparado com outras regiões da 

cidade é baixo, soma-se a isto o fato do 
plantio ser realizado pela população local 
sem	 orientações	 e	 um	 padrão	 definido,	
o	 que	 acaba	 gerando	 conflitos	 com	 a	
infraestrutura e equipamentos públicos;
- A espécie mais frequente foi o oiti 
(Licania tomentosa) com 20,3% do total de 
indivíduos amostrados, porém, recomenda-
se que cada espécie não ultrapasse 15,0% 
do total de indivíduos plantados;
- A segunda espécie mais frequente 
nas calçadas das ruas analisadas foi a 
mangueira (Mangifera indica) com 10,4% 
dos indivíduos, espécie introduzida e 
não recomendada para arborização de 
calçadas em função do porte avantajado, 
superficialidade	de	suas	raízes	que	podem	
causar sérios problemas na infraestrutura 
urbana e produção de frutos grandes;
- Apesar da variedade arbórea encontrada 
nas ruas desta região, mais da metade 
das espécies é proveniente de outros 
países. Se acrescentarmos as espécies 
provenientes de outras regiões brasileiras 
fora do cerrado, este valor alcança 
83,3%. O aumento da diversidade local 
com a introdução de espécies exóticas, 
acaba diminuindo a diversidade em uma 
escala regional, o que pode comprometer 
a	 eficiência	 dos	 serviços	 ambientais	 e	
ecológicos;
- Apenas duas dentre as dez espécies 
mais frequentes na arborização das ruas 
da região Noroeste são nativas do cerrado, 
uma delas o caju (Anacardium occidentale) 
é pouco recomendada para arborização 
viária;
- O uso indiscriminado de espécies exóticas 
influencia	 na	 definição	de	uma	 identidade	
arbórea	 local	 e	 pode	 ainda	 influenciar	 na	
atração de turistas que se interessariam 
por características naturais regionais. 
A falta de identidade com a arborização 
pode ainda gerar problemas associados 
ao vandalismo e descaso com o patrimônio 
natural;
- Algumas espécies exóticas utilizadas na 
arborização desta região são consideradas 
potencialmente invasoras e não 
recomendadas para arborização urbana, 
como a palmeira-rabo-de-peixe (Caryota 
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urens),	o	ficus	(Ficus benjamina), o pinhão 
(Jatropha curcas),	 o	 falso-ipê	 (Tecoma 
stans) e a goiaba (Psidium guajava);
- O plantio ou cultivo de plantas provenientes 
de outras regiões ou países, sobretudo 
aquelas com potencial invasor, pode causar 
impactos	 significativos	 nos	 ecossistemas	
locais, tornando-se uma das principais 
ameaças à conservação da biodiversidade 
regional;
- O chapéu-de-napoleão (Thevetia 
peruviana) e o pinhão (Jatropha curcas) 
são consideradas tóxicas. Em geral, o uso 
destas espécies está vinculada à falta de 
planejamento na arborização urbana;
- Mais de 80,0% das espécies utilizadas 
na arborização viária destas quadras é de 
médio e grande porte, sendo que 30,0% 
deles estão situados sob a rede elétrica, dos 
quais	86,0%	estão	ou	estarão	em	conflito	
com a rede elétrica devido ao seu porte. 
É importante considerar estes números 
para que a concessionária de energia 
ou o Poder Público possam efetuar um 
manejo adequado destes indivíduos, com 
maior	 segurança,	 eficiência	 e	 qualidade,	
de maneira a não comprometer o seu 
crescimento e desenvolvimento, mitigando 
custos e otimizando os serviços prestados;
- Os arbustos corresponderam a 10,1% 
com destaque para a murta (Murraya 
paniculata) e as cycadáceas (Cyca sp.) 
porém espécies deste porte não são 
recomendadas para a arborização pública 
devido a seu sombreamento reduzido ou 
ausente,	 presença	 de	 ramificação	 desde	
a base gerando um maior demanda de 
manutenção,	 interferência	 na	 circulação	
de pedestres em calçadas estreitas devido 
às	 suas	 ramificações	 e	 copas	 baixas,	
que acabam bloqueando a visibilidade de 
pedestres;
-Um pouco mais da metade dos indivíduos 
arbóreos analisados enfrenta problemas 
de desenvolvimento, que incluem a 
impermeabilização e plantio em locais com 
área	insuficiente	para	a	planta	desenvolver,	
reduzindo	 a	 infiltração	 e	 provocando	
o estrangulamento do tronco. Como 
resultado acaba ocorrendo danos nas 
calçadas, como rachaduras, levantamento 

e até mesmo sua quebra total;
-	Estes	conflitos	são	normalmente	gerados	
pelo uso inadequado de espécies e o 
posicionamento dos
indivíduos nas calçadas e ocorrem 
predominantemente pela falta de orientação 
à comunidade e planejamento por parte 
da Gestão Pública, acarretando danos à 
arborização ou a supressão desnecessária 
de árvores, danos às estruturas físicas e 
aumento de gastos com o manejo;
- Apesar do reduzido número de árvores com 
problemas	 fitossanitários,	 em	 geral,	 estes	
problemas estão associados à presença 
de cupins. A avaliação do impacto destes 
insetos sobre a arborização deverá ser 
individualizada e realizado por especialistas, 
visando	 identificar	 o	 problema	 e	 definir	 o	
tratamento mais adequado;
- A maioria das podas drásticas e muito 
drásticas	 está	 vinculada	 à	 conflitos	 com	 a	
rede elétrica, problema que se deve, em 
grande parte à falta de manejo adequado, 
onde as copas das árvores não são 
orientadas apropriadamente, mas também 
à escolha inadequada das espécies;
- A distribuição dos indivíduos amostrados 
sobre as calçadas é muito variável, não 
havendo uma padronização sobre o seu 
correto posicionamento, bem como sobre as 
espécies adequadas em função da largura 
da calçada, o que pode causar problemas 
ou colocar em risco a população.

5.4.4.2.4. Recomendações

-	 O	 déficit	 de	 arborização	 na	 grande	
maioria das ruas das quadras da região 
Noroeste deve ser reduzido seguindo as 
recomendações do Plano de Arborização 
Urbana de Palmas;
- A distribuição de mudas à população 
deve ser acompanhada por informações e 
recomendações técnicas sobre as espécies 
e manejo adequado à arborização das 
ruas das quadras. Estas informações 
devem estar disponíveis nos viveiros 
municipais e particulares, bem como, nos 
canais de comunicação da prefeitura com 
a	comunidade	a	fim	de	evitar	transtornos	e	
prejuízos para o Poder Público e população 
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ser conduzida de maneira participativa com 
a comunidade, por meio do desenvolvimento 
de programas educacionais, nos quais 
o cidadão ou toda comunidade esteja 
comprometida	com	a	redução	do	déficit	e	a	
melhoria da qualidade da arborização local.

5.4.4.3. Áreas Verdes - ARNO 

5.4.4.3.1. Resultados

 As áreas verdes das quadras 
residenciais analisadas são muito variáveis, 
em forma, tamanho e conteúdo (Figura 
246). No planejamento urbano, as quadras 
comerciais, não foram contempladas com 
áreas verdes (Figura 246).

 

 Nas áreas verdes das quadras 
residenciais analisadas foram encontrados 
1.693 indivíduos, sendo 1.679 pertencentes 
a 35 famílias e 118 espécies, além de 18 
indivíduos	todavia	não	identificados	(Tabela	
24).	As	três	famílias	com	maior	número	de	
espécies foram Fabaceae com 29 espécies 

Figura 246: Exemplo de quadras da região Noroeste de Palmas-
TO: E - 105 Norte. D - 403 Norte. Fonte: Google Earth®

em geral;
- Deve-se buscar uma maior 
representatividade das espécies nativas 
do cerrado e brasileiras na arborização das 
calçadas, para tanto, os viveiros municipais 
e particulares devem ser incentivados 
a produzir mudas de espécies nativas 
adequadas	para	este	fim;
- A arborização das ruas das quadras 
deverá criar uma paisagem diversa, onde 
cada espécie não ultrapasse 15% do total e 
identitária, onde as árvores contribuam para 
identificá-la;
- O uso indiscriminado de espécies exóticas 
deve ser evitado e o plantio de espécies 
potencialmente invasoras e tóxicas devem 
ser proibido;
-As espécies potencialmente invasoras e 
aquelas	que	estejam	gerando	conflitos	com	
os equipamentos públicos e particulares ou 
risco à população devem ser individualmente 
avaliadas por uma equipe de especialistas 
visando à tomada de decisão mais 
apropriada;
- O estabelecimento de parcerias entre 
a prefeitura municipal, a concessionária 
de energia elétrica, universidades e 
instituições não governamentais, visando 
ao desenvolvimento de ações voltadas 
ao treinamento e capacitação de pessoal, 
distribuição de mudas de espécies 
adequadas e orientação de plantio e manejo, 
implementação de soluções técnicas ou 
alternativas, monitoramento da arborização 
conflitante,	entre	outros	deve	ser	priorizado	
pela gestão municipal;
- A ampla divulgação de informações sobre 
as espécies arbóreas mais indicadas 
para a arborização das ruas e sobre seu 
correto plantio e manejo, é de fundamental 
importância	para	reduzir	ou	evitar	conflitos	
e riscos entre a arborização urbana, os 
equipamentos públicos e privados e a 
população;
- A Lei de Calçadas, em fase de elaboração 
pelo Poder Público Municipal, deverá 
contemplar o plantio de árvores em vias 
públicas em consonância com as diretrizes 
e recomendações do Plano de Arborização 
Urbana de Palmas;
- A arborização das ruas das quadras deve 
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e 24,6% do total amostrado, Arecaceae 
com 13 espécies e 11,0%, Anacardiaceae 
e Myrtaceae com 8 espécies e 6,8% do 
total amostrado (Tabela 25). As famílias 
com maior número de indivíduos foram 
Anacardiaceae com 516 indivíduos e 30,5% 
do total, Fabaceae com 231 indivíduos e 
13,6% e Bignoniaceae com 186 indivíduos 
e 9,9%. Juntas estas famílias possuem 
um pouco mais da metade dos indivíduos 
presentes das ruas amostradas (Tabela 26).
 As cinco espécies mais frequentes 
nas áreas verdes foram a manga (Mangifera 
indica) com 281 indivíduos e 16,6% do total, 
o caju (Anacardium occidentale) com 175 
indivíduos	 e	 10,3%,	 o	 ipê-rosa	 (Tabebuia 
impetiginosa) com 148 indivíduos e 8,7%, 
o pequi (Caryocar brasiliense) com 110 
indivíduos e 6,5% e o jamelão (Syzygium 
cumini) com 64 indivíduos e 3,8% (Tabela 
26). Aproximadamente metade das 
espécies 48,7% é nativa do cerrado, 33,6% 
provenientes de outros países e 16,6% de 
outras regiões brasileiras (Tabela 24). O 
número de indivíduos de espécies nativas 
foi igual a 771, o que corresponde a 
45,5% do total e é superior ao de espécies 
estrangeiras, com 676 indivíduos e 39,9% 
do total amostrado nestas áreas verdes.
 Dentre as dez espécies mais 
frequentes, cinco são provenientes 
de outros países, a manga (Mangifera 
indica), o jamelão (Syzygium cumini), 
o eucalipto (Corymbia sp.), a goiaba 
(Psidium guajava) e o areca-locuba (Dypsis 
madagascariensis), quatro são nativas do 
cerrado, o caju (Anacardium occidentale), 
o	ipê-rosa	(Tabebuia impetiginosa), o pequi 
(Caryocar brasiliense) e o cajuí (Anacardium 
microcarpum).
 A arborização das áreas verdes é 
composta maioritariamente por árvores 
93,1%, seguido das palmeiras com 5,4% 
e arbustos com 1,5% do total (Figura 252). 
Quanto ao porte, mais da metade, 51,9% das 

árvores são de médio porte, 43,2% de grande 
porte e 4,1% de pequeno porte. Porém, mais 
da metade dos indivíduos, 69,0% ainda não 
alcançou os seis metros de altura, 29,2% 
possuem altura entre seis e doze metros e 
apenas 1,7% alcançou uma altura superior 
aos 12,0 metros, que corresponde a árvores 
de grande porte (Figura 253). Com respeito 
à idade 61,0% são adultas, 25,5% jovens e 
13,5% mudas (Figura 254).
	 Em	 relação	 a	 fitossanidade,	 6,20%	
dos indivíduos analisados apresentaram uma 
condição regular, 3,5% ruim e 0,2% estão 
mortos, perfazendo 9,9% dos indivíduos 
analisados, o restante 90,1% encontra-se 
em boas condições (Figura 255). A maioria 
dos	problemas	fitossanitários	está	associado	
a presença de cupins e brocas. Quanto 
ao desenvolvimento, pelo fato de grande 
parte dos indivíduos estar situada em áreas 
abertas, praças e jardins, 94,6% encontra 
condições satisfatórias para se desenvolver 
(Figura 256). O mesmo ocorre com a poda, 
onde 81,3% das árvores receberam apenas 
podas leves relacionadas à manutenção 
(Figura 257).
 O número de indivíduos amostrados 
nas áreas verdes das quadras desta região 
variou de 15 indivíduos na 403N a 787 
indivíduos na 105N, que também apresentou 
o maior índice de indivíduos por hectare 
de quadra, igual a 20,69 ind./ha, o menor 
foi encontrado na 403N, igual a 1,08 ind./
ha. A quadra 105N foi aquela com maior 
riqueza, igual a 91 espécies e a 403N aquela 
com menor riqueza, seis espécies. A maior 
diversidade, representada pelo índice de 
diversidade de Margalef, também foi obtida 
na 105N igual a 10,90 e a menor na 403N 
igual	 a	 1,85	 (Tabela	 25).	 A	 frequência	 de	
espécies nativas variou de 28,2% na 305N a 
60,3% na 105N (Tabela 26).
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Tabela	 24:	 Famílias,	 espécies,	 número	 de	 indivíduos,	 frequência	 relativa	 e	 origem	dos	
indivíduos arbóreos amostrados nas áreas verdes da região Noroeste de Palmas-TO.
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Tabela 25: Indivíduos, espécies, índice de indivíduos por hectare e de diversidade de espécies 
(α),	nas	áreas	verdes	das	quadras	inventariadas	da	região	Noroeste	de	Palmas-TO.

Tabela	 26:	Número	 de	 indivíduos	 e	 frequência	 de	 espécies	 quanto	 à	 origem,	 nas	 áreas	
verdes das quadras inventariadas da região Noroeste de Palmas-TO.

       Famílias (espécies) - Áreas Verdes

Figura 247: Famílias com maior frequência de espécies nas áreas verdes amostradas da região Noroeste de Palmas-TO.
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Figura 248: Famílias com maior frequência de indivíduos nas áreas verdes amostradas da região Noroeste de Palmas-TO.

       Espécies - Áreas Verdes

Figura 249: Espécies mais frequentes nas áreas verdes amostradas da região Noroeste de Palmas- TO.

        Famílias (indivíduos) - Áreas Verdes
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Figura 250: Origem das espécies nas áreas verdes amostradas da região Noroeste de Palmas-TO.

    Origem (indivíduos) - Áreas Verdes

Figura 251: Origem dos indivíduos nas áreas verdes amostradas da região Noroeste de Palmas-TO.

   Origem (espécies) - Áreas Verdes
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Figura 252: Tipo de arborização presente nas áreas verdes amostradas da região Noroeste de Palmas-TO.

       Porte e Altura - Áreas Verdes

Figura 253: Porte e altura dos indivíduos arbóreos nas áreas verdes amostradas da região Noroeste de Palmas-TO.

        Tipo - Áreas Verdes



241

Figura 254: Idade dos indivíduos arbóreos nas áreas verdes amostradas da região Noroeste de Palmas-TO.

    Fitossanidade - Áreas Verdes

Figura 255: Fitossanidade dos indivíduos arbóreos nas áreas verdes amostradas da região Noroeste de Palmas-TO.

 Idade - Áreas Verdes
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Figura 256: Desenvolvimento dos indivíduos arbóreos nas áreas verdes amostradas da região Noroeste de Palmas-TO.

       Intensidade de Poda - Áreas Verdes

Figura 257: Intensidade de poda dos indivíduos arbóreos nas áreas verdes amostradas da região Noroeste de Palmas-TO.

       Desenvolvimento - Áreas Verdes
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5.4.4.3.2. Discussão

	 Em	 função	 da	 ausência	 de	 um	
padrão entre as áreas verdes das quadras 
analisadas a comparação entre elas se 
torna subjetiva. Porém, em termos gerais, 
as áreas verdes das quadras residenciais da 
região sudeste de Palmas possuem uma boa 
diversidade com 35 famílias e 118 espécies 
de árvores. O número de indivíduos, igual a 
1.693 também foi considerável.
 A família Fabaceae apresentou 
a maior diversidade com 29 espécies e 
24,6% do total amostrado, com destaque 
para as 17 espécies nativas do cerrado, 
que representam aproximadamente 60,0% 
do total desta família como a fava-de-
bolota (Parkia platycephala), o carvoeiro 
(Tachigali aurea), a fruta-de-morcego 
(Andira cuyabensis), o amargoso (Vatairea 
macrocarpa) e o ingá-de- metro (Inga edulis). 
Porém, nesta família algumas espécies 
exóticas provenientes de outros países como 
a leucena (Leucaena leucocephala), a sena 
(Sena siamea) e o tamarindo (Tamarindus 
indica), também foram frequentes nas áreas 
verdes analisadas.
 A riqueza, igual a 119 espécies foi 
elevada. Em termos quantitativos este valor 
é muito bom, pois a diversidade biológica é 
um dos principais parâmetros responsáveis 
pela qualidade dos serviços ambientais e 
ecológicos como a regulação do microclima 
(Shams et al., 2009) ou pelo controle de 
doenças e espécies praga (Melo, et al., 
2007). Porém, em termos qualitativos, 
algumas espécies exóticas apresentaram 
uma	elevada	 frequência	de	ocorrência	nas	
áreas verdes, o que pode ser problemático 
por diversos fatores.
 A manga (Mangifera indica) com 281 
indivíduos e 16,6% do total amostrado é 
uma espécie exótica originária do sudeste 
Asiático e introduzida no Brasil pelos 
portugueses no século XVI, sendo a espécie 
mais frequente nas áreas verdes. A manga 
tem sido amplamente propagada pela 
cidade de Palmas, seja pelo Poder Público 
municipal que produz e distribui mudas, mas 
principalmente pela população. O maior 
problema associado a esta espécie nas 

áreas verdes, não diz respeito a espécie 
em si, mas na quantidade e distribuição dos 
indivíduos. Ainda que esta espécie seja sócio 
ambientalmente interessante, fornecendo 
alimento e sombra para a população, além 
de proteção para a fauna, nesta região da 
cidade, encontramos diversos trechos de 
áreas verdes desprovidas de vegetação 
sendo	 reflorestadas	 com	 mangueiras,	
bem como o seu plantio em áreas verdes 
com predominância de espécies nativas 
naturais.

 A substituição da vegetação nativa 
por mangueiras e seu uso generalizado 
e	 descontrolado,	 gera	 consequências	
negativas do ponto de vista social, ambiental 
e econômico. A copa destas árvores que 
podem alcançar mais de 40,0 metros 
de altura, é bastante ampla e compacta 
interferindo na iluminação pública, o que 
pode gerar insegurança para a população; 
ambientalmente, os frutos e folhas caídos, 
atraem diversas espécies de insetos e 
pragas e sua copa impede o crescimento 
de outras espécies vegetais autóctones. 
Econômicamente tende a aumentar os 
custos com a limpeza pública.

Figura 258: E - Mangueiras (Mangifera indica) plantadas 
pela população em áreas verdes de Palmas-TO.
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 As demais espécies que se 
destacaram	 em	 termos	 de	 frequência,	
são todas nativas do cerrado, o caju 
(Anacardium occidentale) com 10,3% 
do	 total	 amostrado,	 o	 ipê-rosa	 (Tabebuia 
impetiginosa) com 8,7% e o pequi (Caryocar 
brasiliense) com 6,5% do total. No entanto, 
apesar da importância da recomposição da 
vegetação nativa suprimida ser realizada 
com espécies do bioma cerrado, nas áreas 
verdes da região Noroeste de Palmas, o 
caju	e	o	ipê-rosa	tem	sido	exageradamente	
plantados podendo tornar estes locais 
monoespecíficos.	 Sendo	 espécies	 de	 fácil	
propagação e rápido crescimento, são 
produzidos em larga escala pelos viveiros 
municipais e particulares e no caso do caju, 
pela própria população.
 A composição das espécies das 
áreas verdes deve ser cuidadosamente 
planejada, dando prioridade para as 
espécies naturalmente presentes nestes 
espaços e fomentando a diversidade 
biológica primando pelas espécies 
nativas. Nas áreas verdes analisadas 
51,3% das espécies são exóticas ao 
cerrado, das quais 35,6% provenientes 
de outros países e 17,6% oriundas de 
outras regiões brasileiras. Além disso, 
das dez espécies mais frequentes, sete 
são exóticas ao cerrado. Esta proporção 
é altamente preocupante, pois o processo 
de substituição e descaracterização da 
flora	 nativa	 ocorre	 sem	 a	 percepção	 ou	
preocupação do Poder Público municipal, 
ainda que a legislação municipal tenha 
proposto em 2007, a criação do Sistema 
Municipal de Áreas Verdes para facilitar a 
gestão, o controle e manejo dessas áreas, 
estabelecendo normas de uso e ocupação 
do solo, com vistas a preservar e conservar 
as áreas verdes (Lei Complementar No. 
155, de 28 de dezembro de 2007).
 Algumas espécies exóticas 
encontradas nas áreas verdes desta região 
são consideradas potencialmente invasoras 
e não recomendadas para arborização 
urbana como a leucena (Leucaena 
leucocephala) com 1,2% do total, a 
palmeira-rabo-de-peixe (Caryota urens) 
com 0,1%, o niin- indiano (Azadirachta 

indica)	 com	 1,4%,	 o	 falso-ipê	 (Tecoma 
stans) com 0,5%, o eucalipto (Corymbia sp.) 
com 3,4% e a goiaba (Psidium guajava) com 
2,3%. Em algumas localidades, espécies 
como a leucena (Leucaena leucocephala) 
tem se propagado naturalmente, ocupando 
espaços verdes sem manejo adequado, 
outras, como a goiaba, são propagadas 
indistintamente pela população.
 O plantio ou cultivo de plantas 
provenientes de outras regiões ou países, 
sobretudo aqueles com potencial invasor 
pode	 causar	 impactos	 significativos	 nos	
ecossistemas locais. Atualmente estas 
plantas são consideradas a segunda maior 
fonte de ameaça à biodiversidade (IUCN, 
2000). Em geral, como estas espécies não 
encontram inimigos naturais para limitar sua 
reprodução e disseminação, possuem um 
elevado potencial de colonização, devendo 
seu plantio e cultivo ser controlado ou 
evitado.
 Segundo Silva Filho e Bortoleto (2005), 
ao não incluir a arborização no planejamento 
urbano, ocorrem plantios irregulares de 
espécies ou em locais inadequados com o 
ordenamento urbano, o que pode se tornar um 
problema no futuro. Além disso, Silva (2005) 
complementa que a falta de planejamento 
acarreta grandes despesas para o Poder 
Público com a manutenção, remoção, 
adequação e substituição da arborização 
e o emprego de mão-de-obra em excesso. 
Nas áreas verdes desta região observou-se 
que,	devido	a	ausência	de	ações	do	Poder	
Público, muitos moradores vem utilizando 
as áreas verdes como extensão dos jardins 
domésticos ou pomares, introduzindo diversas 
espécies exóticas, algumas potencialmente 
invasoras, acreditando estar contribuindo 
com a qualidade do meio e melhoria das 
condições locais. Muitas destas áreas 
são cercadas ou o solo impermeabilizado, 
práticas que desrespeitam a Legislação 
Municipal e comprometem a integridade 
das áreas verdes. Além disso, muitas áreas 
verdes estão desprovidas de vegetação, sem 
a devida recomposição vegetal ou ou sendo 
arborizadas com arbustos ou espécies pouco 
recomendadas para estes espaços (Figura 
259).
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 A importância destes espaços verdes 
para a qualidade do ambiente urbano é 
indiscutível. Segundo Gangloff (1996), as 
áreas verdes urbanas são internacionalmente 
reconhecidas como o caminho mais efetivo 
para maximizar os benefícios em base 
sustentada para as populações presentes 
e futuras. Em um estudo realizado em 
Curitiba-PR, 100% dos entrevistados foram 
favoráveis aos investimentos municipais em 
parques	 e	 áreas	 verdes,	 justificando	 que	
estas áreas melhoram a qualidade de vida, 
ambiental e visual da cidade (Hildebrand et 
al., 2002).
 As áreas verdes densamente 
arborizadas são denominadas bosques 
urbanos. Estas áreas devem ser 
preferencialmente compostas por espécies 
autóctones, as quais estão mais adaptadas 
às condições do solo e clima locais, sendo 
portanto, mais resistentes e resilientes às 
mudanças ambientais quando comparadas 
às espécies exóticas. Além disso, as áreas 
verdes compostas por espécies autóctones 
fazem parte do ecossistema local, sendo 
considerados espaços multifuncionais, 
servindo de refúgio para muitas espécies 

da fauna, exercendo importante papel na 
regulação e melhoria da qualidade da água, 
fertilidade	e	fixação	do	solo,	conservação	da	
paisagem natural, mantendo a identidade 
do patrimônio natural local (Pedlowski et al., 
2002; Decanal, 2011).
 As áreas verdes analisadas são 
compostas maioritariamente, 51,9% por 
indivíduos de médio e 43,2% de grande 
porte, formando verdadeiros bosques 
urbanos. A maior proporção de árvores de 
médio porte está vinculada sobretudo ao 
plantio descontrolado do caju (Anacardium 
occidentale), segunda espécie mais 
frequente nas áreas verdes com 10,3% 
do total de indivíduos. A grande maioria 
das árvores ainda não alcançaram a altura 
referente ao seu porte, apenas 1,7% 
possuem altura superior a doze metros e 
29,2% entre seis e doze metros. Isto em 
parte, se deve a que 29,2% das árvores são 
ainda jovens e 13,5% mudas.
 O fato de 39,0% da arborização das 
áreas verdes desta região ser composta 
por indivíduos jovens e mudas poderia 
levar a crer que existe algum planejamento 
municipal nestas ações, no entanto, 
este plantio é feito maioritariamente pela 
população local e inclui uma diversidade de 
espécies, a maioria exótica e muitas pouco 
apropriadas para a arborização urbana e não 
recomendadas para áreas verdes. Dentre 
as espécies jovens encontradas nas áreas 
verdes o caju (Anacardium occidentale) foi 
a mais frequente com 16,0%, seguido da 
manga (Mangifera indica)	com	12,5%,	o	ipê-
rosa (Tabebuia impetiginosa) com 9,3% e a 
goiaba (Psidium guajava) com 6,3%. Quanto 
às mudas, a manga (Mangifera indica) com 
15,3%	foi	a	mais	frequente,	seguido	do	ipê-
rosa (Tabebuia impetiginosa) com 10,9%, o 
oiti (Licania tomentosa) com 9,6% e o sagu 
(Cica revoluta) com 8,30%.
 Em geral, a grande maioria das 
espécies autóctones encontradas na fase 
de muda ou indivíduos jovens nasceram 
espontaneamente.	 A	 ausência	 de	 uma	
maior diversidade de espécies nativas do 
cerrado nestes estágios de crescimento está 
associada principalmente a dois fatores: a) 
a não produção de mudas e b) ao sistema 

Figura 259: Utilização de espécies pouco recomendadas para áreas verdes: E - 
Espirradeira (Nerium oleander) arbusto altamente tóxico. D - Uso indiscriminado 

de uma mesma espécie neste caso o Jamelão (Syzygium cumini) em áreas 
verdes da região Noroeste de Palmas-TO.
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de roçagem e limpeza da vegetação 
rasteira e gramíneas, feita sobretudo 
com o uso de tratores com roçadeiras de 
grande porte acopladas, que suprimem 
indiscriminadamente mudas ou plantas 
jovens nas áreas verdes sem tratamento 
paisagístico e com roçadeiras manuais 
ou tratores corta-grama de pequeno porte 
naquelas gramadas.
 Uma averiguação simples das 
espécies produzidas pelo viveiro da 
Fundação Municipal de Meio Ambiente 
é	 suficiente	 para	 perceber	 que	 a	 falta	
de planejamento e critérios pelo Poder 
Público municipal e o desconhecimento da 
população são outros fatores responsáveis 
pelo processo de descaracterização da 
arborização destes espaços. Além disso, o 
uso de espécies sem o devido planejamento, 
além de gerar um aspecto irregular, com 
a introdução de espécies diferentes ou 
inadequadas, pode causar problemas e 
prejuízos futuros ao meio ambiente urbano 
(Silva Filho e Bortoleto, 2005; Sucomine e 
Sales, 2010).
 A falta de manejo do arboreto das 
áreas verdes também é evidente. Em 
torno de 10,0% dos indivíduos apresentem 
problemas	 fitossanitários,	 em	 sua	 maioria	
relacionados a presença de cupins, brocas 
e ou fungos. Constatou-se que pouco ou 
nenhum tratamento é dado aos cupins 
destas áreas verdes. Nas áreas verdes 
que sofreram intervenção paisagística, 
percebeu-se como forma de manejo, 
apenas a eliminação dos cupinzeiros de 
montículo	que	tem	seus	ninhos	superficiais.	
Porém, a maioria das espécies analisadas, 
cujos problemas estão associados a 
cupins, possuem cupins de cerne ou cupins 
subterrâneos xilófagos que se alimentam 
de matéria orgânica vegetal, atacando as 
árvores vivas (Amaral, 2002). Esta mesma 
autora chama atenção para a falta de critérios 
em diagnosticar o problema, prejudicando 
a tomada de decisões adequadas. Estes 
cupins são, em geral, responsáveis pela 
redução	da	resistência	dos	galhos	e	troncos	
que se rompem naturalmente ou devido a 
ventos fortes, podendo gerar problemas 
para a população.

 Nas áreas verdes das quadras 
desta região, foram grandes a variações no 
número de indivíduos e abundância relativa, 
respectivamente 15 indivíduos e 1,8 ind./ha 
na quadra 403N e 787 indivíduos e 20,7 ind./
ha na 105N. Estas diferenças ocorreram 
sobretudo pela supressão de grande parte 
da vegetação na quadra 403N e pela 
manutenção de espécies nativas e plantio de 
um grande número de indivíduos na praça 
da 105N, fazendo com que a riqueza, igual 
a	91	espécies	e	a	frequência	de	indivíduos	
nativos fosse a maior dentre as quadras 
analisadas desta região, igual a 60,3%.
 Além da 403N, que apresentou uma 
arborização	 insuficiente	 e	maioritariamente	
exótica com 66,7% das espécies, a quadra 
305N, também apresentou uma baixa a 
densidade relativa, apenas 6,6 indiv./ha. 
Esta quadra, cuja densidade populacional 
é elevada, não possui praça e as áreas 
verdes se limitam a faixas de vegetação 
escassamente arborizadas no entorno da 
quadra, com predomínio de indivíduos 
pertencentes a espécies não nativas do 
cerrado, correspondendo a 71,8% do total 
de espécies desta quadra. Este foi o padrão 
encontrado na maioria das quadras desta 
região,	onde	a	 frequência	de	 indivíduos	de	
espécies exóticas, em geral, superou a de 
nativas.
 Nas áreas verdes desta região, a 
ausência	de	planejamento	e	ação	do	Poder	
Público é percebido em todas as quadras. 
Apenas a praça da 303N recebeu tratamento 
paisagístico público, uma vez que o da 105N 
foi realizado com apoio da iniciativa privada, 
que	 se	 beneficiou	 pela	 abertura	 de	 uma	
via, originalmente não projetada, de acesso 
exclusivo aos empreendimentos. Em geral, 
o	que	se	vê	é	um	total	abandono	das	áreas	
verdes nesta região, onde o número de 
edificações	 e	 habitantes	 é	 um	 dos	 mais	
elevados da cidade. O fato de muitas 
quadras desta região serem habitadas por 
cidadãos de poder aquisitivo mais limitado 
requer uma atuação mais efetiva do Poder 
Público na melhoria da qualidade de vida 
local, sendo a arborização um elemento 
fundamental neste processo (Figura 260).
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5.4.4.3.3. Conclusões

- As áreas verdes das quadras residenciais 
da região Noroeste de Palmas possuem uma 
diversidade regular de famílias, espécies e 
abundância de indivíduos arbóreos;
- A família Fabaceae apresentou a 
maior diversidade de espécies, sendo a 
maioria nativas do cerrado e muitas delas 
naturalmente nascidas na cidade, porém 
muitas espécies desta família relativamente 
frequentes e oriundas de outros países;
- A riqueza de espécies nas áreas verdes é 
muito importante em termos quantitativos, 
pois a diversidade biológica é um dos 
principais parâmetros responsáveis pela 
qualidade dos serviços ambientais e 
ecológicos, porém, em termos qualitativos, 
algumas espécies, entre exóticas e nativas, 
apresentaram	 uma	 elevada	 frequência	 de	
ocorrência	nas	áreas	verdes,	o	que	pode	ser	
problemático por diversos fatores;

- A manga (Mangifera indica), espécie exótica 
originária do sudeste Asiático, foi a espécie 
mais frequente e vem sendo plantada 
indiscriminadamente nas áreas verdes, o 
que pode ser um problema do ponto de vista 
social, ambiental e econômico;
- A propagação das mangueiras tem sido, até 
certo ponto incentivada pelo Poder Público 
municipal que produz e distribui as mudas 
desta espécie, mas o principal responsável 
é população que efetua o plantio desprovida 
de informações técnicas e critérios;
- O caju (Anacardium occidentale),	o	ipê-rosa	
(Tabebuia impetiginosa) e o pequi (Caryocar 
brasiliense) são as espécies nativas mais 
frequentes,	porém,	o	caju	e	o	 ipê-rosa,	por	
serem espécies de fácil propagação e rápido 
crescimento, são produzidos em larga escala 
pelos viveiros municipais e particulares, 
sendo observado o plantio exagerado destas 
espécies na recomposição da vegetação 
nativa suprimida das áreas verdes;
- A composição das espécies das áreas 
verdes deve ser cuidadosamente planejada, 
dando prioridade para as espécies 
naturalmente presentes nestes espaços 
e fomentando a diversidade biológica 
primando pelas espécies nativas;
- A elevada proporção de espécies exóticas 
presentes nas áreas verdes é altamente 
preocupante, pois o processo de substituição 
e	 descaracterização	 da	 flora	 nativa	 ocorre	
sem a percepção ou preocupação do Poder 
Público municipal, ainda que a legislação 
municipal tenha proposto a criação do 
Sistema Municipal de Áreas Verdes para 
facilitar a gestão, o controle e manejo 
dessas áreas, estabelecendo normas de 
uso e ocupação do solo, com vistas a 
preservar e conservar as áreas verdes (Lei 
Complementar N°. 155, de 28 de dezembro 
de 2007);
- Nas áreas verdes desta região observou-
se	 que,	 devido	 a	 ausência	 de	 ações	 do	
Poder Público, muitos moradores vem 
utilizando essas áreas como extensão dos 
jardins domésticos ou pomares, introduzindo 
diversas espécies exóticas;
- Algumas espécies exóticas utilizadas na 
arborização desta região são consideradas 
potencialmente invasoras e não 

Figura 260: Áreas verdes da região Noroeste de Palmas-TO. E - 
Invadida sendo usada como depósito de material de construção. 

D - Praça com arborização deficitária.
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recomendadas para arborização urbana, 
como a palmeira-rabo-de-peixe (Caryota 
urens), a leucena (Leucaena leucocephala), 
o	 falso-ipê	 (Tecoma stans) e a goiaba 
(Psidium guajava);
- O plantio ou cultivo de plantas provenientes 
de outras regiões ou países, sobretudo 
aquelas com potencial invasor, pode causar 
impactos	 significativos	 nos	 ecossistemas	
locais, tornando-se uma das principais 
ameaças à conservação da biodiversidade 
regional;
- O plantio de árvores nas áreas verdes 
é feito maioritariamente pela população 
local e inclui uma diversidade de espécies, 
muitas delas exóticas e algumas poucas 
apropriadas para a arborização urbana, 
não recomendadas para recompor as áreas 
verdes;
- Muitas áreas verdes tem sido cercadas 
ou o solo impermeabilizado, práticas que 
desrespeitam a Legislação Municipal e 
comprometem a integridade das áreas 
verdes;
- As áreas verdes de algumas quadras 
devem formar bosques urbanos cuja 
importância para a qualidade do ambiente 
urbano é indicutível;
- Ao produzir espécies pouco adequadas 
para a arborização urbana, os viveiros 
municipais, juntamente com a população 
pouco informada que efetua a maioria dos 
plantios nas áreas verdes, contribuem para 
a descaracterização e perda de qualidade 
da arborização destes espaços;
- O corte de gramíneas com máquinas 
e roçadeiras de grande porte deve ser 
realizado	seguindo	critérios	bem	definidos,	
a	 fim	 de	 evitar	 a	 supressão	 de	 mudas	 e	
indivíduos jovens da vegetação nativa 
naturalmente produzidos;
- A falta de manejo do arboreto das áreas 
verdes também é evidente e contribui para 
que a população assuma a responsabilidade 
do Poder Público, o que muitas vezes 
resulta na perda de qualidade ambiental e 
ecológica destes espaços;
- A capacitação e orientação dos 
funcionários responsáveis pelo manejo das 
áreas verdes quanto às práticas de manejo 
mais adequadas é fundamental para a 

conservação e sustentabilidade das áreas 
verdes urbanas;
-	 A	 ausência	 de	 planejamento	 e	 ação	 do	
Poder Público é sentido na grande maioria 
das	quadras.	Em	geral,	o	que	se	vê	é	um	total	
abandono das áreas verdes nesta região, 
onde	o	número	de	edificações	e	habitantes	
é um dos mais elevados da cidade. O fato 
de muitas quadras desta região serem 
habitadas por cidadãos de poder aquisitivo 
mais limitado requer uma atuação mais 
efetiva do Poder Público na melhoria da 
qualidade de vida local, sendo a arborização 
um elemento fundamental neste processo.

5.4.4.3.4. Recomendações

-	A	ausência	de	um	padrão	entre	as	áreas	
verdes das quadras da região sudeste 
de Palmas, exige um planejamento 
individualizado de todos os espaços verdes: 
praças, jardins, canteiros e áreas verdes, 
seguindo as recomendações e diretrizes do 
Plano de Arborização Urbana de Palmas;
- A criação do Sistema Municipal de Áreas 
Verdes que facilite a gestão, o controle e 
manejo dessas áreas, estabelecendo normas 
de uso e ocupação do solo, com vistas 
a preservar e conservar as áreas verdes 
conforme previsto na Lei Complementar N°. 
155, de 28 de dezembro de 2007, deve ser 
priorizado;
- A arborização e manejo das áreas verdes 
deve ser uma atribuição exclusiva do Poder 
Público municipal, quando terceirizada por 
meio	 de	 programas	 específicos,	 deverá	
serguir as recomendações e diretrizes do 
Plano de Arborização Urbana de Palmas e a 
Legislação Ambiental Municipal;
- As áreas verdes públicas cercadas ou 
com alterações do uso do solo, práticas que 
comprometem a integridade destes espaços, 
devem ser individualmente analisadas 
e avaliadas pelos órgãos competentes 
municipais visando sua adequação à 
Legislação Municipal;
- Os órgãos competentes municipais devem 
realizar o monitoramento constante das 
áreas	 verdes	 a	 fim	 de	 evitar	 a	 introdução	
de espécies potencialmente invasoras ou 
inadequadas à arborização destes espaços;
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-As espécies potencialmente invasoras e 
aquelas	que	estejam	gerando	conflitos	com	
os equipamentos públicos e particulares ou 
risco à população devem ser individualmente 
avaliadas por uma equipe de especialistas 
visando à tomada de decisão mais 
apropriada;
- A contratação de técnicos especializados 
responsáveis pelo manejo adequado 
da arborização é fundamental para a 
sustentabilidade ambiental e econômica do 
patrimônio arbóreo das áreas verdes como 
um todo;
- As espécies produzidas pelos viveiros 
municipais para arborização das áreas verdes 
devem ser compostas preferencialmente por 
espécies autóctones, as quais estão mais 
adaptadas às condições do solo e clima 
locais, sendo selecionadas e manejadas de 
acordo com as recomendações e diretrizes 
do Plano de Arborização Urbana de Palmas;
- O transplante de árvores adultas é um 
procedimento amplamente utilizado e deve 
ser considerado como uma ferramenta 
prioritária e indispensável para garantir a 
diversificação	e	conservação	do	patrimônio	
arbóreo autóctone das áreas verdes;
- Nas áreas que ainda não receberam 
tratamento paisagístico deve-se considerar 
a realização do resgate de plântulas, mudas 
e plantas jovens desses locais, visando 
reutilizá-las na recomposição dessas e 
outras áreas verdes;
- As áreas verdes das quadras deverão ser 
arborizadas visando criar uma paisagem 
com identidade, onde os espaços públicos 
tenham uma identidade, e as árvores 
contribuam	para	identificá-la;
- A arborização das áreas verdes deverá 
ser sustentável, buscando sempre o 
incremento da biodiversidade, atuando 
como um recurso multifuncional, que ofereça 
serviços ecológicos, ambientais, sociais e 
econômicos para a população;
- A ampla divulgação de informações sobre 
as espécies arbóreas mais indicadas para a 
arborização das áreas verdes e sobre seu 
correto plantio e manejo, é de fundamental 
importância	 para	 reduzir	 ou	 evitar	 conflitos	
e riscos entre a arborização urbana, os 

equipamentos públicos e privados e a 
população;
- O estabelecimento de parcerias entre 
a prefeitura municipal, universidades e 
instituições não governamentais, visando 
ao desenvolvimento de ações voltadas 
ao treinamento e capacitação de pessoal, 
distribuição de mudas de espécies 
adequadas e orientação de plantio e manejo, 
implementação de soluções técnicas ou 
alternativas e monitoramento da arborização 
das áreas verdes, entre outros deve ser 
priorizado pela gestão municipal;
- A arborização dos áreas verdes deve ser 
conduzida de maneira participativa com a 
comunidade, por meio do desenvolvimento 
de programas educacionais, nos quais 
o cidadão ou toda comunidade esteja 
comprometida	com	a	redução	do	déficit	e	a	
melhoria da qualidade da arborização local;
- É urgente a implantação de um programa 
de arborização visando melhorar os serviços 
ambientais e ecológicos e a qualidade de 
vida nesta região, que é uma das mais 
densamente populosas e menos assistidas 
de Palmas.

5.5. Região Sul de Palmas
Jardim Aureny

5.5.1. Ruas - Jardim Aureny

5.5.1.1. Descrição

 As ruas dos Jardins Aureny variam 
em forma e extensão, existindo desde ruas 
pequenas, em curva e calçamento de largura 
variável no Jardim Aureny I, até ruas longas, 
retas e com calçadas largas no Aureny II, III 
e IV. À exceção do Jardim Aureny I, cujas 
ruas	são	concêntricas	à	praça	Brasília,	nos	
demais bairros, as ruas seguem paralelas 
no sentido norte/sul e leste/oeste, formando 
um desenho semelhante a um tabuleiro 
de xadrez, muitas delas interrompidas 
ou delimitadas pela Área de Preservação 
Permanente do Córrego Machado (Figura 
261).



250

5.5.1.2. Resultados

 O número de indivíduos por quilômetro 
foi em geral baixo nas ruas analisadas da 
região Sul de Palmas. Nos 9.745 metros 
de ruas percorridos, o índice de indivíduos 
por quilômetro foi igual a 44,02 ind./km. 
No Jardim Aureny I, correspondeu a 94,54 
ind./km, sendo mais elevado que no Jardim 
Aureny III, igual a 33,31 indiv./km. (Tabela 
27).
 Nas ruas analisadas do Jardim 
Aureny foram encontrados 429 indivíduos 
de 25 famílias e 67 espécies (Tabela 28). As 
três	famílias	com	maior	número	de	espécies	
foram Fabaceae com 12 espécies e 17,9% do 
total amostrado, Arecaceae com 11 espécies 
e 16,4% e Myrtaceae com 5 espécies e 7,5% 
(Figura 262). As famílias com maior número 
de indivíduos foram Chrysobalanaceae com 
84 indivíduos e 19,6% do total, Myrtaceae 
com 55 indivíduos e 12,8% e Anacardiaceae 
com 51 indivíduos e 11,9%. Juntas, estas 
famílias possuem quase metade dos 
indivíduos presentes das ruas amostradas 
(Figura 263).
 As cinco espécies mais frequentes 
nas calçadas foram o oiti (Licania tomentosa) 
com 19,6% do total de espécies, a manga 
(Mangifera indica) com 9,8%, o jambo-
vermelho (Syzygium malaccense) com 6,3%, 
a murta (Murraya paniculata) com 5,1% e o 

ipê-rosa	 (Tabebuia impetiginosa) com 4,2% 
(Figura 265). Mais da metade, 58,2% das 
espécies encontradas são provenientes de 
outros países, 23,9% são espécies brasileiras 
de outras regiões e 17,9% espécies nativas 
do cerrado (Figura 265). Porém, em termos 
quantitativos o número de indivíduos exóticos 
ao cerrado chega a 85,5%, sendo 51,3% 
proveniente de outros países e 34,3% de 
outras regiões brasileiras.
 As árvores compuseram 74,4% da 
arborização das ruas analisadas, os arbustos 
representaram 17,5%, e as palmeiras 
8,2% (Figura 266). Quanto ao porte, 
aproximadamente metade das árvores 47,1% 
é de médio porte, 29,4% de grande porte e 
23,5% de pequeno porte. Quanto à altura, 
83,2% ainda não alcançou os seis metros de 
altura, 16,5% possuem altura entre seis e doze 
metros e apenas 0,2% alcançou uma altura 
superior aos 12 metros, que corresponde a 
árvores de grande porte (Figura 267). Com 
respeito à idade, 39,9% são adultas, 33,6% 
jovens e 26,6% mudas (Figura 268).
	 Em	relação	a	fitossanidade,	3,3%	dos	
indivíduos analisados apresentaram uma 
condição regular e 2,3% ruim, o restante 
94,4% encontra-se em boas condições 
(Figura 269). Quanto ao desenvolvimento, 
em	torno	de	três	quartos	das	árvores,	73,2%	
encontra condições satisfatórias para se 
desenvolver, 4,2% apresentam uma condição 
regular e 22,4% ruim (Figura 230).
 Um pouco mais da metade, 54,8% das 
árvores analisadas recebeu poda leve, 7,3% 
drástica e 1,6% muito drástica. O restante, 
36,4%, composto sobretudo por palmeiras, 
recebeu apenas o desbaste de folhas velhas 
(Figura 231). Aproximadamente um terço 
das árvores analisadas, 38,69% está situada 
sob rede elétrica e 18,9% estão situadas em 
esquinas.
 O posicionamento das árvores 
nas calçadas variou substancialmente. 
Aproximadamente metade das árvores 
analisadas, 46,4%, estão situadas entre 2,2 e 
3,2	metros	do	meio-fio,	22,4%	entre	3,2	e	4,2	
metros, 14,7% entre 1,2 e 2,2 metros, 12,1% 
a uma distância inferior a 1,2 metros do meio-
fio	e	4,4%	a	mais	de	4,2	metros	(Figura	232).	
O tamanho das calçadas com arborização 
variou de 3,7 a 4,3 metros.

Figura 261: E - Imagem de satélite das ruas do Jardim Aureny I. 
E - Jardim Aureny III (d). Fonte: Google Earth®.
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Tabela 27: Número de indivíduos e índice de indivíduos por quilômetro nas ruas inventariadas 
do Jardim Aureny, região sul de Palmas-TO.

Tabela	 28:	 Famílias,	 espécies,	 número	 de	 indivíduos,	 freqüência	 relativa	 e	 origem	 dos	
indivíduos arbóreos amostrados nas ruas do Jardim Aureny, região sul de Palmas-TO.
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       Famílias (espécies) - Ruas

Figura 262: Famílias com maior frequência de espécies nas ruas amostradas do Jardim Aureny, região Sul de Palmas-TO.
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Figura 263: Famílias com maior frequência de indivíduos nas ruas amostradas do Jardim Aureny, região Sul de Palmas-TO.

      Indivíduos - Ruas

Figura 264: Espécies mais frequentes nas ruas amostradas do Jardim Aureny, região Sul de Palmas- TO.

    Famílias (indivíduos) - Ruas
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Figura 265: Origem das espécies nas ruas amostradas do Jardim Aureny, região Sul de Palmas-TO.

       Origem (indivíduos) - Ruas

Figura 266: Origem dos indivíduos nas ruas amostradas do Jardim Aureny, região Sul de Palmas- TO.

       Origem (espécies) - Ruas
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Figura 267: Tipo de arborização nas ruas amostradas do Jardim Aureny, região Sul de Palmas-TO.

   Porte e Altura - Ruas

Figura 268: Porte e altura dos indivíduos arbóreos nas ruas amostradas do Jardim Aureny, região Sul de Palmas-TO.

  Tipo - Ruas
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Figura 269: Idade dos indivíduos arbóreos nas ruas amostradas do Jardim Aureny, região Sul de Palmas-TO.

       Fitossanidade - Ruas

Figura 270: Fitossanidade dos indivíduos arbóreos nas ruas amostradas do Jardim Aureny, região Sul de Palmas-TO.

        Idade - Ruas
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Figura 271: Desenvolvimento dos indivíduos arbóreos nas ruas amostradas do Jardim Aureny, região Sul de Palmas-TO.

    Intensidade de Poda - Ruas

Figura 272: Intensidade de poda dos indivíduos arbóreos nas ruas amostradas do Jardim Aureny, região Sul de Palmas-TO.

   Desenvolvimento - Ruas



258

       Distância ao meio-fio - Ruas

Figura 273: Distância dos indivíduos arbóreos ao meio-fio nas ruas amostradas do Jardim Aureny, região Sul de Palmas-TO.

5.5.1.3. Discussão

 Apesar dos Jardins Aureny terem 
uma	 estrutura	 parecida	 com	 residências,	
ruas, equipamentos públicos, praças 
e áreas verdes, os quadras de Palmas 
sofrem variações intrínsecas, de tamanho, 
orientação das ruas e equipamentos 
públicos,	definidos	pela	Lei	N°.	386,	de	17	
de fevereiro de 1993.
 O índice de árvores por quilômetro 
de rua, foi única medida comparável 
entre as ruas analisadas, sendo obtido o 
índice de indivíduos por quilômetro para 
o Jardim Aureny I e III, considerando um 
espaçamento de 10 metros entre árvores. 
O índice geral para o Jardim Aureny, foi de 
44,02 indiv./km. Ao comparar os valores 
entre os setores/bairros, o índice encontrado 
no Jardim Aureny I, 94,54 ind./km foi quase 
três	 vezes	 superior	 ao	 do	 Jardim	 Aureny	
III, igual a 33,31 ind./km (Figura 274). Em 
ambos	bairros	existe	um	grande	déficit	de	
arborização nas ruas analisadas. No Jardim 
Aureny III a arborização é extremamente 
escassa, sendo possível transcorrer 
centenas de metros sem encontrar uma 
única árvore nas ruas deste setor/bairro, 
ainda que o calçamento seja largo o 
suficiente	para	receber	espécies	de	médio	

e grande porte.

 Em todas as ruas amostradas desta 
região os valores estiveram muito abaixo do 
índice recomendado por Silva Filho (2002), 
que é de 200 árvores por quilômetro de 
rua (Figura 274). Em termos quantitativos 
a arborização das quadras desta região 
ainda	é	muito	deficiente,	sendo	necessário	o	
desenvolvimento	de	um	programa	específico,	
de arborização que envolva a comunidade, 
instituições de pesquisa e o terceiro 
setor, visando amenizar o calor, aumentar 
o	 sombreamento,	 filtrar	 partículas	 em	

Figura 274: Arborização deficitária nas ruas da região sul de 
Palmas-TO. E - Jardim Aureny I. D - Jardim Aureny III.
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suspensão e melhorar de uma maneira geral 
a qualidade de vida destas comunidades.
 Foram encontradas nas ruas desta 
região 25 famílias de árvores, das quais, 
Fabaceae, Arecaceae e Myrtaceae, 
corresponderam àquelas de maior número 
de espécies, respectivamente doze, onze 
e cinco. A família com maior número de 
indivíduos foi, Chrysobalanaceae com 19,58% 
do total amostrado, sendo representada 
apenas por uma espécie, o oiti (Licania 
tomentosa). A segunda família com maior 
número de indivíduos foi Myrtaceae com 
12,82%, onde o jambo- vermelho (Syzygium 
malaccense) com 6,29% dos indivíduos e 
o jamelão (Syzygium cumini) com 3,96%, 
foram as espécies mais frequentes desta 
família (Figura 274).
 O número total de espécies 
encontradas nas calçadas das ruas 
analisadas da região Sul, igual a 67, é 
relativamente baixo comparado a outras 
regiões de Palmas. No Jardim Aureny III, 
a diversidade de espécies, igual a 60, foi 
maior que no Jardim Aureny I, apesar de 
haver um menor número de indivíduos por 
quilômetro de rua. Em geral, o plantio das 
árvores	 não	 segue	 um	 padrão	 definido,	
realizado pela população local, que adquire 
mudas distribuídas em eventos e campanhas 
ambientais ou nos viveiros municipais e 
particulares. Ainda que não seja tão elevada 
no Jardim Aureny, a diversidade arbórea 
traz uma série de benefícios ambientais, 
ecológicos e sociais (MiIlano, 1996; Melo, 
et al., 2007; Shams et al., 2009), porém 
diversas características da arborização 
como a origem, a forma e o tamanho devem 
ser avaliados para maximizar os serviços 
ambientais e ecológicos proporcionados 
pela arborização urbana.
 A espécie mais frequente nas ruas 
analisadas foi o oiti (Licania tomentosa), 
com 19,58% do total, uma proporção acima 
daquela recomendada por Grey e Deneke 
(1986) que limitam o número de indivíduos de 
cada espécie a 15,0% do total de indivíduos 
plantados. Diversos estudos tem relatado 
a	elevada	frequência	do	oiti	na	arborização	
urbana, seja em cidades de grande porte 
como Manaus-AM onde corresponde a 29,0% 

(Costa e Higuchi, 1999), de médio porte como 
Uberlândia- MG com 32,0% (Silva et al., 
2002) ou de pequeno como Colíder-MT com 
82,5% (Almeida, 2009). Sendo uma espécie 
de rápido crescimento, copa densa, folhas 
perenes, fácil propagação, e raiz que, em 
geral	não	danifica	o	piso,	o	oiti	é	amplamente	
encontrado nos viveiros públicos municipais 
e particulares, sendo ainda bem aceita pela 
população.
 A segunda espécie mais frequente 
nas calçadas das ruas analisadas foi a 
mangueira (Mangifera indica). As frutíferas 
tem sido extensivamente utilizadas na 
arborização urbana, o que é aceitável desde o 
ponto de vista sócio-ambiental, uma vez que 
seus frutos podem servir de alimento para a 
população humana e a fauna silvestre (Melo 
et al., 2007). Por outro lado, espécies que 
produzem frutos grandes, como a mangueira, 
são pouco apropriados para a arborização 
urbana, principalmente no caso de calçadas 
ou estacionamentos, onde os frutos podem 
causar problemas aos pedestres ou veículos, 
além de sujarem o chão (Santos e Teixeira, 
2001) e atrair diversos insetos problemáticos 
como abelhas e marimbondos ou alguns 
vetores de doenças (Milano e Dalcin, 2000). 
Além disso, o porte avantajado dessa espécie 
e	a	superficialidade	de	suas	raízes	causam	
sérios problemas na infraestrutura urbana, 
não sendo indicada para uso em calçadas.

Figura 275: Espécies mais frequentes na arborização das ruas 
amostradas da região sul de Palmas- TO. E - Oiti (Licania tomentosa). 

D - Manga (Mangifera indica).
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 Outras espécies que se destacaram, 
pela	 frequência	 de	 ocorrência	 nas	 ruas	
da região Sul de Palmas, foram o jambo-
vermelho (Syzygium malaccense) com 6,3% 
do total, a murta (Murraya paniculata) com 
5,1%	e	o	 ipê-rosa	 (Tabebuia impetiginosa) 
com 4,2%, todas amplamente utilizadas na 
arborização viária de Palmas.
 Apesar da variedade arbórea 
encontrada nas ruas desta região, mais da 
metade das espécies, 58,2%, é proveniente 
de outros países. Se acrescentarmos as 
espécies provenientes de outras regiões 
brasileiras fora do cerrado, igual a 23,9%, 
este valor alcança 82,1%, uma proporção 
considerada muito elevada. Em termos 
quantitativos, o número de indivíduos 
exóticos ao cerrado chega a 85,5%, um 
valor extremamente alto e não apropriado 
para a arborização urbana.
 O aumento da diversidade local 
com a introdução de espécies exóticas, 
acaba diminuindo a diversidade em uma 
escala regional, o que pode comprometer 
a	 eficiência	 dos	 serviços	 ambientais	 e	
ecológicos (Alvey, 2007). É importante 
considerar que muitas destas espécies 
exóticas tem potencial invasor e que em 
função da maioria das cidades brasileiras não 
possuírem identidade arbórea local, o uso 
indiscriminado de espécies exóticas acaba 
afastando turistas que se interessariam por 
características locais (Silva, 2008). Esta falta 
de identidade é também um dos grandes 
problemas associados ao vandalismo e 
descaso com o patrimônio arbóreo.
	 Apesar	 da	 reduzida	 freqüência,	
algumas espécies exóticas utilizada na 
arborização das ruas desta região são 
consideradas potencialmente invasoras 
e não recomendadas para arborização 
urbana como a palmeira-rabo-de-peixe 
(Caryota urens)	com	0,5%	do	 total,	o	ficus	
(Ficus benjamina) com 0,7%, o niin-indiano 
(Azadirachta indica) com 3,3%, o pinhão 
(Jatropha	 curcas)	 e	 o	 falso-ipê	 (Tecoma 
stans) com 0,9%, o eucalipto (Corymbia sp.) 
com 0,2% e a goiaba Psidium guajava com 
2,1% do total amostrado.
 O plantio ou cultivo de plantas 
provenientes de outras regiões ou países, 

sobretudo aqueles com potencial invasor 
pode	 causar	 impactos	 significativos	 nos	
ecossistemas locais, tornando-se uma 
das principais ameaças à conservação da 
biodiversidade. Atualmente esta plantas 
são consideradas a segunda maior fonte de 
ameaça à biodiversidade (IUCN, 2000). Em 
geral, como estas espécies não encontram 
inimigos naturais para limitar sua reprodução 
e disseminação, possuem um elevado 
potencial de colonização, devendo seu 
plantio e cultivo ser controlado ou evitado. 
De acordo com Ziller (2000), a introdução de 
espécies exóticas é motivada por diversos 
fatores como a necessidade ou vontade 
de cultivar produtos alimentares e plantas 
ornamentais de outras regiões, ou ainda, 
no caso de povos imigrantes, de recriar a 
paisagem de sua terra natal. Nos países 
tropicais, apesar da elevada diversidade 
biológica, o pouco conhecimento sobre 
as espécies nativas, motivam o cultivo de 
espécies exóticas amplamente estudadas, o 
que facilita a sua propagação (Richardson, 
1999).
 Algumas espécies como o chapéu-
de-napoleão (Thevetia peruviana) com 1,6% 
do total e o pinhão (Jatropha curcas) com 
0,4%, são consideradas tóxicas. De acordo 
com Biondi e Leal (2008), a arborização 
sem planejamento faz com que espécies 
indesejáveis para o meio ambiente e 
para o ser humano sejam introduzidas no 
ambiente urbano, como é o caso das plantas 
tóxicas.	Acrescentam	ainda	que	a	ausência	
de princípios tóxicos é um dos principais 
condicionantes para a seleção de espécies 
na arborização urbana.
 Das dez espécies mais frequentes 
na arborização das ruas amostradas do 
Jardim Aureny, apenas duas são nativas do 
cerrado,	o	 ipê-rosa	(Tabebuia impetiginosa) 
com 4,2% e o caju (Anacardium occidentale) 
com 2,3% do total amostrado. Estas duas 
espécies são amplamente utilizadas na 
arborização urbana local. O caju, devido 
a	 sua	 fácil	 propagação	e	 identificação	 com	
a população, em função do fruto e sombra 
produzidos, vem sendo sistematicamente 
plantados nas calçadas, em contrapartida, 
o	 ipê-rosa	 é	 segunda	 espécie	 com	 maior	
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número de mudas disponíveis no viveiro da 
Fundação Municipal de Meio Ambiente de 
Palmas, sendo também aquela distribuída 
em maior escala pela gestão municipal, 
seja no próprio viveiro ou nas campanhas 
de distribuição de mudas, o que tem feito 
desta espécie uma das mais frequentemente 
encontradas em todos os locais da cidade. 
Ambas tem aceitação da população por 
serem repassadas como espécies nativas do 
cerrado, de rápido crescimento e apropriadas 
para a arborização urbana. As demais 
espécies nativas estão escassamente 
representadas.
 No ecossistema urbano, quanto maior 
a diversidade de espécies vegetais nativas, 
melhor a qualidade dos serviços ambientais, 
dos processos ecológicos e de manutenção 
de	 uma	 fauna	 diferenciada.	 Isto	 reflete	 em	
uma maior capacidade deste ecossistema 
assimilar alterações negativas como a 
poluição,	variações	climáticas,	resistência	a	
pragas e doenças que acometem plantas e 
animais (Biondi e Kischlat, 2006).
 A manutenção de espécies autóctones 
na arborização urbana formando ambientes 
semelhantes à paisagem original, aumenta 
a percepção do espaço urbano pela 
população estimulando a sua valorização e 
conservação (Reis et al., 2003). As Políticas 
Públicas do Município de Palmas, devem 
considerar as campanhas de convencimento 
e	 valorização	 da	 flora	 regional,	 focadas	
sobretudo no desenvolvimento emocional e 
intelectual de crianças (Turner et al., 2004) e 
no envolvimento da população local.
 A arborização das ruas é composta 
maioritariamente por árvores com 74,4% e 
arbustos 17,5%. Os arbustos apresentaram 
uma	 freqüência	 acima	 da	 média	 nestas	
ruas com destaque para a murta (Murraya 
paniculata) com 5,1% e a cica (Cyca 
circinalis) com 4,0% do total amostrado. 
Segundo Aguirre Junior e Lima (2007), o 
uso de arbustos na arborização viária não 
é recomendada por diversos fatores como 
o sombreamento reduzido ou ausente, 
ramificação	desde	a	base	gerando	um	maior	
demanda	 de	 manutenção,	 interferência	
na circulação de pedestres em calçadas 
estreitas	 devido	 às	 suas	 ramificações	 e	

copas baixas, que acabam bloqueando a 
visibilidade de pedestres.

 Quanto ao porte, as de médio porte 
correspondem a 47,09%, as de grande porte 
29,37% e as de pequeno porte 23,54%. Nas 
ruas analisadas, 38,69% das árvores está 
situada sob a rede de eletricidade, destas, 
75,30%	 estão	 ou	 estarão	 em	 conflito	 com	
a rede devido a seu porte, sendo 57,60% 
de médio e 42,40% de grande porte. 
Considerando que 83,22% do total de 
árvores plantadas todavia não alcançou os 
seis metros, e portanto ainda não atingiu a 
rede, e que 33,57% são indivíduos jovens 
e 26,57% mudas, o manejo destas árvores 
pode ser cuidadosamente planejado.
 As árvores de médio e grande 
porte	 competem	 fisicamente	 com	 as	 redes	
de energia elétrica e iluminação pública 
devendo	 receber	 um	 tratamento	 específico	
para evitar danos e prejuízos (CPFL, 2008; 
COPEL, 2012). Os resultados aqui obtidos 
são de fundamental importância para que, a 
concessionária de energia ou o Poder Público, 
possam efetuar um manejo adequado destes 
indivíduos,	com	maior	segurança,	eficiência	
e qualidade, de maneira a não comprometer 
o seu crescimento e desenvolvimento, 

Figura 276: Espécies pouco recomendadas para arborização de ruas 
encontradas na região sul de Palmas-TO: E - Cycadáceas (Cycas sp.) espécies 

arbustivas. D - Chapéu-de-napoleão (Thevetia peruviana) espécie tóxica.
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mitigando custos e otimizando os serviços 
prestados. Em Manaus, por exemplo, a falta 
de	 planejamento	 gerou	 diversos	 conflitos	
entre a rede elétrica e arborização, que 
estão relacionados à espécie utilizada e seu 
posicionamento (Souza e Martins, 2009).
 Segundo (PMCG, 2010) estes 
conflitos	 aumentam,	 uma	 vez	 que	 a	
população, insatisfeita com os serviços 
públicos ou por falta de conhecimento, 
fazem plantios e podas sem critérios. Além 
dos riscos e prejuízos, Andrade (2002), 
salienta que muitas árvores vem sendo 
danificadas,	mutiladas	ou	eliminadas.	Este	
problema tem sido observado em Palmas 
e poderia ser minimizado ou evitado por 
meio do estabelecimento de parcerias entre 
a prefeitura municipal, a concessionária 
de energia elétrica, universidades e 
instituições não-governamentais, visando 
ao desenvolvimento de ações voltadas 
ao treinamento e capacitação de pessoal, 
distribuição de mudas de espécies 
adequadas e orientação de plantio e manejo, 
implementação de soluções técnicas ou 
alternativas, monitoramento da arborização 
conflitante,	 entre	 outros	 (COELBA,	 2002;	
CEMIG, 2011).

	 Com	 respeito	 à	 fitossanidade,	
apenas 5,6% das árvores analisadas possui 
algum problema, destas, 3,3% estão em 
estado regular e 2,3% ruim. Em geral, estes 
problemas estão associados a presença de 
cupins, formigas e/ou fungos, fazendo com 
que algumas árvores estejam secando ou 
perdendo	a	resistência.	A	avaliação	destes	
problemas deverá ser individualizada 
e realizada por especialistas, visando 
identificar	 a	 causa	 e	 definir	 o	 tratamento	
mais adequado.
 Quanto ao desenvolvimento, 73,2% 
encontram condições adequadas . Isto 
ocorre porque grande parte das calçadas, 
principalmente no Aureny III não estão 
pavimentadas. Nas ruas deste Setor é 
importante que sejam feitas campanhas 
de orientação junto aos moradores, para 
que deixem um espaço livre no entorno da 
árvore e não cometam os mesmos erros 
geralmente encontrados nas calçadas 
pavimentadas de outras regiões da cidade, 
incluindo o Jardim Aureny I. Nas calçadas 
analisadas 26,6% das árvores apresentam 
problemas de desenvolvimento, dos quais 
4,2% estão em situação regular e 22,4% 
ruim.	 Os	 problemas	 identificados	 são	 os	
mais diversos e incluem primariamente o 
plantio	de	espécies	com	raízes	superficiais,	
impermeabilização do entorno da árvore. 
Uma grande proporção de indivíduos de 
diferentes espécies apresentaram sérios 
problemas relacionados ao desenvolvimento, 
em função da falta de condições adequadas 
para seu desenvolvimento resultando no 
levantamento e/ou quebra do calçamento.
 Dentre as espécies mais abundantes, 
aquelas que tiveram maior porcentagem 
de indivíduos com desenvolvimento ruim 
foram, o oiti (Licania tomentosa) com 30,9% 
do total de indivíduos desta espécie, o 
jambo-vermelho (Syzygium malaccense) 
com 25,9% e a murta (Murraya paniculata) 
com 31,8%. Dentre as mais problemáticas 
destaca-se	 o	 ficus	 (Ficus benjamina) 
com 100,0% dos indivíduos amostrados 
causando problemas nas calçadas.
	 Espécies	 como	 o	 ficus	 (Ficus 
benjamina) não devem ser plantados 
em calçadas pois sabidamente causam 

Figura 277: Uso de espécies pouco recomendadas para arborização 
de ruas, como a Manga (Mangifera indica) que gera conflitos com a 

rede elétrica e danos às calçadas.
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danos ao piso. No entanto, a maioria dos 
problemas estão associados à pequena, e 
por vezes, nenhuma área livre permeável 
deixada no entorno das árvores causada 
pelo desconhecimento ou falta de orientação 
da população. Recomenda-se o plantio de 
árvores com raízes pivotantes nas calçadas, 
entretanto, devido as peculiaridades do 
solo urbano ou da falta de espaço para 
desenvolvimento, espécies arbóreas com 
raízes pivotantes, podem desenvolver raízes 
superficiais	(Gomes,	2012).
 Em se tratando das podas, estas 
foram drásticas em 7,2% e muito drásticas 
em 1,6%. A maioria das podas drásticas e 
muito	drásticas	estão	vinculadas	à	conflitos	
com a rede elétrica. Este problema se deve, 
em grande parte à falta de manejo adequado, 
onde as copas das árvores não são 
orientadas adequadamente, mas também na 
escolha inadequada das espécies.
 A distribuição das árvores sobre 
as calçadas das ruas das quadras da 
região Sul de Palmas é muito variável, 
não havendo uma padronização sobre o 
seu correto posicionamento, bem como 
sobre as espécies adequadas em função 
da largura da calçada. O tamanho das 
calçadas com arborização variou de 3,70 a 
4,30 metros, sendo que quase metade das 
espécies, 46,4% estão plantadas entre 2,2 
e	3,2	metros	do	meio-fio,	havendo	ainda	um	
grande contingente, 22,4% entre 3,2 e 4,2 
metros. Este distanciamento mostra que a 
maioria das árvores estão situadas entre a 
metade da calçada e o muro das casas, em 
parte buscando desviar o centro da árvore 
da rede elétrica em parte, devido á largura 
das	 calçadas,	 havendo	 uma	 tendência	 a	
que a árvore esteja centralizada na calçada. 
Nestas ruas, apenas 12,1% das árvores 
esteve	próxima	ao	meio-fio,	ou	seja,	a	menos	
de 1,2 metros da guia. Ainda que a largura 
das calçadas seja variável entre as ruas, 
este é parâmetro extremamente importante a 
ser	considerado	na	definição	da	arborização	
mais adequada, devendo o posicionamento 
das árvores nas calçadas ser normatizado 
pelo Poder Público, por meio de legislação 
específica.

 Em Palmas, a Lei de Calçadas 
encontra-se em fase de elaboração pelo 
Poder Público Municipal devendo trazer 
orientações sobre o local adequado para 
plantio de árvores em vias públicas. No 
município	 de	São	Paulo-SP	definiu-se	uma	
largura de 70,0 cm destinada à implantação 
da vegetação, devendo o plantio ser realizado 
em calçadas que tenham pelo menos 1,90 
metros de largura (São Paulo, 2015), em 
Recife-PE (SMAS, 2013) e Campo Grande-
MS (PMCG, 2010), recomenda-se o plantio 
em calçadas com largura superior a 1,5 
metros.

5.5.1.4. Conclusões

- O índice de arborização viária foi, em geral, 
muito baixo nas ruas analisadas do Jardim 
Aureny,	 mostrando	 haver	 um	 déficit	 de	
arborização desta região de Palmas;
- É extremamente importante o 
desenvolvimento	de	um	programa	específico,	
que envolva a comunidade, instituições de 
pesquisa e o terceiro setor, visando arborizar 
as ruas desta região e melhorar a qualidade 
de vida das comunidades dos Jardins Aureny;

Figura 278: Calçadas do Jardim Aureny III possuem largura suficiente 
para implantação de arborização de médio e grande porte e muitas ainda 

carecem de pavimentação.



264

- Em termos de diversidade de famílias 
e espécies, as ruas do Jardim Aureny 
analisadas apresentam uma riqueza abaixo 
da média, quando comparada com a região 
central de Palmas, totalizando 25 famílias e 
67 espécies;
- Fabaceae e Arecaceae foram as 
famílias com maior número de espécies, 
respectivamente 12 e 11 espécies diferentes;
- O plantio das árvores das ruas analisadas 
é realizado pela população local sem 
orientações	 e	 um	 padrão	 definido,	 o	 que	
acaba	 gerando	 conflitos	 com	 a	 infra-
estrutura e equipamentos públicos;
- A espécie mais frequente foi o oiti (Licania 
tomentosa), com 19,6% do total de árvores, 
porém, recomenda-se que cada espécie 
não ultrapasse 15,0% do total de indivíduos 
plantados;
- A segunda espécie mais frequente nas 
calçadas das ruas analisadas foi a mangueira 
(Mangifera indica) com 9,8% do total, 
espécie introduzida e não recomendada 
para arborização de calçadas em função do 
porte	 avantajado,	 superficialidade	 de	 suas	
raízes que podem causar sérios problemas 
na infraestrutura urbana e produção de 
frutos grandes que colocam em risco a 
população;
- Apesar da variedade arbórea encontrada 
nas ruas desta região, mais da metade das 
espécies é proveniente de outros países. Se 
acrescentarmos as espécies provenientes 
de outras regiões brasileiras fora do cerrado, 
este valor alcança 85,6%. O aumento da 
diversidade local com a introdução de 
espécies exóticas, acaba diminuindo a 
diversidade em uma escala regional, o que 
pode	comprometer	a	eficiência	dos	serviços	
ambientais e ecológicos;
- Apenas duas dentre as dez espécies mais 
frequentes na arborização das ruas da 
região Noroeste são nativas do cerrado, o 
ipê-rosa	 (Tabebuia impetiginosa) e o caju 
(Anacardium occidentale), amplamente 
utilizadas na arborização urbana de Palmas;
- O uso indiscriminado de espécies exóticas 
influencia	 na	 definição	 de	 uma	 identidade	
arbórea	 local	 e	 pode	 ainda	 influenciar	 na	
atração de turistas que se interessariam por 
características naturais regionais. A falta de 

identidade com a arborização pode ainda 
gerar problemas associados ao vandalismo 
e descaso com o patrimônio natural;
- Algumas espécies exóticas utilizadas na 
arborização desta região são consideradas 
potencialmente invasoras e não 
recomendadas para arborização urbana, 
como a palmeira-rabo-de-peixe (Caryota 
urens),	o	ficus	(Ficus benjamina), o pinhão 
(Jatropha curcas),	 o	 falso-ipê	 (Tecoma 
stans) e a goiaba (Psidium guajava);
- O plantio ou cultivo de plantas provenientes 
de outras regiões ou países, sobretudo 
aquelas com potencial invasor, pode causar 
impactos	 significativos	 nos	 ecossistemas	
locais, tornando-se uma das principais 
ameaças à conservação da biodiversidade 
regional;
- O chapéu-de-napoleão (Thevetia 
peruviana) e o pinhão (Jatropha curcas) 
são consideradas tóxicas. Em geral, o uso 
destas espécies está vinculada à falta de 
planejamento na arborização urbana;
-	Mais	de	três	quartos,	76,5%	das	espécies	
utilizadas na arborização viária é de médio 
e grande porte, destas, 75,3% está ou 
estará	 em	 conflito	 com	 a	 rede	 elétrica.	
É importante considerar estes números 
para que a concessionária de energia 
ou o poder público, possam efetuar um 
manejo adequado destes indivíduos, com 
maior	 segurança,	 eficiência	 e	 qualidade,	
de maneira a não comprometer o seu 
crescimento e desenvolvimento, mitigando 
custos e otimizando os serviços prestados;
- Os arbustos corresponderam a 17,5% com 
destaque para a murta (Murraya paniculata) 
e a cica (Cyca circinalis), espécies com 
porte não recomendado para a arborização 
pública devido a seu sombreamento reduzido 
ou	ausente,	presença	de	ramificação	desde	
a base gerando um maior demanda de 
manutenção,	 interferência	 na	 circulação	
de pedestres em calçadas estreitas devido 
às	 suas	 ramificações	 e	 copas	 baixas,	 que	
acabam bloqueando a visibilidade de 
pedestres;
- Um pouco mais de um quarto, 26,6%, dos 
indivíduos arbóreos analisados enfrenta 
problemas de desenvolvimento, que 
incluem o plantio de espécies com raízes 



265

superficiais	 que	 provocam	 rachaduras	 nas	
calçadas, impermeabilização do entorno da 
árvore, entre outros;
-	 Estes	 conflitos	 normalmente	 são	 gerados	
pelo uso inadequado de espécies e o 
posicionamento do indivíduo na calçadas e 
ocorrem predominantemente pela falta de 
orientação à comunidade e planejamento por 
parte da gestão pública, acarretando danos 
à arborização ou a supressão desnecessária 
de árvores e aumento de gastos com o 
manejo;
- Apesar do reduzido número de árvores 
com	 problemas	 fitossanitários,	 em	 geral,	
estes problemas estão associados a 
presença de cupins ou outros organismos 
que	 comprometem	 fisiologicamente	 as	
árvores. A avaliação do impacto destes 
organismos sobre a arborização deverá ser 
individualizada e realizado por especialistas, 
visando	 identificar	 o	 problema	 e	 definir	 o	
tratamento mais adequado;
- Em geral as podas drásticas e muito 
drásticas	 estão	 vinculadas	 à	 conflitos	 com	
a rede elétrica, problema que se deve, em 
grande parte à falta de manejo adequado, 
onde as copas das árvores não são 
orientadas apropriadamente, mas também à 
escolha inadequada das espécies;
- A distribuição das árvores sobre as 
calçadas é muito variável, não havendo 
uma padronização sobre o seu correto 
posicionamento, bem como sobre as 
espécies adequadas em função da largura 
da calçada, o que pode causar problemas 
para	os	pedestres,	veículos	e	residências.

5.5.1.5. Recomendações

-	O	déficit	de	arborização	na	grande	maioria	
das ruas do Jardim Aureny deve ser reduzido 
seguindo as recomendações do Plano de 
Arborização Urbana de Palmas;
- A distribuição de mudas à população 
deve ser acompanhada por informações e 
recomendações técnicas sobre as espécies 
e manejo adequado à arborização das ruas 
destes bairros. Estas informações devem 
estar disponíveis nos viveiros municipais 
e particulares, bem como, nos canais de 
comunicação da prefeitura com a comunidade 

a	fim	de	evitar	transtornos	e	prejuízos	para	o	
Poder Público e população em geral;
- Deve-se buscar uma maior representatividade 
das espécies nativas do cerrado e brasileiras 
na arborização das calçadas, para tanto, os 
viveiros municipais e particulares devem ser 
incentivados a produzir mudas de espécies 
nativas	adequadas	para	este	fim;
- A arborização das ruas das quadras deverá 
criar uma paisagem diversa, onde cada 
espécie não ultrapasse 15,0% do total e 
identitária, onde as árvores contribuam para 
identificá-la;
- O uso indiscriminado de espécies exóticas 
deve ser evitado e o plantio de espécies 
potencialmente invasoras e tóxicas devem 
ser proibido;
-As espécies potencialmente invasoras e 
aquelas	que	estejam	gerando	conflitos	com	
os equipamentos públicos e particulares ou 
risco à população devem ser individualmente 
avaliadas por uma equipe de especialistas 
visando a tomada de decisão mais 
apropriada;
- O estabelecimento de parcerias entre 
a prefeitura municipal, a concessionária 
de energia elétrica, universidades e 
instituições não-governamentais, visando 
ao desenvolvimento de ações voltadas 
ao treinamento e capacitação de pessoal, 
distribuição de mudas de espécies 
adequadas e orientação de plantio e manejo, 
implementação de soluções técnicas ou 
alternativas, monitoramento da arborização 
conflitante,	entre	outros	deve	ser	priorizado	
pela gestão municipal;
- A ampla divulgação de informações sobre 
as espécies arbóreas mais indicadas 
para a arborização das ruas e sobre seu 
correto plantio e manejo, é de fundamental 
importância	 para	 reduzir	 ou	 evitar	 conflitos	
e riscos entre a arborização urbana, os 
equipamentos públicos e privados e a 
população;
- A Lei de Calçadas, em fase de elaboração 
pelo Poder Público Municipal, deverá 
contemplar o plantio de árvores em vias 
públicas em consonância com as diretrizes 
e recomendações do Plano de Arborização 
Urbana de Palmas;
- A arborização das ruas do Jardim Aureny 
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e toda região Sul de Palmas, deve ser 
conduzida de maneira participativa com a 
comunidade, por meio do desenvolvendo 
programas educacionais, nos quais o 
cidadão ou toda comunidade esteja 
comprometida	com	a	redução	do	déficit	e	a	
melhoria da qualidade da arborização local.

5.5.2. Áreas Verdes - Jardim Aureny 

5.2.2.1. Descrição

 As áreas verdes do Jardim Aureny 
são escassas, sendo representadas apenas 
umas poucas praças e áreas verdes (Figura 
279). Apesar da grande parte da massa 
verde visível nas imagens, praticamente toda 
ela corresponde a Áreas de Preservação 
Permanente e à Unidade de Conservação 
Machado, situada ao longo do córrego de 
mesmo nome.

5.5.2.2. Resultados

 Nas áreas verdes constituídas pelas 
praças do Aureny I, foram encontrados 156 
indivíduos de 17 famílias e 24 espécies 
(Tabela	 29).	 As	 três	 famílias	 com	 maior	
número de espécies foram Fabaceae com 

6 espécies e 35,3% do total amostrado, 
Myrtaceae com 3 espécies e 17,6% e 
Vochysiaceae/Anacardiaceae com 2 
espécies e 11,8% (Figura 280). As famílias 
com maior número de indivíduos foram 
Myrtaceae com 51 indivíduos e 30,9% do 
total, Anacardiaceae com 26 indivíduos 
e 15,8% e Fabaceae com 23 indivíduos e 
13,9%. Juntas, estas famílias possuem mais 
da metade, 60,6% dos indivíduos presentes 
das áreas verdes amostradas (Figura 281).
 As cinco espécies mais frequentes 
foram o jamelão (Syzygium cumini) com 
43 indivíduos e 26,1% do total, o caju 
(Anacardium occidentale) com 15 indivíduos 
e 9,1%, a sena (Sena siamea) com 15 
indivíduos e 9,1%, o chapéu-de-napoleão 
(Thevetia peruviana) com 13 indivíduos e 
7,9% e a manga (Mangifera indica) com 
11 indivíduos e 6,7% do total (Figura 282). 
Metade das espécies analisadas, 50,0% é 
nativa do cerrado, 29,2% provenientes de 
outros países e 20,8% de outras regiões 
brasileiras (Figura 283). O número de 
indivíduos de espécies exóticas de outros 
países foi igual a 88 o que representa 56,4% 
do total e é superior ao de espécies nativas 
do cerrado com 53 indivíduos e 34,0% e de 
outras regiões brasileiras com 15 indivíduos 
e 9,6% do total (Figura 284).
 Dentre as dez espécies mais 
frequentes, seis são provenientes de outros 
países, o jamelão (Syzygium cumini), a 
sena (Sena siamea), o chapéu-de-napoleão 
(Thevetia peruviana), a manga (Mangifera 
indica), o noni (Morinda citrifolia) e a murta 
(Murraya paniculata), duas são nativas do 
cerrado, o caju (Anacardium occidentale) 
e o pequi (Caryocar brasiliense) e duas 
brasileiras o oiti (Licania tomentosa) e a 
goiaba (Psidium guajava).
 A arborização das áreas verdes é 
composta maioritariamente por árvores 
com 96,79%, umas poucas palmeiras 
correspondendo a 1,9% e arbustos com 
1,3% do total (Figura 285). A grande maioria 
das árvores, 74,4% é de médio porte, 25,0% 
de grande porte e 1,3% de pequeno porte. 
Aproximadamente metade dos indivíduos, 
48,7% ainda não alcançou os seis metros 
de altura e 49,4% possuem altura entre 

Figura 279: Áreas verdes do Jardim Aureny: E - Praças localizadas 
no Jardim Auteny I. D - Área de Preservação Permanente/Unidade de 

Conservação Machado. Fonte: Google Earth®.
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seis e doze metros. Apenas 1,9% alcançou 
uma altura superior aos 12 metros, que 
corresponde a árvores de grande porte 
(Figura 286). Com respeito à idade 75,0% 
são adultas, 17,3% jovens e 7,7% mudas 
(Figura 287).
	 Em	 relação	 a	 fitossanidade,	 13,5%	
dos indivíduos analisados apresentaram uma 
condição regular e 2,6% ruim, perfazendo 
16,0% das árvores analisadas, o restante 
84,0% encontra-se em boas condições 
(Figura 288). A maioria dos problemas 
fitossanitários	 está	 associado	 a	 presença	

de alguns organismos e possivelmente a 
deficiência	 de	 nutrientes.	 Como	 grande	
parte das árvores está situada em praças, 
88,5% encontra condições satisfatórias 
para se desenvolver e apenas 11,56% 
condições regulares ou ruins, em função de 
estarem situadas sobre calçadas ou áreas 
impermeabilizadas destas praças (Figura 
289). O mesmo ocorre com a poda, onde 
67,9% das árvores receberam apenas podas 
leves relacionadas à manutenção, 15,4% 
drásticas e em 17,3% esta não se aplica 
como no caso das palmeiras (Figura 290).

Tabela	29:	Famílias,	espécies,	número	de	indivíduos,	freqüência	relativa	e	origem	dos	
indivíduos arbóreos amostrados nas áreas verdes do Jardim Aureny, região Sul de 
Palmas-TO.
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Figura 280: Famílias com maior frequência de espécies nas áreas verdes amostradas no Jardim Aureny, região Sul de Palmas-TO.

      Famílias (indivíduos) - Áreas Verdes

Figura 281: Famílias com maior frequência de indivíduos nas áreas verdes amostradas no Jardim Aureny, região Sul de Palmas-TO.

         Famílias (espécies) - Áreas Verdes
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Figura 282: Espécies mais frequentes nas áreas verdes amostradas no Jardim Aureny, região Sul de Palmas-TO.

       Origem (espécies) - Áreas Verdes

Figura 283: Origem das espécies nas áreas verdes amostradas no Jardim Aureny, região Sul de Palmas-TO.

     Indivíduos - Áreas Verdes
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Figura 284: Origem dos indivíduos nas áreas verdes amostradas no Jardim Aureny, região Sul de Palmas-TO.

     Tipo - Áreas Verdes

Figura 285: Tipo de arborização nas áreas verdes amostradas no Jardim Aureny, região Sul de Palmas-TO.

          Origem (indivíduos) - Áreas Verdes
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Figura 286: Porte e altura dos indivíduos arbóreos nas áreas verdes amostradas no Jardim Aureny, região Sul de Palmas-TO.

       Idade - Áreas Verdes

Figura 287: Idade dos indivíduos arbóreos nas áreas verdes amostradas no Jardim Aureny, região Sul de Palmas-TO.

    Porte e Altura - Áreas Verdes
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Figura 288: Fitossanidade dos indivíduos arbóreos nas áreas verdes amostradas no Jardim Aureny, região Sul de Palmas-TO.

    Desenvolvimento - Áreas Verdes

Figura 289: Desenvolvimento dos indivíduos arbóreos nas áreas verdes amostradas no Jardim Aureny, região Sul de Palmas-TO.

         Fitossanidade - Áreas Verdes
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Figura 290: Intensidade de poda dos indivíduos arbóreos nas áreas verdes amostradas no Jardim Aureny, região Sul de Palmas-TO.

   Intensidade de Poda - Áreas Verdes

5.5.2.3. Discussão

 O Jardim Aureny é um dos bairros 
com maior cobertura vegetal nativa de 
Palmas. Nestes bairros nasce o córrego 
Machado que corre no sentido sul/norte, 
separando os Aurenys I, e III do Aureny II e 
IV, e desembocando no ribeirão Taquaruçu 
Grande, ocupando uma área de 1.421,35 
ha. Esta é uma Área de Preservação 
Permanente	 -	 APP,	 definida	 segundo	 o	
atual Código Florestal, Lei No. 12.651/12 
como: “área protegida, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, 
a estabilidade geológica e a biodiversidade, 
facilitar	 o	 fluxo	 gênico	 de	 fauna	 e	 flora,	
proteger o solo e assegurar o bem estar 
das populações humanas”. As APPs são 
áreas naturais intocáveis, cuja exploração é 
limitada, devendo qualquer empreendimento, 
comprovar as hipóteses de utilidade pública, 
interesse social ou baixo impacto ambiental.
 A Lei Complementar 155, de 28 
de dezembro de 2007 criou a Unidade 
de Conservação Machado, no entanto, 
não	 definiu	 seus	 limites,	 suas	 atribuições	

ou categoria de manejo. Assim como as 
Áreas de Preservação Permanente, as 
Unidades de Conservação, tem como 
objetivo atender o direito fundamental de 
todo brasileiro assegurado pelo art. 255 da 
Constituição Brasileira, a um “meio ambiente 
ecologicamente equilibrado”.
 Grande parte das Áreas de 
Preservação Permanente do córrego 
Machado vem sendo irregularmente 
invadidas e degradadas, comprometendo 
os serviços ecológicos e ambientais por ela 
proporcionados.	A	falta	de	fiscalização	e	de	
um manejo adequado destas áreas públicas, 
faz com que estas invasões irregulares 
se multipliquem, de tal maneira que um 
bem	comum	passa	a	 ter	usos	e	finalidades	
particulares. Muitas delas são cercadas 
inviabilizando o acesso da população. Estas 
ocupações irregulares trazem uma série de 
consequências	 de	ordem	social,	 ambiental,	
jurídica e urbanística.
	 Segundo	 Molfi	 (2009),	 desde	 a	 sua	
concepção, visando conter o adensamento 
populacional na área central de Palmas, 
o Jardim Aureny teve caráter excludente, 
seu projeto urbanísitico não contou com 
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planejamento ambiental ou com a sua 
exigência	 pelo	 Naturatins.	 Segundo	 este	
autor, um conjunto de fatores que incluem 
a falta de planejamento, a ocupação 
desordenada, a fragilidade dos solos, a 
topografia	do	terreno,	a	falta	de	fiscalização	e	
o não cumprimento da legislação ambiental, 
tem comprometido os recursos hídricos e a 
vegetação natural local (Figura 291).

 No Jardim Aureny, existem diversas 
nascentes que formam o córrego Machado, 
extremamente ameaçadas e que não 
contam com a devida proteção, além disso 
os diversos impactos gerados pelo aumento 
da urbanização local, tem reduzido a vazão 
e acelerado o processo de assoreamento 
destes	corpos	hídricos	(Molfi,	2009).
 A maioria dos espaços verdes 
definidos	 como	 área	 verde	 pelo	 Poder	
Público Municipal, não cumprem a sua 
função de bem comum coletivo. Neste 
sentido, a análise das áreas verdes neste 
setor se restringiu a algumas praças cujo 
acesso é livre. Estas praças tiveram grande 
parte de sua vegetação original suprimida, 
sendo encontradas 156 árvores de 17 
famílias e 24 espécies.
 A família Fabaceae foi aquela com 
maior riqueza de espécies, correspondendo 

à 35,3% do total analisado. Pertencem a 
esta família algumas espécies nativas do 
cerrado, que representam mais de 80,0% 
do total de espécies desta família, a fava-
de-bolota (Parkia platycephala), a fruta-de- 
morcego (Andira cuyabensis), a sucupira-
do-cerrado (Bowdichia virgilioides), o 
falso-barbatimão (Dimorphandra mollis) e 
a sucupira-lisa (Pterodron polygaliflorus). 
Nesta família, apesar da maioria das 
espécies serem nativas, a única espécie 
estrangeira, sena (Sena siamea), foi amais 
frequente, correspondendo a 61,2% do total 
de indivíduos desta família.
 As famílias com maior número 
de indivíduos nas áreas verdes foram, 
Myrtaceae com 51 indivíduos e 30,9% do 
total, Anacardiaceae com 26 indivíduos 
e 15,8%, Fabaceae com 23 indivíduos e 
13,9% e Bignoniaceae com 16 indivíduos e 
9,7%. Juntas, esta famílias possuem bem 
mais que da metade, 70,3% dos indivíduos 
presentes nas áreas verdes amostradas. O 
jamelão (Syzygium cumini) foi a Myrtacea 
mais frequente com aproximadamente 
85,0% do total de indivíduos desta família.
 As 24 espécies encontradas nas 
áreas verdes analisadas foi elevada 
considerando a dimensão destes espaços. 
Em termos quantitativos este valor é 
bom, pois a diversidade biológica é um 
dos principais parâmetros responsáveis 
pela qualidade dos serviços ambientais e 
ecológicos como a regulação do microclima 
(Shams et al., 2009) ou pelo controle de 
doenças e espécies praga (Melo, et al., 
2007). Porém, em termos qualitativos, 
algumas espécies exóticas apresentaram 
uma	elevada	 frequência	de	ocorrência	nas	
áreas verdes, o que pode ser problemático 
por diversos fatores.
 O jamelão (Syzygium cumini) com 
43 indivíduos e 26,6% do total de árvores, 
foi a espécie mais frequente nas áreas 
verdes. Esta espécie tem sido amplamente 
propagada pela cidade de Palmas, seja 
pelo Poder Público municipal que produz 
e distribui mudas, mas principalmente pela 
população (Figura 292). O maior problema 
do uso desta espécie nas áreas verdes 
analisadas está associado a sua elevada 

Figura 291: Área de Proteção Ambiental e área verde localizadas no 
Jardim Aureny sem a devida regularização pelo Poder Público Municipal.
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proporção nestes espaços. Segundo Teixeira 
(1999),	 a	 freqüência	máxima	 recomendada	
de uma única espécie é 15,0%, devendo 
haver uma proporcionalidade de uso de cada 
espécie em relação ao total de árvores. Alvey 
(2007), alerta que o aumento da diversidade 
local com a introdução de espécies exóticas, 
acaba diminuindo a diversidade em uma 
escala regional, o que pode comprometer 
a	 eficiência	 dos	 serviços	 ambientais	 e	
ecológicos.
 As demais espécies que se 
destacaram	 em	 termos	 de	 frequência,	
são em sua maioria exóticas como a sena 
(Sena siamea) com 9,1%, o chapéu-de-
napoleão (Thevetia peruviana) com 7,9%, 
que é considerada uma espécie tóxica 
não recomendada para a arborização 
urbana, devido a presença de glicosídeos 
cardioativos e a manga (Mangifera indica) 
com 6,7%, espécie amplamente utilizada 
na arborização de áreas verdes, jardins e 
praças. O caju (Anacardium occidentale) 
com 9,1%, foi a espécie nativa do cerrado 
com	maior	frequência	de	indivíduos.	Por	ser	
uma espécie de fácil propagação e rápido 
crescimento, são produzidos em larga 
escala pelos viveiros municipais, particulares 
e pela própria população, fazendo com que 
seja uma das espécies mais abundantes nas 
áreas verdes de Palmas.

 A composição das espécies das 
áreas verdes deve ser cuidadosamente 
planejada, dando prioridade para as espécies 
naturalmente presentes nestes espaços e 
fomentando a diversidade biológica primando 
pelas espécies nativas. Nas áreas verdes 
analisadas 50,0% das espécies são nativas 
do cerrado, 29,17% provenientes de outros 
países e 20,83% oriundas de outras regiões 
brasileiras.
 Porém, das dez espécies mais 
frequentes oito são exóticas ao cerrado, além 
disso, um pouco mais da metade, 56,4% dos 
indivíduos analisados nas áreas verdes são 
originários de outros países. Esta proporção 
é altamente preocupante, pois o processo 
de substituição e descaracterização da 
flora	 nativa	 ocorre	 sem	 a	 percepção	 ou	
preocupação do Poder Público municipal, 
ainda que a legislação municipal tenha 
proposto, ainda em 2007, a criação do Sistema 
Municipal de Áreas Verdes para facilitar a 
gestão, o controle e manejo dessas áreas, 
estabelecendo normas de uso e ocupação 
do solo, com vistas a preservar e conservar 
as áreas verdes (Lei Complementar N°. 155, 
de 28 de dezembro de 2007).
	 Nesta	 região	 da	 cidade,	 a	 ausência	
de áreas verdes é o fator mais preocupante. 
A importância destes espaços verdes para a 
qualidade do ambiente urbano é indicutível. 
Segundo Gangloff (1996), as áreas 
verdes urbanas são internacionalmente 
reconhecidas como o caminho mais efetivo 
para maximizar os benefícios em base 
sustentada para as populações presentes 
e futuras. Em um estudo realizado em 
Curitiba-PR, 100% dos entrevistados foram 
favoráveis aos investimentos municipais em 
parques	 e	 áreas	 verdes,	 justificando	 que	
estas áreas melhoram a qualidade de vida, 
ambiental e visual da cidade (Hildebrand et 
al., 2002).
 As áreas verdes analisadas são 
compostas maioritariamente, 74,4% por 
árvores de médio e 25,0% de grande porte. 
A grande maioria das árvores ainda não 
alcançou a altura referente ao seu porte, 
apenas 1,9% possuem altura superior a 12,0 
metros e 49,4% entre seis e doze metros. Isto 
em parte, se deve a que 17,3% das árvores 

Figura 292: E - Jamelão (Syzygium cumini) espécie mais frequente 
nas áreas verdes amostradas da região sul de Palmas-TO. 

D - Chapéu-de-napoleão (Thevetia peruviana) espécie tóxica e não 
recomendada para a arborização urbana.
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são ainda jovens e 7,7% mudas. Estas áreas 
poderiam se tornar locais mais aprazíveis e 
melhor aproveitados pela população caso 
houvesse um planejamento associado ao 
tipo e a densidade de espécies, as quais 
poderiam formar verdadeiros bosques 
urbanos, com potencial para melhorar a 
qualidade de vida da população local em 
diversos sentidos.
A maioria dos indivíduos encontram 
condições satisfatórias para seu 
desenvolvimento, 88,5%, entretanto, 11,5% 
apresentam problemas, em geral associados 
à impermeabilização do solo no entorno das 
árvores, causando o sufocamento das raízes 
e	consequências	que	podem	comprometer	
o	 desenvolvimento	 e	 a	 resistência	 destas	
árvores. Em torno de 16,0% dos indivíduos 
apresentem	 problemas	 fitossanitários,	
em sua maioria relacionados a presença 
de cupins, formigas e/ou fungos. Estes 
indivíduos devem ser avaliados por 
especialistas	a	fim	de	definir	o	manejo	mais	
adequado. Quanto à poda, 15,4% receberam 
podas drásticas, um valor alto considerando 
que as árvores encontram-se em uma área 
verde. Estes resultados evidenciam a falta 
de manejo adequado das árvores das áreas 
verdes da região Sul de Palmas.

5.5.2.4. Conclusões

- As áreas verdes do Jardim Aureny I, II, 
III	 e	 IV,	 são	 insuficientes	 para	 atender	
as necessidades da região com maior 
densidade populacional de Palmas;
- Diversas áreas verdes desta região, 
incluindo a Área de Proteção Permanente 
do córrego Machado, foram invadidas 
e tiveram sua arborização suprimida ou 
descaracterizado, causando diversos 
impactos negativos ao meio ambiente 
local, uma infração gravíssima à Legislação 
Ambiental;
- Diversos fatores que incluem a falta de 
planejamento, a ocupação desordenada, a 
fragilidade	dos	solos,	a	topografia	do	terreno,	
a	falta	de	fiscalização	e	o	não	cumprimento	
da legislação ambiental, tem comprometido 
os recursos naturais da região;
-	O	Poder	Público	deve	definir,	com	urgência,	

os limites da Unidade de Conservação 
Machado, ordenando o uso do solo, retirando 
as invasões e recuperando os ambientes já 
degradados;
-	Ao	 não	 definir	 os	 limites	 da	 Unidade	 de	
Conservação Machado, permitir a invasão 
de Áreas de Preservação Permanente e 
não criando espaços destinados às áreas 
verdes e praças, o Poder Público Municipal 
compromete a qualidade de vida da 
população residente nos Jardins Aureny;
- Apesar de poucas, as áreas verdes 
analisadas apresentaram uma boa 
diversidade de famílias e espécies, porém 
uma reduzida abundância de indivíduos 
arbóreos;
- A família Fabaceae apresentou a maior 
diversidade de espécies, sendo a maioria 
nativas do cerrado, porém a espécie mais 
abundante foi a sena (Sena siamea), 
espécie exótica estrangeira;
- A riqueza de espécies nas áreas verdes 
é muito importante em termos quantitativos, 
pois a diversidade biológica é um dos 
principais parâmetros responsáveis pela 
qualidade dos serviços ambientais e 
ecológicos, porém, em termos qualitativos, 
a maioria das espécies encontradas são 
oriundas de outro países, o que pode ser 
ambientalmente problemático;
- O jamelão (Syzygium cumini), espécie 
exótica estrangeira, foi a mais frequente 
nas áreas verdes, representando 
aproximadamente 30,0% do total de 
indivíduos, muito acima dos 15,0% 
recomendados por diversos autores;
- A presença do chapéu-de-napoleão 
(Thevetia peruviana) nas áreas verdes deve 
ser avaliada, pois se trata de uma espécie 
tóxica.	A	identificação	destas	espécies	é	de	
extrema importância para a comunidade, 
principalmente em áreas públicas onde a 
população é numerosa e o risco potencial 
maior, devendo esta ser devidamente 
orientada;
- A composição das espécies das áreas 
verdes deve ser cuidadosamente planejada, 
dando prioridade para as espécies 
naturalmente presentes nestes espaços 
e fomentando a diversidade biológica 
primando pelas espécies nativas;
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- A elevada proporção de espécies exóticas 
presentes nas áreas verdes é altamente 
preocupante, pois o processo de substituição 
e	 descaracterização	 da	 flora	 nativa	 ocorre	
sem a percepção ou preocupação do Poder 
Público municipal, ainda que a legislação 
municipal tenha proposto a criação do Sistema 
Municipal de Áreas Verdes para facilitar a 
gestão, o controle e manejo dessas áreas, 
estabelecendo normas de uso e ocupação 
do solo, com vistas a preservar e conservar 
as áreas verdes (Lei Complementar No. 155, 
de 28 de dezembro de 2007);
- O plantio de árvores nas áreas verdes da 
região foi realizado maioritariamente pela 
gestão municipal e apesar de incluir uma 
diversidade de espécies, muitas delas são 
exóticas e algumas pouco apropriadas para 
compor a arborização das áreas verdes;
- Ao produzir espécies pouco adequadas para 
a arborização urbana, os viveiros municipais, 
contribuem para a descaracterização e perda 
de qualidade da arborização destes espaços;
- A falta de manejo do arboreto das áreas 
verdes também é evidente e muitas vezes 
resulta na perda de qualidade ambiental e 
ecológica destes espaços;
- A capacitação e orientação dos funcionários 
responsáveis pelo manejo das áreas 
verdes quanto as práticas de manejo 
mais adequadas é fundamental para a 
conservação e sustentabilidade das áreas 
verdes urbanas.

5.5.2.5. Recomendações

- A criação de áreas verdes nos Jardins 
Aureny deve ser priorizada e planejada de 
maneira a compor um mosaico de áreas 
verdes juntamente com a Área de Proteção 
Permantente da microbacia do córrego 
Machado e da Unidade de Conservação 
Machado;
- É urgente a criação do Sistema Municipal 
de Áreas Verdes, que facilite a gestão, 
o controle e manejo dessas áreas, 
estabelecendo normas de uso e ocupação 
do solo, com vistas a preservar e conservar 
as áreas verdes conforme previsto na Lei 
Complementar No. 155, de 28 de dezembro 
de 2007;

- O descaso do Poder Público municipal com 
as Áreas de Preservação Permanente dos 
Jardins Aureny, compromentem a qualidade 
do meio ambiente e dos serviços ambientais 
e ecológicos prestados por estes elementos 
naturais, afetando a qualidade de vida das 
populações locais;
- A criação da Unidade de Conservação 
Machado, prevista na Lei Complementar 
No, 155 de 28 de dezembro de 2007, é de 
máxima prioridade, permitindo a proteção 
do patrimônio natural local e assegurando 
melhores condições ambientais para a 
população local;
- As áreas verdes públicas cercadas ou 
com alterações do uso do solo, práticas que 
comprometem a integridade destes espaços, 
devem ser individualmente analisadas 
e avaliadas pelos órgãos competentes 
municipais visando sua adequação à 
Legislação Municipal e Federal;
- Os órgãos competentes municipais devem 
realizar o monitoramento constante das 
áreas	verdes	a	fim	de	evitar	a	introdução	de	
espécies potencialmente invasoras, tóxicas 
ou inadequadas à arborização destes 
espaços;
- As espécies tóxicas e aquelas que estejam 
gerando	 conflitos	 com	 os	 equipamentos	
públicos e particulares ou risco à população 
devem ser individualmente avaliadas por 
uma equipe de especialistas visando a 
tomada de decisão mais apropriada;
- A contratação de técnicos especializados 
responsáveis pelo manejo adequado 
da arborização é fundamental para a 
sustentabilidade ambiental e econômica do 
patrimônio arbóreo das áreas verdes como 
um todo;
- As espécies produzidas pelos viveiros 
municipais para arborização das áreas verdes, 
devem ser compostas preferencialmente por 
espécies autóctones, as quais estão mais 
adaptadas às condições do solo e clima 
locais, sendo selecionadas e manejadas de 
acordo com as recomendações e diretrizes 
do Plano de Arborização Urbana de Palmas;
- O transplante de árvores adultas é um 
procedimento amplamente utilizado e deve 
ser considerado como uma ferramenta 
prioritária e indispensável para garantir a 
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diversificação	e	conservação	do	patrimônio	
arbóreo autóctone das áreas verdes;
- As áreas verdes do Jardim Aureny deverão 
ser arborizadas visando criar uma paisagem 
com identidade, onde os espaços públicos 
(praças e áreas verdes), tenham uma 
identidade, e as árvores contribuam para 
identificá-la;
- A arborização das áreas verdes deverá 
ser sustentável, buscando sempre o 
incremento da biodiversidade, atuando 
como um recurso multifuncional, que ofereça 
serviços ecológicos, ambientais, sociais e 
econômicos para a população;
- A ampla divulgação de informações sobre 
as espécies arbóreas mais indicadas para a 
arborização das áreas verdes e sobre seu 
correto plantio e manejo, é de fundamental 
importância	para	 reduzir	ou	evitar	conflitos	
e riscos entre a arborização urbana, os 

equipamentos públicos e privados e a 
população;
- O estabelecimento de parcerias entre 
a prefeitura municipal, universidades e 
instituições não-governamentais, visando 
ao desenvolvimento de ações voltadas 
ao treinamento e capacitação de pessoal, 
distribuição de mudas de espécies 
adequadas e orientação de plantio e manejo, 
implementação de soluções técnicas ou 
alternativas e monitoramento da arborização 
das áreas verdes, entre outros deve ser 
priorizado pela gestão municipal;
- A arborização dos áreas verdes deve ser 
conduzida de maneira participativa com a 
comunidade, por meio do desenvolvendo 
programas educacionais, nos quais o cidadão 
ou toda comunidade esteja comprometida 
com	 a	 redução	 do	 déficit	 e	 a	 melhoria	 da	
qualidade da arborização local.

Guatambu-do-cerrado
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6. DISTRITOS
DO MUNICÍPIO

DE PALMAS
naturais no núcleo urbano.
 O Distrito de Taquaruçu está situado 
na serra do Lajeado e faz parte da Área de 
Proteção Ambiental do Lajeado, sendo a única 
área urbana totalmente inserida dentro dos 
limites da APA (Tocantins, 2003). Ainda que 
esteja potencialmente protegido pela APA, 
nenhuma ação efetiva foi realizada na sede 
do Distrito, seja pelo Naturatins, gestor da 
APA ou pela Prefeitura Municipal de Palmas 
visando a preservação dos recursos naturais. 
Na realidade, diversas áreas de preservação 
ambiental foram invadidas na sede do 
Distrito há mais de uma década, resultando 
no assoreamento e aterramento de córregos 
e nascentes, retirada da cobertura vegetal 
nativa, introdução de espécies exóticas, 
entre outros crimes ambientais todavia não 
solucionados (Figura 294).
 Estas áreas de preservação ambiental 
são em sua maioria Áreas de Preservação 
Permanente, instituídas pelo Código Florestal 
(Lei	 N°	 12.651	 de	 2012)	 e	 definidas	 como	
espaços territoriais legalmente protegidos, 
ambientalmente frágeis e vulneráveis, 
podendo ser públicas ou privadas, urbanas 
ou rurais, cobertas ou não por vegetação 
nativa.
 Percebe-se que no Distrito de 
Taquaruçu os instrumentos legais, 
aprimorados com a criação da Área de 
Proteção Ambiental e do Pólo Ecoturístico, 
não contribuíram efetivamente para a 
preservação da biodiversidade e dos recursos 
naturais locais. 

6.1. Distrito de Taquaruçu

6.1.1. Descrição:
 
 A instalação de Palmas se deu a 
partir	da	transferência	da	sede	administrativa	
do município de Taquarussu do Porto 
(Taquaruçu) para Palmas em 1989. Com esta 
decisão, Taquaruçu passou a ser um Distrito 
de Palmas. No período compreendido entre 
1970 e a criação da cidade de Palmas em 1989 
o	 fluxo	 migratório	 permaneceu	 inalterado,	
porém a partir da década de 1990, com a 
implantação de Palmas e a pavimentação 
da TO-030, o Distrito passou a atrair novos 
moradores, sua população, segundo o Censo 
2010 era de 4.739 habitantes (IBGE, 2010).
O	aumento	no	fluxo	de	moradores	e	viajantes	
gerou um incremento da pressão antrópica 
sobre os recursos naturais, principalmente 
sobre a cobertura vegetal nativa e os recursos 
hídricos. Com o incremento das políticas 
nacionais de municipalização do turismo, 
em 2001 foi instalado o Polo Ecoturístico do 
Taquaruçu, período que apresentou novo 
incremento populacional com a implantação 
do turismo ordenado (Milagres, 2010).
 Com a criação do Pólo Ecoturístico a 
Prefeitura Municipal de Palmas reconheceu 
a importância da conservação dos recursos 
naturais, culturais e paisagísticos como 
condições essenciais para um turismo de 
qualidade (Amatur, 2000). Porém, não 
realizou	 nenhuma	 intervenção	 significativa	
para proteção ou valorização dos recursos 
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6.1.2. Resultados: 

6.1.2.1. Aspectos gerais

 Nas ruas e áreas verdes de 
Taquaruçu	 foram	 identificadas	 um	 total	 de	
485 indivíduos, sendo 470 pertencentes 
a 25 famílias, 71 espécies e 15 indivíduos 
todavia	 não	 identificados	 (Tabela	 30).	 As	
famílias com maior número de espécies 
foram, respectivamente, Fabaceae com 
12 espécies, Arecaceae com 9 espécies 

e Myrtaceae com 7 espécies. Porém, a 
família com maior número de indivíduos 
foi Anacardiaceae com 15,9% das árvores 
analisadas no Distrito de Taquaruçu. As 
espécies	com	maior	frequência	de	indivíduos	
foram o oiti (Licania tomentosa) com 12,2% 
das árvores, a manga (Mangifera indica) com 
9,1%	 e	 o	 ipê-rosa	 (Tabebuia impetiginosa) 
com	8,9%.	Estas	três	espécies	detém	30,1%	
dos indivíduos analisados no distrito de 
Taquaruçu (Tabela 30).

Figura 293: E - Vista do Distrito de Taquaruçu. D - Portal de entrada ao Distrito de Taquaruçu, Palmas-TO.

Figura 294: Ocupações irregulares do Distrito de Taquaruçu. Fonte (PMP, 2004).
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Tabela	30:	Total	de	indivíduos	e	frequência	das	famílias	e	espécies	de	árvores	analisadas	
nas ruas e áreas verdes do Distrito de Taquaruçu, Palmas-TO.
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6.1.2.2. Áreas Verdes de Taquaruçu 

6.1.2.2.1. Resultados

 O Distrito de Taquaruçu possui 
diversas de áreas de preservação ambiental 
ainda	 não	 definidas	 ou	 regulamentadas.	
Neste sentido, os inventários foram realizados 
nas	 três	 praças	 do	 Distrito,	 Joaquim	
Maracaípe, Vereador Tarcísio Machado da 
Fonseca e Praça da Igreja. Nestas áreas 
verdes foram registrados 179 indivíduos, 
sendo 174 pertencentes a 19 famílias e 39 
espécies, além de cinco indivíduos todavia 
não	 identificados	 (Tabela	 31).	 As	 famílias	
com maior número de espécies foram, 
respectivamente, Arecaceae, Fabaceae 
com sete espécies e Myrtaceae com cinco 
espécies cada (Figura 295). As espécies 
com	maior	 frequência	 de	 indivíduos	 foram	
o	 ipê-rosa	 (Tabebuia impetiginosa) com 
17,3%, o oiti (Licania tomentosa) com 11,7% 
e o jamelão (Syzygium cumini) com 11,2%. 
Estas	três	espécies	concentram	40,2%	dos	
indivíduos registrados (Tabela 31).
 Quanto à origem 43,6% das espécies 

são nativas do cerrado e 53,8% exóticas, das 
quais 33,3% proveniente de outros países. 
Mais de 52,0% dos indivíduos amostrados 
nas áreas verdes do distrito de Taquaruçu 
pertencem a espécies nativas do cerrado, 
enquanto os indivíduos com origem em 
outros biomas brasileiros e exóticos do Brasil 
estão representadas, respectivamente por 
10,1% e 33,0% dos indivíduos catalogados 
(Figura 298).
 Em relação ao porte, 45,8% dos 
indivíduos analisados são de grande porte 
e 45,3% de médio porte (Figura 303). 
Entretanto, mais da metade das árvores 
analisadas, 58,1%, todavia não atingiram 
os seis metros de altura, e apenas 1,1% 
passaram dos 12,0 metros, embora 68,2% 
da população amostrada tenha sido 
classificada	como	adulta	(Figura	304).	Desta	
forma, considerando que fatores do meio 
não iniba o desenvolvimento dessas plantas, 
os indivíduos amostrados estão em pleno 
desenvolvimento, podendo atingir as alturas 
potenciais para cada espécie (Figura 305).
 A maioria dos indivíduos analisado, 
93,3% encontra-se em boa condição 
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fitossanitária	 (Figura	 305).	 Da	 mesma	
maneira, a maior parte das árvores, 90,5% 
encontram boas condições para seu 
desenvolvimento, porém 8,4% encontram 
alguma	 interferência	 do	 meio	 afetando	 seu	

desenvolvimento (Figura 306). A maioria dos 
indivíduos analisados, 72,0% recebeu podas 
leves e em 24,6% esta não se aplica como no 
caso das palmeiras (Figura 307).

Tabela	31:	Famílias,	espécies,	número	de	indivíduos,	frequência	relativa	e	origem	dos	
indivíduos arbóreos analisados nas áreas verdes do Distrito de Taquaruçu, Palmas-TO.
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Figura 295: Famílias com maior frequência de espécies nas áreas verdes amostradas no Jardim Aureny, região Sul de Palmas-TO.

      Famílias (indivíduos) - Áreas Verdes

Figura 296: Famílias com maior frequência de indivíduos nas áreas verdes amostradas no Jardim Aureny, região Sul de Palmas-TO.

         Famílias (espécies) - Áreas Verdes
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Figura 297: Espécies mais frequentes nas áreas verdes amostradas no Jardim Aureny, região Sul de Palmas-TO.

       Origem (espécies) - Áreas Verdes

Figura 298: Origem das espécies nas áreas verdes amostradas no Jardim Aureny, região Sul de Palmas-TO.

     Indivíduos - Áreas Verdes
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Figura 299: Frequência de espécies das famílias amostradas nas áreas verdes do Distrito de Taquaruçu, Palmas-TO.

      Espécies - Áreas Verdes

Figura 300: Frequência das espécies nas áreas verdes amostradas no Distrito de Taquaruçu, Palmas- TO.

         Família (espécies) - Áreas Verdes
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Figura 301: Origem das espécies nas áreas verdes amostradas do Distrito de Taquaruçu, Palmas-TO.

       Origem (indivíduos) - Áreas Verdes

Figura 302: Origem dos indivíduos das áreas verdes amostradas do Distrito de Taquaruçu, Palmas- TO.

     Origem (espécies) - Áreas Verdes
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Figura 303: Porte e Altura dos indivíduos das áreas verdes amostradas do Distrito de Taquaruçu, , Palmas-TO.

      Idade - Áreas Verdes

Figura 304: Idade dos indivíduos das áreas verdes amostradas do Distrito de Taquaruçu, Palmas-TO.

         Porte e Altura - Áreas Verdes
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Figura 305: Fitossanidade dos indivíduos das áreas verdes amostradas do Distrito de Taquaruçu, Palmas-TO.

       Desenvolvimento - Áreas Verdes

Figura 306: Desenvolvimento dos indivíduos das áreas verdes amostradas do Distrito de Taquaruçu, Palmas-TO.

     Fitossanidade - Áreas Verdes
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         Intensidade de Poda - Áreas Verdes

Figura 307: Intensidade de poda dos indivíduos das áreas verdes amostradas do Distrito de Taquaruçu, Palmas-TO.

6.1.2.2.2. Discussão

 De acordo com o Art. 8o, § 1o, 
da Resolução CONAMA N° 369/2006, 
considera-se área verde de domínio 
público “o espaço de domínio público que 
desempenhe função ecológica, paisagística 
e recreativa, propiciando a melhoria da 
qualidade estética, funcional e ambiental 
da cidade, sendo dotado de vegetação e 
espaços livres de impermeabilização”.
 Nas áreas verdes do Distrito de 
Taquaruçu, representadas pelas praças 
do núcleo urbano, foram encontradas 179 
árvores. Com exceção da praça da igreja 
onde foram contabilizadas 26 árvores, as 
áreas verdes analisadas, possuem uma boa 
arborização, contendo 76 árvores na praça 
Joaquim Maracaípe e 72 na praça Vereador 
Tarcísio Machado da Fonseca.
 O número de espécies foi igual a 
39 é baixo considerando que o distrito 
está localizado dentro de uma Áreas de 
Proteção Ambiental. Aproximadamente 
metade das espécies, 43,6% é nativa do 
cerrado e 33,3% proveniente de outros 
países. No caso das espécies, 52,0% são 

nativas do cerrado, 10,0% oriunda de outros 
biomas brasileiros e 33,0% provenientes de 
outros países, evidenciando um processo 
de descaracterização da paisagem arbórea 
nativa.
 Este processo de descaracterização 
da paisagem onde as árvores autóctones são 
substituídas por espécies de outros biomas 
nacionais ou estrangeiros é muito comum em 
áreas urbanas de todo o mundo. Porém, o 
núcleo urbano do Distrito de Taquaruçu está 
inserido integralmente na Área de Proteção 
Ambiental do Lajeado, uma categoria de 
unidade de conservação de uso sustentável, 
que tem como objetivos básicos, proteger a 
diversidade biológica, ordenar a ocupação 
territorial, assegurar a sustentabilidade do 
uso dos recursos naturais, podendo inclusive 
estabelecer normas e restrições para uso 
da propriedade privada localizada em seus 
limites (Tocantins, 2005).
 Ainda que a legislação permita a 
introdução de espécies não autóctones 
nas APAs, muitas destas espécies, são 
consideradas invasoras, ou seja, podem 
proliferar sem controle, colocando em risco 
as espécies nativas e o meio ambiente, 
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 O porte das árvores variou entre 
grande em 45,8% do total analisado e médio 
em 45,3%. Porém, mais da metade dos 
indivíduos analisados, 58,1% não atingiu o 
tamanho apropriado para seu porte. Mesmo 
que 68,2% dos indivíduos analisados já 
sejam adultos, aparentemente estão em 
pleno desenvolvimento, pois essas áreas 
verdes	dispõe	de	espaço	suficiente	para	seu	
crescimento e desenvolvimento.
 O núcleo urbano do Distrito de 
Taquaruçu conta com diversas áreas de 
preservação ambiental, a maioria delas 
associadas a corpos hídricos ou nascentes 
que abrigam uma grande diversidade 
de	 espécies	 nativas	 da	 flora	 e	 fauna,	
sendo	 portanto,	 definidas	 como	 Áreas	 de	
Preservação Permanente pelo Código 
Florestal (Lei n°. 12.651 de 25 de maio de 
2012).
 De acordo com o Ministério do Meio 
Ambiente (2015), “as APPs em meio urbano 
cumprem diversas funções ou serviços 
ambientais como a proteção do solo evitando 
deslizamentos de terra; dos corpos d’água, 
evitando enchentes, poluição das águas 
e assoreamento dos rios; a manutenção 
da permeabilidade do solo e do regime 
hídrico, prevenindo contra inundações e 
enxurradas, colaborando com a recarga de 
aquíferos e evitando o comprometimento do 
abastecimento público de água em qualidade 
e quantidade; é refugio para a fauna e funciona 
como corredores ecológicos que facilitam o 
fluxo	gênico	de	fauna	e	flora,	especialmente	
entre áreas verdes situadas no perímetro 
urbano e nas suas proximidades; atenuam 
os desequilíbrios climáticos intra-urbanos, 
como o desconforto térmico e ambiental. 
A manutenção das APPs em meio urbano 
possibilita a valorização da paisagem e do 
patrimônio natural e construido (de valor 
ecológico, histórico, cultural, paisagístico e 
turístico).”
 A preservação efetiva destas áreas 
é extremamente urgente e necessária, pois 
muitas de encontram amplamente degradadas 
e descaracterizadas, sendo ilegalmente 

favorecendo a disseminação de doenças 
e pragas (MMA, 2000). Nas áreas verdes 
de Taquaruçu foram encontradas as 
seguintes espécies consideradas invasoras: 
jaca (Artocarpus heterophyllus), leucena 
(Leucaena leucocephala), manga (Mangifera 
indica), goiaba (Psidium guajava), jamelão 
(Syzygium cumini) e a sete-copas (Terminalia 
catappa). Ainda que aparentemente não 
representem nenhum risco para a integridade 
dos ecossistema locais, a utilização e 
propagação destas espécies na APA do 
Lajeado	 e	 mais	 especificamente	 no	 núcleo	
urbano de Taquaruçu, deve ser discutida com 
os órgão ambientais no âmbito municipal e 
estadual.
 As quatro espécies mais frequentes 
nas áreas verdes foram, respectivamente, o 
ipê-rosa	(Tabebuia impetiginosa) com 17,3% 
do total amostrado, o oiti (Licania tomentosa) 
com 11,7% e o jamelão (Syzygium cumini) com 
11,2% e a manga (Mangifera indica). Juntas 
representam 47,5% de todos os indivíduos 
analisados. Dentre as nativas do Cerrado 
o ingá-de-metro (Inga edulis) com 5,0% e 
o sabãozinho (Sapindus saponaria), com 
2,2%, foram as espécies mais frequentes, as 
demais tiveram baixíssima representatividade 
nas áreas verdes analisadas. 

Figura 308: Espécies mais frequentes nas áreas verdes de Taquaruçu,
Palmas-TO: E - Jamelão (Sizygium cumini). D - Manga (Mangifera indica).
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invadidas, desmatadas e aterradas, 
inclusive pelo próprio Poder Público 
Municipal.	 Este	 processo	 é	 consequência	
do desenvolvimento urbano desordenado, 
que há anos vem dilapidando os recursos 
naturais de Taquaruçu (Figura 309). Em 
muitas destas áreas o acesso é limitado 
ou vedado, pois já se encontram cercadas 
e	 sendo	 usadas	 com	 fins	 particulares,	
dificultando	 uma	 análise	 mais	 detalhada	
do seu real estado de conservação e das 
espécies presentes.

 Este cenário de degradação 
ambiental	 é	 reflexo	 da	 inoperância	 dos	
principais responsáveis pela conservação do 
patrimônio natural local, o Conselho Gestor 
da APA do Lajeado, a Prefeitura Municipal 
de Palmas e o Naturatins. É portanto, de 
extrema	urgência,	o	ordenamento	do	uso	do	
solo	nestas	áreas,	definindo	quais	os	seus	
usos e prioridades.

6.1.2.2.3. Conclusões

- Encontrou-se nas áreas verdes uma baixa 
riqueza de árvores, igual a 39 espécies;
- Apesar do grande número de espécies 
nativas do cerrado, no somatório, houve um 

maior número de espécies provenientes de 
outras regiões do país ou de outros países;
- Aproximadamente um terço das árvores 
analisadas é proveniente de outros países, o 
restante se divide entre espécies autóctones 
ou oriundas de outros biomas brasileiros;
- Apesar da variedade de espécies, 
aproximadamente metade das árvores 
analisadas são compostas por apenas quatro 
espécies;
- A despeito de estar integralmente situado 
dentro da APA do Lageado, as áreas 
de preservação ambiental ou áreas de 
preservação permanente do núcleo urbano 
de Taquaruçu, vem sofrendo intenso 
impacto antrópico, o que compromete a sua 
integridade, ainda que, legalmente sejam 
áreas protegidas;
- É urgente a efetiva proteção e manejo das 
áreas de preservação ambiental (APPs) do 
núcleo urbano do Distrito de Taquaruçu.

6.1.2.2.4. Recomendações

- A arborização das áreas vegetação ou no 
paisagismo das áreas verdes;
- Restringir ou impedir o plantio de espécies 
exóticas de outros países nas áreas verdes, 
principalmente daquelas consideradas 
potencialmente invasoras;
- Ampliar as áreas verdes por meio da 
definição	 dos	 limites	 e	 caracterização	 das	
áreas de preservação ambiental ou Áreas de 
Preservação Permanente;
- Promover a articulação entre estado 
e município visando a o mapeamento, 
fiscalização,	 recuperação	 e	 monitoramento	
das APPs, buscando apoio e participação da 
comunidade e parcerias com instituições de 
ensino e pesquisa e entidades da sociedade 
civil;
- A arborização das áreas verdes de 
Taquaruçu deverá criar uma paisagem 
diversa, onde cada espécie não ultrapasse 
15% do total e identitária, onde as árvores 
contribuam	para	identificá-la;
- A arborização das áreas verdes de 
Taquaruçu deverá criar uma paisagem com 
identidade, onde as praças e áreas verdes 
tenham uma singularidade, e as árvores 
contribuam	para	identificá-la;

Figura 309 : E - Área de Preservação Permanente aterrada pelo Poder Público 
Municipal. D - Área de Preservação Permanente invadida por residência.
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- Aplicar a Lei para a efetiva proteção das 
áreas de preservação ambiental ou Áreas de 
Proteção Permanente.

6.1.2.3. Ruas - Taquaruçu 

6.1.2.3.1. Resultados

 Nas ruas de Taquaruçu foram 
identificadas	 294	 indivíduos	 de	 25	 famílias	
e 56 espécies, sendo 12 indivíduos todavia 
não	 identificados	 (Tabela	 32).	 As	 famílias	
com maior número de espécies foram, 
respectivamente, Fabaceae com 10 
espécies, Arecaceae com sete espécies 
e Anacardiaceae e Myrtaceae com cinco 
espécies cada. Porém, a família com maior 
número de indivíduos foi Anacardiaceae com 
18,0% das árvores analisadas no Distrito 
de Taquaruçu (Figura 310). As espécies 
com	 maior	 frequência	 de	 indivíduos	 foram	
o oiti (Licania tomentosa) com 12,4%, a 
manga (Mangifera indica) 10,1% e o caju 
(Anacardium occidentale) com 6,8%. Em 
conjunto, estas quatro espécies representam 
35,0% de todos os indivíduos analisados 
(Tabela 311).
 Foram amostrados 4.363,15 metros 
de ruas no núcleo urbano de Taquaruçu, 
resultando em um índice de indivíduos por 
quilômetro de rua igual a 70,1 indiv./km. 
As espécies originárias de outros países 
foram as mais frequentes com 49,2%. As 
árvores nativas do Cerrado corresponderam 
a pouco mais de um terço do total (29,5%) 
e juntamente com as espécies de outras 
regiões do país (13,1%), somaram 42,6% do 
total amostrado (Figura 313).
 Em relação ao porte, 42,5% das 
árvores são de grande porte e 35,6% de 
médio porte (Figura 314). Entretanto, a 
grande maioria das árvores analisadas 
70,6%, todavia não atingiram os seis metros 
de altura, estando bem abaixo da altura 
esperada para seu porte. Apenas 2,9% 
das árvores de grande porte atingiram a 
altura desejada. Considerando que 66,7% 

dos indivíduos analisados são adultos, 
percebe-se que estão em plena fase de 
desenvolvimento (Figura 315).
 A maioria dos indivíduos analisados, 
97,7% encontra-se em boa condição 
fitossanitária	 (Figura	 316).	 Da	 mesma	
maneira, a maior parte das árvores, 87,2% 
encontram boas condições para seu 
desenvolvimento, muitas das quais estão 
plantadas em calçadas desprovidas de 
calçamento, porém, 12,7% apresentam 
uma condição ruim, associada sobretudo 
à falta ou ao reduzido tamanho das áreas 
permeáveis no entono das árvores, que 
permita	a	infiltração	de	água	e	a	aeração	do	
solo (Figura 317). Mais da metade, 68,3% 
dos indivíduos receberam podas leves e 
para 19,0% esta não se aplica como no caso 
das palmeiras. Porém 12,7% dos indivíduos 
analisados receberam podas drásticas ou 
muito drásticas, o que pode comprometer o 
desenvolvimento	e	sobrevivência	das	árvores	
(Figura 318).
 A largura das calçadas analisadas 
variou de 0,80m a 5,0m. Aproximadamente 
metade das calçadas (52,4%) é maior que 
3,4 metros permitindo o plantio de árvores de 
grande porte. A grande maioria, 90,5% delas 
é superior a 2,4 metros o que possibilita o 
plantio de árvores de médio e grande porte 
(Figura 319). O distanciamento das árvores 
com	 respeito	 ao	 meio-fio	 não	 segue	 um	
padrão, variando de 0,20 metros a 4,3 metros, 
sendo que 41,2% está situada entre 1,2 e 
2,2 metros e 35,9% entre 2,2 e 3,2 metros 
(Figura 320). Averiguou-se ainda que à 
medida que a largura das calçadas aumenta, 
o	distanciamento	das	árvores	ao	meio-fio	é	
maior (Figura 321).
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Tabela	32:	Famílias,	espécies,	número	de	indivíduos,	frequência	relativa	e	origem	dos	
indivíduos arbóreos analisados nas ruas do Distrito de Taquaruçu, Palmas-TO.
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Figura 310: Frequência de espécies das famílias amostradas nas ruas do Distrito de Taquaruçu, Palmas-TO.

     Famílias (indivíduos) - Ruas

Figura 311: Frequência de indivíduos das famílias amostradas nas ruas do Distrito de Taquaruçu, Palmas-TO.

         Famílias (espécies) - Ruas
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Figura 312: Espécies mais frequentes nas ruas amostradas no Distrito de Taquaruçu, Palmas-TO.

      Origem - Ruas

Figura 313: Origem das espécies das ruas amostradas do Distrito de Taquaruçu, Palmas-TO.

       Espécies - Ruas
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Figura 314: Porte e Altura dos indivíduos das ruas amostradas do Distrito de Taquaruçu, Palmas- TO.

       Idade - Ruas

Figura 315: Idade dos indivíduos arbóreos das ruas amostradas do Distrito de Taquaruçu, Palmas- TO.

     Porte e Altura - Ruas
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Figura 316: Fitossanidade dos indivíduos arbóreos das ruas amostradas do Distrito de Taquaruçu, Palmas-TO.

      Desenvolvimento - Ruas

Figura 317: Desenvolvimento dos indivíduos arbóreos das ruas amostradas do Distrito de Taquaruçu, Palmas-TO.

         Fitossanidade - Ruas
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Figura 318: Intensidade de poda dos indivíduos arbóreos das ruas amostradas do Distrito de Taquaruçu, Palmas-TO.

       Necessidade de Poda - Ruas

Figura 319: Necessidade de poda dos indivíduos arbóreos das ruas amostradas no Distrito de Taquaruçu, Palmas-TO.

     Intensidade de Poda - Ruas
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Figura 320: Indivíduos arbóreos nas ruas amostradas do Distrito de Taquaruçu que interferem ou não na rede elétrica.

      Distância do Meio-fio - Ruas

Figura 321: Distância dos indivíduos arbóreos com relação ao meio-fio nas ruas amostradas do Distrito de Taquaruçu, Palmas-TO.

        Interferência na Rede Elétrica - Ruas
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Figura 322: Largura das calçadas nas ruas amostradas do Distrito de Taquaruçu, Palmas-TO.

        Largura da Calçada

Figura 323: Correlação entre tamanho da calçada e distância dos indivíduos arbóreos ao meio-fio nas ruas amostradas do Distrito de Taquaruçu, Palmas-TO.
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6.1.2.3.2. Discussão

 A riqueza de árvores encontradas na 
ruas de Taquaruçu foi elevada, 56 espécies 
de 25 famílias. Porém, aproximadamente a 
metade das espécies, 49,2% é proveniente 
de outros países, 29,5% nativa do cerrado 
e o restante brasileiras de outras regiões. 
No Brasil a arborização urbana, teve início 
no	 fim	 do	 século	 XVIII,	 com	 o	 intuito	 de	
preservar e cultivar espécies exóticas (Lima, 
1993). Portanto, o processo de substituição 
da	 flora	 nativa	 por	 espécies	 exóticas	 na	
arborização é antigo e arraigado em nosso 
país.
 Em Taquaruçu, este processo de 
introdução de espécies exóticas tem como 
agravante o fato do núcleo urbano do Distrito 
estar inserido em uma Área de Proteção 
Ambiental. O uso de espécies exóticas 
causam	um	impacto	negativo	na	flora	local,	
pela supressão da cobertura nativa, e na 
fauna	em	 função	da	ausência	de	 recursos	
(alimento,	 abrigo,	 local	 para	 nidificação,	
etc.), proporcionado pelas espécies nativas. 
Em Palmas, Reis e colaboradores (2012), 
demonstraram que as árvores nativas 
promovem um aumento na riqueza de 
aves nas quadras urbanizadas, enquanto 
as espécies exóticas exercem um efeito 
contrário, reduzindo a riqueza de espécies. 
Agostini e Sazima (2003) demonstraram 
a importância da presença de árvores 
e arbustos nativos como promotores da 
diversidade de abelhas na arborização 
do Campus da Universidade Estadual de 
Campinas-SP. Na literatura existem diversos 
exemplos relatando o papel negativo da 
arborização exótica sobre a fauna de 
invertebrados e vertebrados (Brun et al., 
2007).
 As espécies encontradas com 
maior	 frequência	 nas	 ruas	 de	 Taquaruçu,	
foram o oiti (Licania tomentosa), a manga 
(Mangifera indica), o caju (Anacardium 
occidentale), o jamelão (Syzygium cumini) 
e o cacau-selvagem (Pachira aquatica), 
perfazendo 40,2% das árvores analisadas. 

As demais espécies, estão escassamente 
representadas. Em geral, as espécies 
mais comuns na arborização são aquelas 
cujas mudas são facilmente encontradas 
nos viveiros particulares ou municipais, 
distribuídas pelo poder público ou 
produzidas individualmente. Neste sentido, 
para mudar a composição da arborização 
do Distrito, o poder público municipal 
deverá primeiramente produzir e distribuir 
mudas de árvores mais condizentes com a 
realidade e necessidade local, trabalhando 
de maneira participativa com a comunidade, 
desenvolvendo programas educacionais, 
nos quais o cidadão ou toda comunidade 
esteja comprometida com a arborização 
(Lima, 1993).
 Um fator extremamente preocupante 
no núcleo urbano é o reduzido número de 
árvores nas ruas da cidade (Figura 324). 
O índice de indivíduos por quilômetro de 
rua, foi igual a 70,1 indiv./ km. Um valor 
muito abaixo do recomendado por Silva 
Filho (2002), de 200 árvores por quilômetro 
de rua, mantendo um espaçamento de 10 
metros entre árvores. Comparativamente, 
existem cidades com índices menores 
como Campos do Jordão-SP com 17,22 
árvores por quilômetro de rua (Andrade, 
2002) ou maiores como Piracicaba-SP com 
89,5 (lima, 1993). Em Taquaruçu temos um 
déficit	de	aproximadamente	130	árvores	por	
quilômetro de rua o que é considerável para 
um Distrito com uma população tão pequena 
e situado dentro de uma Área de Proteção 
Ambiental.
 As espécies analisadas são quase 
todas de grande e médio porte. Entretanto, 
a grande maioria, todavia não atingiu a 
altura esperada para seu porte, ainda que 
muitas já sejam adultas. Considerando 
que mais de 87,0% das árvores analisadas 
encontram condições satisfatórias para 
seu desenvolvimento, presume-se que, 
em se mantendo as condições favoráveis, 
continuarão crescendo até atingir o porte 
definitivo.	 No	 Distrito,	 um	 grande	 número	
de árvores analisadas, estão inseridas em 
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Figura 324: Arborização deficitária nas ruas do Distrito 
de Taquaruçu, Palmas-TO.

 

calçadas não pavimentadas o que favorece 
o seu desenvolvimento. Porém, a população 
local deve ser orientada sobre a manutenção 
de uma área permeável no entorno da árvore 
no momento do calçamento. Averiguou-
se que, 12,7% dos indivíduos analisados 
possuem	 alguma	 interferência	 em	 relação	
ao seu desenvolvimento, devendo ser 
individualmente avaliados para realização 
dos procedimentos de manejo mais 
apropriados. A maioria desses problemas 
está associada ao sufocamento das raízes 
pela impermeabilização do solo (Figura 325).
 Observou-se que um terço (34,3%) 
das	 árvores	 analisadas	 está	 em	 conflito	
com a rede elétrica. Esta menor proporção 
de árvores plantadas sob a rede elétrica 
demonstra até certo ponto que a comunidade 
evita o seu plantio nestes locais. Constatou-
se que poucos indivíduos necessitam poda 
e	 que	 algumas	 árvores	 em	 conflito	 com	 a	
rede elétrica receberam podas drásticas 

(10,5%) ou muito drásticas (2,3%). Estas 
intervenções devem ser realizadas por 
especialistas e atendendo as recomendações 
técnicas	 e	 de	 segurança	 a	 fim	 de	 evitar	
danos desnecessários nas árvores e na rede 
elétrica.
 A largura das calçadas do Distrito varia 
de 0,80 metros a 5,0 metros, porém apenas 
4,8% do total possui um dimensionamento 
inferior ao recomendado para arborização. 
Em geral, as calçadas são amplas, tendo 
em média 3,4 metros o que permite o plantio 
de árvores de médio e grande porte. Porém, 
o distanciamento das árvores com respeito 
ao	meio-fio	não	segue	um	padrão	e	varia	de	
acordo com a largura da calçada, ou seja, 
quanto maior a largura da calçada, maior a 
distância	 da	 árvore	 ao	 meio-fio.	 Esta	 falta	
de padronização é problemática pois pode 
interferir na mobilidade de pedestres, na rede 
elétrica, rede subterrânea, sinalização viária, 
entre outros. Este plantio irregular ocorre 

Figura 325: E - Calçamento sem pavimentação. D - Sufocamento das raízes 
pela impermeabilização do solo causando problemas para o desenvolvimento da 
árvores e possíveis danos ao calçamento no Distrito de Taquaruçu, Palmas-TO.
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devido a falta de planejamento, orientação 
e de desconhecimento das recomendações 
técnicas por parte da comunidade e do 
poder	público,	o	que	gera	conflitos	e	eleva	
os custos de gestão (Bobrowski, 2011).

6.1.2.3.3. Conclusões

- Apesar da elevada riqueza de espécies, 
quase a metade é proveniente de outros 
países e apenas um terço nativa do Cerrado;
- Em Taquaruçu, a introdução de espécies 
exóticas tem como agravante o fato do 
núcleo urbano do Distrito estar inserido em 
uma Área de Proteção Ambiental;
- O oiti (Licania tomentosa), a manga 
(Mangifera indica), o caju (Anacardium 
occidentale), o jamelão (Syzygium cumini) 
e o cacau-selvagem (Pachira aquatica) 
dominam a paisagem das ruas de 

Taquaruçu, correspondendo a quase metade 
dos indivíduos analisados;
- As espécies mais comuns na arborização 
são aquelas cujas mudas são facilmente 
encontradas nos viveiros particulares ou 
municipais, distribuídas pelo poder público 
ou produzidas individualmente;
- O índice de indivíduos por quilômetro de 
rua, foi muito baixo, sendo igual a 70,1 indiv./
km,	havendo	um	déficit	de	aproximadamente	
130 árvores por quilômetro de rua;
- Um terço das árvores analisadas está em 
conflito	com	a	rede	elétrica;
- As calçadas são, em geral, amplas, tendo 
em média 3,4m, o que permite o plantio de 
árvores de médio e grande porte;
- O distanciamento das árvores com respeito 
ao	meio-fio	não	segue	um	padrão	e	varia	de	
acordo com a largura da calçada, ou seja, 
quanto maior a largura da calçada, maior a 
distância	em	relação	ao	meio-fio;
- O plantio irregular ocorre devido à 
falta de planejamento, orientação e de 
desconhecimento das recomendações 
técnicas por parte da comunidade e do Poder 
Público,	o	que	gera	conflitos	e	pode	elevar	
os custos de manutenção da arborização 
urbana no Distrito de Taquaruçu.

6.1.2.3.4. Recomendações

- A arborização das ruas Distrito deverá ser 
sustentável, selecionando as espécies mais 
adequadas às condições do meio e buscando 
sempre o incremento da biodiversidade, 
atuando como um recurso multifuncional, 
que ofereça serviços ecológicos, ambientais, 
sociais e econômicos para a população;
- A arborização com espécies exóticas de 
outros países, causam um impacto negativo 
na	flora	e	fauna	local,	e	tem	como	agravante	
o fato do núcleo urbano do Distrito estar 
inserido em uma Área de Proteção Ambiental. 
Neste sentido, o uso de espécies exóticas na 
arborização das vias deve ser coibido;
- O Poder Público deve incentivar o plantio de 
espécies nativas do Cerrado ou brasileiras, 
para isto, deve priorizar a produção de 

Figura 326: E - Arborização em conflito com a rede elétrica. D - Calçada com 
largura suficiente para receber arborização de médio ou grande porte nas ruas 

do Distrito de Taquaruçu, Palmas-TO.
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mudas destas espécies em seus viveiros;
- A arborização das ruas de Taquaruçu 
deverá criar uma paisagem diversa, onde 
cada espécie não ultrapasse 15% do total e 
identitária, onde as árvores contribuam para 
identificá-la;
- A arborização das ruas de Taquaruçu 
deverá criar uma paisagem com identidade, 
onde as cada rua tenha uma singularidade, e 
as	árvores	contribuam	para	identificá-la;
- As espécies potencialmente invasoras e 
aquelas	que	estejam	gerando	conflitos	com	
os equipamentos públicos e particulares ou 
risco à população devem ser individualmente 
avaliadas por uma equipe de especialistas 
visando à tomada de decisão mais 
apropriada;
- O estabelecimento de parcerias entre 
a prefeitura municipal, a concessionária 
de energia elétrica, universidades e 
instituições não governamentais, visando 
ao desenvolvimento de ações voltadas 
ao treinamento e capacitação de pessoal, 
distribuição de mudas de espécies 
adequadas e orientação de plantio e manejo, 
implementação de soluções técnicas ou 
alternativas, monitoramento da arborização 
conflitante,	entre	outros	deve	ser	priorizado	
pela gestão municipal;
- A ampla divulgação de informações sobre 
as espécies arbóreas mais indicadas 
para a arborização das ruas e sobre seu 
correto plantio e manejo, é de fundamental 
importância	 para	 reduzir	 ou	 evitar	 conflitos	
e riscos entre a arborização urbana, os 
equipamentos públicos e privados e a 
população;
- A arborização do Distrito deve ser conduzida 
de maneira participativa com a comunidade, 
por meio do desenvolvimento de programas 
educacionais, nos quais o cidadão ou toda 
comunidade esteja comprometida com a 
redução	do	déficit	e	a	melhoria	da	qualidade	
da arborização local.

6.2. Distrito de Buritirana 

6.2.1. Descrição

 Criado em 16 de março de 1990, o 
Distrito de Buritirana está localizado a 75 Km 
de Palmas. Possui uma população de 1.548 
habitantes e uma área de 535,6 Km2 (IBGE, 
2010). O Distrito é cortado pela rodovia TO-
030 (Avenida Josefa Alves da Cunha) e 
aproximadamente sete ruas que a cruzam a 
rodovia. A área urbana do Distrito contempla 
uma praça, porém carece de áreas verdes.
 A maior parte da vegetação original do 
Cerrado foi suprimida e substituída em grande 
parte por espécies exóticas ao Cerrado. A 
maior parte desta vegetação encontra-se nos 
fundos de lote (Figura 327).

Figura 327: E - Imagem de satélite do Distrito de Buritirana, Palmas-TO 
realizada em 2007. Fonte: Google Earth®. D - Casas populares construídas no 

Distrito de Buritirana, Palmas-TO. Fonte: PMP (2014).
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6.2.2. Resultados

 Nas ruas, avenidas e na praça 
de	 Buritirana	 foram	 identificadas	 um	
total de 76 árvores de 15 famílias e 23 
espécies (Tabela 33). As famílias com 
maior número de espécies e indivíduos 
foram, respectivamente, Fabaceae com 
cinco espécies e 22,4% dos indivíduos 
e	 Myrtaceae	 com	 três	 espécies	 e	 21,1%	
dos indivíduos. Porém a família com maior 
número de indivíduos foi Anacardiaceae 
com 26,3% das árvores analisadas no 
Distrito de Buritirana (Figura 328).
 As espécies mais frequentes foram o 
caju (Anacardium occidentale) com 18,4% 
do total de espécies e o jamelão (Syzygium 
cumini) com 15,8%. As demais espécies 
representaram, cada uma, individualmente 
menos de 10,0% do total de árvores do 
Distrito (Figura 329).
 Quanto a origem, a maior parte 
das espécies, 47,8% são provenientes de 
outros países, 34,8% nativas do cerrado 
e 21,7% provenientes de outras regiões 
brasileiras (Figura 340). O caju (Anacardium 
occidentale) e a faveira-de-bolota (Parkia 
platycephala) foram as espécies nativas 
mais frequentes, representando 27,6% e 
a sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides) 
com 5,3%, a espécie brasileira com maior 
frequência	de	indivíduos	(figura	341).	Porém	
em número de indivíduos, as espécies 
nativas do cerrado e as exóticas do Brasil 
tiveram uma representatividade muito 
similar, respectivamente 42,1% e 44,7%.
 O índice de indivíduos por quilômetro 
foi igual a 47,95 indiv./km um valor muito 
aquém do recomendado por Silva Filho 
(2002) de 200 árvores por quilômetro de rua, 
mantendo um espaçamento de 10 metros 
entre árvores.
 Quanto ao porte, mais da metade, 

57,9% dos indivíduos analisados no Distrito 
de Buritirana são de médio porte e 34,2% 
de grande porte. Entretanto, a maioria delas 
65,8%, todavia não superou os 6,0 metros, 
estando situadas na classe de pequeno 
porte. Um terço dos indivíduos, 34,2% 
encontra-se na classe de médio porte (6,0 
a 12,0 metros), porém nenhuma árvore de 
grande porte alcançou a altura esperada 
para sua espécie (Figura 342).
	 O	 aspecto	 fitossanitário	 é	 bom	 para	
89,5% das árvores analisadas e apenas 
10,5% possui algum problema, sendo o 
cupim um dos principais responsáveis 
pelo dano causado às árvores. Quanto ao 
desenvolvimento, 88,2% dos indivíduos 
que compõe a arborização viária do Distrito, 
foram plantadas em condições favoráveis, 
porém 9,21% deles apresenta problemas, 
não	 possuindo	 suficiente	 espaço	 para	 que	
suas raízes ou tronco se desenvolvam de 
maneira adequada, o que pode comprometer 
o	seu	crescimento	e	fitossanidade	a	médio	e	
longo prazo (Figura 343).
 Aproximadamente um terço das 
árvores,	 27,6%	 apresenta	 conflitos	 com	 a	
rede elétrica, porém a grande maioria não 
necessita de poda (Figura 344). A exceção 
de umas poucas árvores onde constatou-se 
a aplicação de poda drástica, em geral, tem 
ocorrido apenas podas leves para retirada 
de galhos que estejam em contato com 
a rede elétrica ou causando algum tipo de 
interferência	no	meio	(Figura	345).
 As calçadas das ruas amostradas do 
Distrito de Buritirana variaram entre 3,5 e 
4,5	metros,	havendo	suficiente	espaço	para	
arborização. Porém, não existe um padrão 
quanto ao posicionamento das árvores, 
variando de menos de 1,2 metros (28,1%), 
a mais de 4,2 metros (3,5%). A maioria das 
árvores encontra-se posicionada entre 2,2 e 
3,2 metros (29,8%).
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Tabela	33:	Famílias,	espécies,	número	de	indivíduos,	frequência	relativa	e	origem	dos	
indivíduos arbóreos analisados nas ruas do Distrito de Taquaruçu, Palmas-TO.

         Famílias (indivíduos)

Figura 328: Frequência de indivíduos das famílias amostradas do Distrito de Buritirana, Palmas-TO.
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Figura 329: Frequência das espécies amostradas no Distrito de Buritirana, Palmas-TO.

      Origem

Figura 330: Origem das espécies e indivíduos arbóreos amostrados do Distrito de Buritirana, Palmas-TO.

         Espécies
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Figura 331: Porte e Altura dos indivíduos arbóreos amostrados no Distrito de Buritirana, Palmas- TO.

      Idade

Figura 332: Idade dos indivíduos arbóreos amostrados no Distrito de Buritirana, Palmas-TO.

     Porte e Altura
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Figura 333: Fitossanidade dos indivíduos arbóreos amostrados no Distrito de Buritirana, Palmas- TO.

      Desenvolvimento

Figura 334: esenvolvimento dos indivíduos arbóreos amostrados no Distrito de Buritirana, Palmas-TO.

         Fitossanidade
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Figura 335: Intensidade de poda dos indivíduos arbóreos amostrados no Distrito de Buritirana, Palmas-TO.

       Necessidade de Poda

Figura 336:  Necessidade de poda dos indivíduos arbóreos amostrados no Distrito de Buritirana, Palmas-TO.

     Intensidade de Poda
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Figura 337:  Interferência dos indivíduos arbóreos amostradas no Distrito de Buritirana e a rede elétrica, Palmas-TO.

      Distância do Meio Fio

Figura 338: Distância entre os indivíduos arbóreos e o meio-fio nas ruas amostradas no Distrito de Buritirana, Palmas-TO.

         Interferência na Rede Elétrica
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6.2.3. Discussão

 O Distrito de Buritirana, com pouco 
mais de 1.500 habitantes e uma ocupação 
relativamente recente, apresenta uma 
arborização viária escassa e pobre em 
espécies. O índice de 47,95 indivíduos 
por	 quilômetro,	 ficou	 muito	 abaixo	 do	
recomendado,	 havendo	 um	 déficit	 de	 152	
árvores por quilômetro ou aproximadamente 
650 árvores, considerando 3.500 metros de 
ruas e avenidas pavimentadas no Distrito. 
É imperativa a necessidade de incrementar 
o número de árvores nas ruas e avenidas 
de Buritirana, porém os vários benefícios 
associados à arborização viária estão 
vinculados à natureza de seu planejamento 
devendo considerar as características do 
meio e priorizar as necessidades locais.
 Porém, o mais grave é constatar 
que apenas 34,8% dessas espécies são 
nativas do cerrado, em uma localidade onde 
os limites da cidade se confundem com a 
vegetação nativa adjacente. Impressiona 
perceber que um Distrito, cujo processo 
de urbanização é relativamente recente, já 
apresenta mais de 65,0% da arborização 
viária composta por espécies exóticas, das 
quais 43,5% são provenientes de outros 
países e 21,7% de outras regiões brasileiras. 
Este mesmo padrão pode ser observado no 
quintal das casas onde predominam espécies 
frutíferas exóticas. Constata-se portanto, 
que o processo de homogeneização biótica, 
fenômeno de substituição das espécies 
nativas por exóticas em ecossistemas 
urbanos (Alvey, 2007), pode ter seu inicio 
muito precocemente, como constatado em 
Buritirana. Segundo o mesmo autor, este 
é um fenômeno que está associado às 
modificações	 do	 meio	 natural	 e	 a	 escolha	
de espécies que não estão vinculadas à 
região, o que promove um aumento na 
diversidade local, porém uma diminuição na 
biodiversidade em escala global, fenômeno 
que	 também	 potencializa	 a	 incidência	 de	
pragas nestas localidades.

 A arborização viária de Buritirana é 
composta predominantemente por espécies 
frutíferas que correspondem a 42,1% do 
total amostrado, sendo o caju (Anacardium 
occidentale) e a manga (Mangifera indica) 
as espécies mais frequentes. A exemplo 
de Palmas, o jamelão (Syzygium cumini) é 
amplamente utilizado na arborização pública. 
As espécies de grande porte correspondem a 
57,9% e as de médio porte 34,2%, dominando 
a paisagem, porém a maioria delas todavia 
não atingiu a altura esperada para seu porte 
ainda que normalmente encontrem condições 
favoráveis para seu desenvolvimento. Isto 
porque, as calçadas são praticamente 
inexistentes no Distrito. No canteiro central 
da rodovia TO-030 constatou-se a presença 
da espirradeira (Nerium oleander), arbusto 
exótico de elevada toxidade que dever ser 
eliminado e substituído.
 A recente construção (2007-2009) de 
40 casas populares no Distrito, ocorreu com 
a supressão de grande parte da vegetação 
nativa do Cerrado. Para reposição da 
vegetação foram plantadas mudas de caju 
(Anacardium occidentale), Amora (Morus 
nigra),	 ipê-rosa	 (Tabebuia impetiginosa), 
oiti (Licania tomentosa), jambo-vermelho 
(Syzygium malaccense), manga (Mangifera 
indica) e ingá (Inga laurina), evidenciando 
como se dá o processo de substituição de 
espécies nativas. Projetos como esse, que 
contam	com	financiamento	público,	deveriam	
ser executados tendo como prioridade a 
manutenção das espécies nativas, porém em 
Buritirana, assim como em outras localidades 
do município de Palmas, presenciamos a 
retirada quase completa da cobertura vegetal 
nativa e o plantio de mudas geralmente 
pouco recomendadas para arborização 
pública	e,	em	geral,	fora	das	especificações	
técnicas. No caso de Buritirana, as mudas 
analisadas possuíam em média 0,75 metros 
(0,25 a 1,7 metros), o que compromete a 
sua	 sobrevivência	 e	 quando	 sobrevivem,	
demandam mais ações de manejo, 
aumentando os custos de manutenção da 
arborização urbana (Figura 339).
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 O correto posicionamento das 
árvore na calçada é fundamental para 
que a arborização viária não represente 
um transtorno. A seleção de espécies 
adequadas e sua correta implantação evita 
problemas e gastos desnecessários no 
futuro. É imprescindível que o planejamento 
da arborização seja responsabilidade da 
gestão pública, porém, o envolvimento 
da população é fundamental para o 
seu sucesso. Ainda que as calçadas de 
Buritirana	 tenham	 suficiente	 espaço	 para	
a	 implantação	 da	 arborização,	 a	 ausência	

de	 planificação	 e	 orientação	 tem	 feito	 com	
que a esta seja irregular, descontínua e 
muitas vezes inadequada, podendo gerar 
inconvenientes e até prejuízos para a 
população e o Poder Público em longo 
prazo. Como grande parte das vias não tem 
as calçadas pavimentadas, o planejamento 
deve ser orientado de maneira a conciliar os 
possíveis	 conflitos	 entre	 a	 arborização,	 os	
equipamentos públicos e a mobilidade da 
população (Figura 340).

Figura 339: E - Loteamento financiado com recursos do Governo Federal 
implantado com supressão de grande parte da cobertura vegetal nativa. D - 
Plantio de mudas de espécies exóticas ao cerrado e em desacordo com as 

recomendações técnicas no Distrito de Taquaruçu, Palmas-TO.

Figura 340: E - Déficit de arborização nas ruas. D - Calçadas largas permitem 
e ainda sem pavimentação permitem o planejamento e ordenamento na 

implantação da arborização urbana no Distrito de Buritirana, Palmas-TO.
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 Constatou-se ainda que, 
aproximadamente um terço das árvores 
analisadas	 estão	 em	 conflito	 com	 a	 rede	
elétrica, podendo resultar em diversos 
transtornos como a interrupção no 
fornecimento de energia ou o rompimento 
de cabos condutores (CPFL, 2008; Cemig, 
2011), devendo ser cuidadosamente avaliada 
quanto aos procedimentos de manejo.
 O Distrito não conta com áreas 
verdes e apenas uma praça, onde foram 
identificados	 13	 indivíduos	 de	 cinco	
espécies, em uma área de 3.312m². Nesta 
área	há	suficiente	espaço	para	abrigar	pelo	
menos 33 árvores de médio e/ou grande 
porte, considerando um espaçamento de 
10x10 metros. O jamelão (Syzygium cumini) 
é a espécie mais frequente com 50,0% dos 
indivíduos da praça, seguido da sibipiruna 
(Caesalpinia peltophoroides) com 30,0%, 
ambas espécies exóticas ao cerrado. Apenas 
uma espécie, o pau-d’arco (Handroanthus 
serratifolius) é nativa do Cerrado, porém sua 
representatividade é baixa com 16,7% dos 
indivíduos (Figura 341).
 Considerando a destruição 
indiscriminada dos remanescentes de 
vegetação nativa desde a criação do Distrito 
na década de 1990 e mais recentemente com 
a implantação de 40 unidades habitacionais, 
torna-se imprescindível a criação de áreas 
verdes no perímetro urbano e periurbano de 
Buritirana. Entende-se como áreas verdes 
urbanas,	espaços	urbanos	sem	edificações	
ou impermeabilizantes, de alto valor 
ecológico (conforto bioclimático, controle 
poluição),	 estético	 (paisagem	 diversificada)	
e social (de lazer), onde possam interagir 
a sociedade e o meio ambiente (Oliveira, 
1996; Bargos e Matias, 2011). De acordo 
com o Instituto Florestal (2008), estas áreas 
podem abrigar e proteger mananciais, ajudar 
na melhoria do microclima, na conservação 
dos solos e da biodiversidade local além de 
oferecer espaço para descanso e recreação.

6.2.4. Conclusões

- O Distrito de Buritirana apresenta uma 
arborização viária escassa e pobre em 
espécies;
- O índice de árvores por quilômetro de rua 
está muito abaixo do recomendado;
- Apenas um terço das espécies analisadas 
no Distrito são nativas do Cerrado;
- A arborização viária é composta 
predominantemente por espécies frutíferas;
- Assim como em outras partes do município 

Figura 341: E - Supressão da cobertura vegetal nativa. D - Área verde 
representada por uma única praça no Distrito de Buritirana, Palmas-TO.
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de Palmas o Jamelão (Syzygium cumini) é 
uma das espécies mais frequentes;
-	Apesar	de	haver	espaço	suficiente	para	a	
implantação da arborização nas calçadas, a 
ausência	 de	 planificação	 e	 orientação	 tem	
feito com que esta seja irregular, descontínua 
e muitas vezes inadequada;
- Aproximadamente um terço das árvores 
analisadas	está	ou	estarão	em	conflito	com	
a rede elétrica na medida em que forem se 
desenvolvendo;
- O Distrito não conta com áreas verdes 
sendo imprescindível, para melhoria da 
qualidade de vida da população do Distrito, a 
criação de áreas verdes ou parque urbanos 
e periurbanos.

6.2.5. Recomendações

- A arborização viária deve ser implantada 
de maneira planejada, respeitando as 
características do meio ambiente local e os 
aspectos sócio-culturais da comunidade do 
Distrito de Buritirana;
- A arborização do Distrito deverá ser 
sustentável, selecionando as espécies mais 
adequadas às condições do meio e buscando 
sempre o incremento da biodiversidade, 
atuando como um recurso multifuncional, 
que ofereça serviços ecológicos, ambientais, 

sociais e econômicos para a população;
- A arborização das áreas verdes e praças 
do Distrito de Buritirana deverão criar uma 
paisagem diversa, onde cada espécie não 
ultrapasse 15,0% do total dos indivíduos 
plantados;
- A arborização das áreas verdes, praças e 
ruas do Distrito de Buritirana, deverá criar uma 
paisagem com identidade, onde as praças e 
áreas verdes tenham uma singularidade, e 
as	árvores	contribuam	para	identificá-la;
- A arborização do Distrito deve ser conduzida 
de maneira participativa com a comunidade, 
por meio do desenvolvimento de programas 
educacionais, nos quais o cidadão ou toda 
comunidade esteja comprometida com a 
redução	do	déficit	e	a	melhoria	da	qualidade	
da arborização local;
- Uma das prioridades do Distrito de 
Buritirana é a criação de áreas verdes e 
praças, espaços que possam integrar a 
comunidade com o meio natural. Estes 
espaços	deverão	dar	ênfase	à	manutenção	
das espécies vegetais nativas, valorizando 
o patrimônio natural e conservando a 
diversidade biológica regional, elementos 
que garantem o pleno funcionamento dos 
serviços ambientais, melhorando a qualidade 
de vida da comunidade local e valorizando a 
identidade da população local.

Mangaba
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7. ORIENTAÇÕES
GERAIS

própria população.
 Na legislação urbanística, o termo 
“áreas verdes” é pouco compreendido, sendo 
utilizado como sinônimo de espaço livre, que 
pode se referir por exemplo, ao sistema de 
lazer e recreação de um loteamento e seus 
respectivos canteiros ajardinados. As áreas 
verdes estão contempladas na Legislação 
Ambiental Municipal, Lei N°. 1011, de 04 de 
junho de 2001, que dispõe sobre a Política 
Ambiental, Equilíbrio Ecológico, Preservação 
e Recuperação do Meio Ambiente e dá 
outras	 providências.	 Nesta	 Lei,	 as	 áreas	
verdes, são as áreas públicas ou particulares, 

7.1. Supressão Arbórea
e Compensação Ambiental

 
 As questões referentes às Áreas 
Verdes, a Compensação Ambiental Arbórea 
e	a	definição	de	critérios	para	a	Supressão	
Arbórea, são de extrema importância para 
a conservação do patrimônio arbóreo de 
Palmas e imprescindíveis para a manutenção 
da qualidade dos serviços ambientais 
prestados por estes organismos e para 
melhoria da qualidade de vida da população, 
devendo ser encarados como prioridade pela 
Gestão Pública.

7.1.1. Aspectos Gerais

 A remoção da arborização, seja nos 
fragmentos arbóreos remanescentes ou nos 
lotes/ loteamentos particulares do município 
de	 Palmas,	 é	 consequência	 da	 construção	
de infraestruturas urbanas, pelo avanço 
imobiliário, mas principalmente pela falta 
de uma legislação municipal que ordene e 
normatize a supressão arbórea no município.
 Atualmente em Palmas, não existe 
uma legislação referente à supressão 
arbórea ou a sua compensação, seja através 
do plantio de mudas, translocação arbórea 
ou pelo pagamentos de tributos. Em toda 
área urbana do município, existem diversas 
áreas arborizadas, tanto particulares como 
públicas, com elevado potencial de inserção 
no Sistema Municipal de Áreas Verdes (Lei 
Complementar N°. 155, de 28 de dezembro 
de 2007), que vem sendo sistematicamente 
suprimidas ou descaracterizadas, seja pelo 
poder público, instituições privadas ou pela 

Figura 342: A supressão arbórea ocorre indiscriminadamente na área urbana de 
Palmas-TO, não havendo mecanismos legais para proteger a vegetação nativa 

ou para compensar os impactos causados pela supressão arbórea.
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com	 vegetação	 relevante	 ou	 florestadas	
e os espaços territoriais especialmente 
protegidos regulamentados por ato do 
Poder Executivo Municipal, com o objetivo 
de melhorar as condições ambientais do 
município, possibilitando a integração do 
Homem com a natureza.
 Na Lei Complementar N°. 155, de 28 
de dezembro de 2007, que dispõe sobre a 
Política Urbana do Município de Palmas, 
as áreas verdes, unidades de conservação 
e o plano de paisagismo sustentável são 
mencionados, porém carecem de legislação 
e	 regulamentação	 específica.	 Segundo	
a Lei Complementar No. 155, de 28 de 
dezembro de 2007, por intermédio de Lei 
específica,	 o	 município	 criará	 o	 Sistema	
Municipal de Áreas Verdes para facilitar a 
gestão, o controle e o manejo dessas áreas, 
estabelecendo normas de uso e ocupação 
do solo, com vistas a preservar e conservar 
as: I - áreas de preservação permanente, 
públicas e particulares; II - áreas verdes 
componentes do sistema viário, incluindo 
arborização das vias públicas; III - áreas 
verdes provenientes do parcelamento 
do solo, inclusive praças e jardins; IV - 
áreas	 de	 reserva	 legal,	 reflorestamento	
e	 florestamento;	 V	 -	 áreas	 de	 vegetação	
expressiva em imóveis particulares; VI - 
árvores	 imunes	ao	corte.	A	ausência	desta	
Lei	específica,	cria	um	vazio	legal	permitindo	
que a cobertura vegetal seja suprimida 
indiscriminadamente, ilegalmente, sem 
critérios e sem compensação ambiental.
Ficou	definido	ainda	na	Lei	Complementar	
No. 155, de 28 de dezembro de 2007, que 
o município estabelecerá um Plano de 
Paisagismo Sustentável, priorizando a sua 
implantação nas áreas mais adensadas e de 
interesse turístico do município. As diretrizes 
para implantação do paisagismo sustentável 
são: I - sombreamento abundante de vias 
públicas, estacionamentos, praças, espaços 
de	 convívio	 e	 edificações	 públicas;	 II	 -	
valorização	da	flora	nativa	do	cerrado	local;	
III - máximo aproveitamento e proteção das 

massas vegetais existentes; IV - integração 
com as demais políticas setoriais; V - adoção 
de procedimentos baseados em pesquisas, 
tecnologias e práticas existentes sobre 
recuperação, preservação e conservação 
ambiental. Porém, nada disso existe na 
prática.
 De acordo com Ferreira (2011), 
o desempenho das funções ambientais 
vinculadas à arborização em uma cidade, 
são	 influenciadas	 diretamente	 pela	
quantidade, qualidade e distribuição da 
arborização. Neste sentido, a implantação 
da arborização na área urbana pode ser 
direcionada para atender as necessidades 
de cada localidade, indicando quais áreas 
demandam mais funções (sombreamento, 
redução	poluição,	 infiltração	águas,	 etc.),	 e	
deve	 ser	 pensada	 de	maneira	 sistêmica.	A	
autora	complementa	ainda	que,	identificar	as	
funções das áreas arborizadas revela o valor 
da arborização para cada localidade e seu 
entorno. Por exemplo, nas áreas urbanas 
consolidadas, a preservação da arborização 
deve ser priorizada, pois, quanto maior a 
impermeabilização do solo e a concentração 
de veículos automotores, maior a formação 
de ilhas de calor (Ferreira, 2011).
 Entretanto, a administração pública 
encontra	dificuldades	de	acesso	a	informações	
atualizadas de temas relacionados à 
qualidade do ar, do solo, ambiente construído 
e	biodiversidade.	A	eficácia	do	planejamento	
está relacionada a aspectos técnicos como 
mapeamento e monitoramento das áreas 
verdes e áreas preservadas, principalmente 
aquelas relacionadas ao licenciamento de 
empreendimentos e atividades, para os 
proprietários de áreas e toda a sociedade 
(Silva, 2005).
 A falta de uma regulamentação legal 
quanto a supressão da vegetação arbórea em 
Palmas, causa uma série de problemas para 
o meio ambiente e a qualidade de vida local. 
É urgente a elaboração de uma legislação 
específica	 para	 este	 fim,	 de	 maneira	 que	
as árvores nativas suprimidas não sejam 
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substituídas por projetos paisagísticos com 
caráter meramente estético.

 

 Em São Paulo, a Portaria 44/
SVMA/2010,	 define	autorizações	para	 corte	
ou transplante de árvores, variando de acordo 
com as espécies arbóreas, sua origem, 
nativas ou exóticas e seu diâmetros (DAP), 
gerando compensações. São exemplos 
importantes desta Portaria:
1. O “licenciamento de árvores com DAP de 
3 cm”;
2.“....manutenção das características naturais 
da permeabilidade do solo em no mínimo 20% 
da área total do imóvel, preferencialmente em 
bloco único, visando assegurar, entre outros 
aspectos,	 a	 infiltração	 de	 águas	 pluviais,	 a	
conservação da biodiversidade, a mitigação 
da formação das ilhas de calor e da poluição 
sonora e atmosférica...”;
3. Nos projetos de compensação ambiental 
“..o plantio deverá propiciar condições 

semelhantes de conectividade de vegetação 
que o lote mantinha na quadra que estava 
localizado,	de	maneira	que	a	fauna	e	a	flora	
não sejam prejudicadas...”;
4. “...deve ser providenciado um relatório 
fotográfico,	 documentando	 as	 árvores	 a	
serem mortas, manejadas por corte ou 
transplante..”,	dessa	maneira,	a	fiscalização	
tem um controle mais rigoroso, dado que 
pode comparar o exemplar plantado ao 
anterior documentado;
5. Exigir uma tabela de Densidade Arbórea 
Inicial e Final de maneira a permitir manter 
a mesma cobertura arbórea no local (terreno 
ou gleba) após a intervenção.
 Para que ações como esta sejam 
efetivadas, também é necessária a criação 
de uma Câmara de Compensação Ambiental, 
responsável por indicar quais as medidas 
compensatórias e o seu efetivo cumprimento 
e a elaboração de um Termo de Compromisso 
Ambiental, entre o empreendedor e o poder 
público como condicionante para a execução 
da obra. Outra medida que tem repercutido 
positivamente, e já vem sendo adotada em 
Palmas, é a admissão de instrumentos legais 
destinados a estimular parcerias entre os 
setores público e privado, para implantação 
e manutenção de áreas verdes e espaços 
ajardinados ou arborizados.
 Nos últimos anos Palmas vem 
passando por profundas transformações 
no mercado imobiliário com a ocupação do 
terrenos multi-familiares (Lotes HM), o que tem 
causado	uma	perda	significativa	de	cobertura	
vegetal arbórea nas quadras residenciais. 
Alguns destes terrenos possuem uma 
diversidade e densidade de árvores nativas 
superiores às áreas verdes das quadras onde 
estão inseridos. Entretanto, a conversão do 
solo ocorre associada à completa supressão 
da cobertura vegetal nativa, normalmente 
compensada com projetos paisagísticos que 
privilegiam o cultivo de espécies exóticas. 
Segundo Ferreira (2011), os licenciamentos 
arbóreos e os projetos de reparação ao dano 
ambiental, são um potencial gerador de 
mudas, cabendo ao poder público administrar 

Figura 343: E - Vegetação que será suprimida para implantação de áreas 
comerciais. D - Construções em lotes multifamiliares (HM) ocorrem com 

supressão da vegetação nativa sem a devida recomposição da vegetação ou 
compensação pelos danos ambientais em Palmas-TO.
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e gerenciar a sua distribuição, seguindo 
os critérios estabelecidos pelo Plano de 
Arborização e a legislação pertinente, dando 
preferência	 para	 a	 reposição	 arbórea	 no	
próprio local ou próximo ao local impactado.
O descaso do poder público em Palmas, 
também pode ser observado com relação 
à inadequada distribuição e utilização das 
áreas verdes. Poucas foram as iniciativas 
sistematizadas para implementação das 
áreas verdes visando o lazer e o convívio. 
Quando presentes, estiveram associadas 
ao atendimento das áreas centrais e de 
maior poder aquisitivo, que possuem maior 
visibilidade e retorno político.
 Sobrecarregadas pela demanda 
reprimida, as áreas verdes sofrem ainda 
com a falta de manutenção e gestão 

inadequada, evidenciando, uma vez mais, o 
desinteresse do Poder Público com relação a 
esse assunto. Como resultado, tem-se uma 
grande quantidade de áreas verdes sem 
finalidades	 específicas,	 que	 acabam	 sendo	
utilizadas ilegalmente para suprir outras 
demandas principalmente particulares.
 O próprio Poder Público pode 
constituir uma ameaça à destinação 
adequada das áreas verdes, por meio da 
sua	utilização	para	outras	finalidades,	neste	
sentido, existem áreas verdes parcialmente 
ou	 totalmente	 utilizadas	 para	 outros	 fins	
como igrejas, escolas, hortas comunitárias 
e áreas privadas. A manutenção e proteção 
adequada destes espaços pelo Poder 
Público é a melhor maneira de resguardar 
suas funções. Gonçalves (1994), destaca 
ainda que, estas áreas não estão sujeitas à 
arrecadação de impostos, deixando se ser 
prioritárias por serem menos “rentáveis”.
 A falta de manutenção adequada das 
áreas verdes acaba comprometendo a sua 
funcionalidade. Em termos práticos, manter 
uma área verde sem uso equivale à sua 
inexistência	e	contribui	para	deteriorar	a	sua	
relação com a comunidade. A regulamentação 
restritiva do uso do solo por meio de áreas 
ambientalmente protegidas só apresenta 
efeitos	 práticos	 caso	 haja	 fiscalização	
adequada, o que não tem ocorrido na maioria 
dos casos (Ferreira, 2011).

7.1.2. Compensação Ambiental Arbórea

 As compensações ambientais 
arbóreas devem ser vistas como uma forma 
alternativa de interação entre o Poder 
Público e a iniciativa privada. Consolidada 
como mecanismo legal, a compensação é 
uma forma de captação de recursos para 
viabilizar a implantação e manutenção das 
áreas verdes urbanas de Palmas.
	 Segundo	Melo	(2006),	dentre	as	três	
ações normalmente adotadas nas situações 
relacionadas a danos ambientais, evitar, 

Figura 344: Descaso do Poder Público Municipal com as áreas verdes: 
E - Permitindo o acúmulo de lixo e entulhos. D - Permitindo a supressão da 

cobertura vegetal nativa sem a devida reposição ou a implantação de espécies 
vegetais exóticas estrangeiras pouco recomendadas como a Manga (Mangifera 

indica), que chega a ser a espécie mais abundante em algumas áreas verdes 
da cidade de Palmas-TO.
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mitigar ou compensar, a compensação 
ambiental é a medida mais extrema. Em 
uma escala progressiva, a prevenção é a 
medida mais desejável, evitando que o dano 
ocorra.	 Na	 ocorrência	 do	 dano,	 busca-se	 a	
mitigação, que consiste em atenuar possíveis 
efeitos. Se a mitigação for inviável ou caso 
o dano tenha ocorrido, o último recurso é a 
compensação ambiental. Em geral, consiste 
de	um	mecanismo	financeiro	que	estabelece	
uma indenização prévia ou posterior de 
uma dano ao meio ambiente. O princípio 
norteador das compensações é estabelecer 
contrapartidas	altas	o	suficiente	para	fazer	o	
empreendedor repensar ações futuras (Melo, 
2006; Mendlewicz, 2013).
 De acordo com Coelho (2008), no 
caso	 específico	 da	 retirada	 de	 vegetação,	
a medida compensatória seria o plantio de 
novas mudas, ou seja, árvores por árvores, 
entretanto, existem diversas alternativas 
para a compensação arbórea. O autor lembra 
ainda que, o princípio para aplicação das 
compensações	ambientais	remete	ao	conflito	
entre atividades econômicas e preservação 
ambiental. Ao realizar uma compensação 
parte-se do pressuposto que os recursos 
naturais são passíveis de troca.
 No meio urbano, as questões da 
supressão da arborização dão lugar às 
questões relacionadas com o valor de uso 
da terra, entrando em cena o mercado 
imobiliário. Detzel (1992), enumera seis 
variáveis econômicas a serem consideradas 
para valoração ambiental das árvores 
urbanas:
1. Valores monetários da arborização e 
legislação: considera o valor indenizatório 
a ser pago por danos à vegetação, seja por 
compensação ou reparação;
2. Valores alternativos: compara o custo 
de arborização urbana em relação a outros 
investimentos como o mercado imobiliário ou 
de capitais;
3. Árvores como bens de capital urbano: 
considerando as árvores como qualquer 

outro equipamento da infraestrutura urbana;
4. Valor de biomassa ou sub-produto: 
considera os potenciais produtos a serem 
obtidos a partir das árvores;
5. Valor de propriedade: considera que a 
presença de arborização em um terreno ou 
seu entorno pode elevar o preço do imóvel 
ou terreno;
6. Valores de manutenção: custos ligados ao 
controle de doenças e pragas, poda, limpeza 
e reparação de danos.
 Apesar da compensação ambiental 
buscar restaurar os danos, as relações 
culturais não poderão ser recuperadas por 
meio do plantio de novas mudas, mesmo que 
estas estejam próximas ao local do dano. A 
compreensão do papel da arborização deve 
ser vista do ponto de vista ambiental, estético 
e funcional (Macedo, 2000).
 A idealização do papel desempenhado 
pelo plantio de árvores na cidade leva muitos 
a esquecerem que este constitui um tipo 
de intervenção marcadamente humana. 
Segundo Spirn (1995), todo o processo de 
inserção e seleção para arborizar uma cidade 
envolve	 um	 extremo	 grau	 de	 dependência	
ao controle humano. Júnior (2005), enfatiza 
ainda que as árvores escolhidas para o 
meio urbano devem corresponder a uma 
série de requisitos rigorosos que as tornam 
praticamente peças industrializadas, sendo 
frequentemente desconsiderados critérios 
funcionais como variabilidade genética, 
porte, espécies adequadas ao clima, ao solo 
e que interagem com a fauna.
 Diversas capitais brasileiras já 
estabeleceram mecanismos compensatórios 
como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre 
e Vitória. Apesar de pequenas variações, 
estes mecanismos tem como objetivo a 
recomposição da vegetação, por meio do 
plantio de árvores ou ao custeio da execução 
de novos espaços públicos. Um exemplo a 
ser seguido por Palmas.
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7.1.3. Supressão da Arborização

 Um dos elementos mais importantes 
a	 serem	 definidos	 pelo	 Poder	 Público	
Municipal, visando a conservação do 
patrimônio	arbóreo	é	a	definição	de	critérios	
para a retirada de árvores na área urbana. 
Segundo Oliveira (2009), a autorização de 
supressão	da	vegetação	pode	ser	definida	
como um ato administrativo pelo qual o 
poder público expressa seu consentimento 
quanto ao corte individualizado ou coletivo 
da arborização.
 A supressão da arborização é 
motivada por diversos fatores, variando 
entre	os	justificáveis	como	colocar	em	risco	
a	população	ou	 inteiramente	 injustificáveis	
como a sujeira das vias e calçadas, sendo 
necessária	 a	 definição	 de	 critérios,	 pois	
envolve o patrimônio natural e a vida 
humana. A análise de riscos, baseada 
em critérios técnicos e atribuindo notas e 
pesos conforme ao risco potencial, tem sido 
amplamente utilizada e evita tomadas de 
decisão subjetivas (Seitz, 2005; Gonçalves 
et al., 2005).
 Gonçalves et al. (2007), apresentaram 
uma metodologia para supressão arbórea 
no meio urbano, baseado em critérios para 
análise de parâmetros que determinam 
ou não a necessidade de supressão, de 
maneira a minimizar a tomada de decisão 
subjetiva. A análise está baseada em 
quatro dimensões: paisagística, ecológica, 
fitossanitária	e	de	riscos,	havendo	portanto,	
diretrizes pré- estabelecidas que podem 
ser adaptadas para as realidades e 
necessidades locais. Da mesma maneira 
a Sociedade Internacional de Arboricultura 
(ISA), desenvolveu um manual de risco 
associado às árvores que pode ser 
adaptado	 as	 necessidades	 específicas,	
sendo um material de grande valia na 

tomada de decisão sobre a necessidade 
ou não de supressão arbórea (http://www.
isa-arbor.com/ education/onlineresources/
basictreeriskassessmentform.aspx). A 
definição	destes	critérios,	são	extremamente	
necessários para a sustentabilidade 
ambiental e viabilidade econômica da 
arborização da cidade de Palmas, devendo 
ser encarados como prioritários pelo Poder 
Público Municipal.

7.2. Espécies Exóticas,
Invasoras e tóxicas

 Um dos elementos mais importantes 
em qualquer planejamento de arborização 
urbana é a seleção das espécies mais 
adequadas a serem utilizadas, pois cada 
uma possui peculiaridades que podem trazer 
benefícios ou problemas para a infraestrutura 
urbana e para o ser humano (Ribeiro, 
2009). Muitas vezes, o desconhecimento 
do gestor ou da própria população gera 
riscos ou impactos negativos que podem 
ser evitados com planejamento e orientação 
(Apollo, 2006). A implantação da arborização 
urbana deve ser realizada pensando não 
apenas nas necessidades atuais, mas 
também	observando	as	tendências	e	rumos	
da expansão populacional de uma cidade 
(Souza et al., 2011).
 As espécies potencialmente 
problemáticas para a saúde humana e 
para os ecossistemas urbanos podem ser 
divididas em: espécies exóticas, invasoras e 
tóxicas.

7.2.1. Espécies Exóticas e Invasoras

A vegetação arbórea é caracterizada por 
diferentes espécies de árvores adaptadas 
a um ambiente. Neste sentido, distinguem-
se as espécies nativas e exóticas, fazendo 
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ou não parte de um ecossistema. No Brasil 
existem diversos ecossitemas e a introdução 
de uma espécie em um ambiente com 
características ecológicas diferentes daquele 
ao qual a espécie se origina, a torna exótica ao 
novo ambiente, o que pode causar problemas 
mesmo entre ecossistemas dentro do nosso 
país (Instituto Horus, 2015).
 Segundo a UNEP (2015), espécies 
exóticas são aquelas que ocorrem numa 
área fora de seu limite natural historicamente 
conhecido, como resultado de dispersão 
acidental ou intencional por atividades 
humanas. Quando as espécies introduzidas 
a partir de outros ambientes, se adaptam e 
passam a reproduzir-se a ponto de ocupar 
o espaço de espécies autóctones e produzir 
alterações nos processos ecológicos naturais, 
com	 tendência	 a	 tornar-se	 dominantes	
algum tempo após sua adaptação, são 
denominadas Espécies Invasoras (Ziller, 
2000). Como estas espécies não encontram 
inimigos naturais para limitar sua reprodução 
e disseminação, possuem um elevado 
potencial de colonização.
 O plantio ou cultivo de plantas 
provenientes de outras regiões ou países 
pode	 causar	 impactos	 significativos	 nos	
ecossistemas locais, tornando-se uma 
das principais ameaças à conservação da 
biodiversidade. Atualmente esta plantas 
são consideradas a segunda maior fonte de 
ameaça à diversidade biológica (IUCN, 2000). 
No Brasil, algumas espécies invasoras já são 
reconhecidas como problemas ambientais.
 De acordo com Ziller (2000), a 
introdução de espécies exóticas é motivada 
por diversos fatores como a necessidade ou 

vontade de cultivar produtos alimentares e 
plantas ornamentais de outras regiões, ou 
ainda, no caso de povos imigrantes, de recriar 
a paisagem de sua terra natal. Nos países 
tropicais, apesar da elevada diversidade 
biológica, o pouco conhecimento sobre 
as espécies nativas, motivam o cultivo de 
espécies exóticas amplamente estudadas, o 
que facilita a sua propagação (Richardson, 
1999).
 De acordo com Biondi e Leal (2008), 
a falta de estudos prévios sobre as espécies 
e de planejamento na arborização, estão 
entre os principais fatores responsáveis pela 
introdução de espécies exóticas invasoras, 
indesejáveis para o meio ambiente e para o 
ser humano, no ambiente urbano.
 A grande questão está em saber se 
devemos ou não remover espécies exóticas 
que trazem algum benefício à sociedade ou 
à economia. De acordo com o Instituto Horus 
(2015), os custos e benefícios, incluindo 
os ambientais e os danos a outros setores, 
devem ser avaliados. Se os custos forem 
maiores que os benefícios a remoção pode 
ser	 justificada.	 Entretanto,	 se	 esta	 espécie	
puder ser mantida pelo manejo, sem impactar 
os ecossistemas adjacentes, a sua remoção 
não é recomendada.
 O Instituto Horus de Desenvolvimento 
e Conservação Ambiental em conjunto com a 
IABIN - Rede Inter Americana de Informação 
sobre Biodiversidade produziram uma base 
de dados de espécies exóticas invasoras 
avaliando os principais riscos associados 
a estas espécies (Instituto Horus, 2015), 
algumas destas espécies ocorrem na área 
urbana e distritos de Palmas (Tabela 34).
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Tabela 34: Espécies exóticas e invasoras presentes na área urbana e distritos de Palmas 
presentes na lista do Instituto Horus (2015).
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Figura 345: Espécies exóticas potencialmente invasoras de risco moderado: E - Sansão-do-campo (Mimosa caesalpinifolia). D - Jamelão (Syzygium cumini).

Figura 346: Espécies exóticas potencialmente invasoras de risco alto: E - Leucena (Leucaena leucocephala). D - Eucalipto (Corymbia sp.).

Figura 347: Espécies exóticas potencialmente invasoras de risco alto: E - Palmeira-rabo-de-peixe (Caryota urens). D - Pinus (Pinus sp.).
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 No Cerrado, as principais espécies 
invasoras são as gramíneas forrageiras 
de origem africana, que encontraram 
neste bioma condições semelhantes a seu 
habitat natural. Apesar destas espécies não 
serem utilizadas na arborização urbana, 
sua elevada capacidade de dispersão e 
germinação faz com que possam competir 
e levar vantagem sobre as espécies do 
cerrado. De acordo com Pivello (1999, 
2011), estas espécies, em função da grande 
quantidade de biomassa combustível, se 
tornam um grande problema no períodos 
secos do ano como propagadoras 
de	 incêndios.	 Esta	 mesma	 biomassa	
acumulada, também impede a entrada de 
luminosidade no solo inibindo a germinação 
das espécies do cerrado. Outro problema, 
está associado a elevada capacidade 
de	 absorção	 de	 nitrogênio	 durante	 seu	
crescimento, reduzindo a quantidade deste 
nutriente para as espécies nativas.
 Dentre as gramíneas exóticas 
africanas, o capim andropogon (Andropogon 
gayanus Kunth), tornou-se uma espécie 
invasora em todo território tocantinense, 
inclusive nas áreas urbanizadas (Figura 
348). Na cidade de Palmas, este capim é 
encontrado abundantemente, crescendo em 
áreas	de	solo	nu,	na	borda	dos	meio-fios	e	
em áreas verdes. É considerada altamente 
prejudicial para as espécies autóctones 
incluindo as espécies arbóreas, pois 
compete por espaço, inibe a germinação 
de muitas espécies pelo sombreamento e 
pela retirada excessiva de nutrientes vitais 
do	 solo	 como	 o	 nitrogênio,	 além	 de	 ser	
um excelente combustível, aumentando 
potencialmente as queimadas e levando 
as chamas para a copa das árvores, 
estruturas desprovidas de proteção contra 
incêndios,	ao	contrário	do	que	ocorre	com	
o tronco de muitas espécies nativas do 

cerrado. O controle ou erradicação desta 
gramínea é extremamente importante para 
a conservação da arborização urbana, bem 
como da vegetação nativa do cerrado em 
Palmas.

7.2.2. Espécies tóxicas

 Plantas tóxicas são consideradas, 
segundo Haraguchi (2003), todo vegetal que 
em condições naturais, sendo introduzido no 
organismo humano ou de animais domésticos, 
é capaz de causar danos que comprometem 
a	 sua	 saúde	 e	 vitalidade.	 A	 identificação	
destas espécies é de extrema importância 
para a comunidade, principalmente em áreas 
urbanas onde a população é numerosa e o 
risco potencial maior.
 São vários os componentes químicos 
ou princípios ativos presentes nessas 
plantas, com destaque para os alcalóides, 
glicosídeos	 cardioativos	 e	 cianogênicos,	
taninos, saponinas, oxalato de cálcio e 
oxialbuminas, todos prejudiciais ao ser 
humano e animais domésticos (SINITOX, 
2015).
 De acordo com Biondi e Leal (2008), a 
arborização sem planejamento faz com que 
espécies indesejáveis para o meio ambiente 
e para o ser humano sejam introduzidas no 
ambiente urbano, como é o caso das plantas 

Figura 348: Capim Andropogon (Andropogon gayanus Kunth), gramínea africana 
que tornou-se uma espécie invasora em todo território tocantinense, inclusive 

nas áreas urbanizadas sendo amplamente encontrado em Palmas-TO.
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tóxicas.	Acrescentam	ainda	que	a	ausência	
de princípios tóxicos é um dos principais 
condicionantes para a seleção de espécies 
na arborização urbana.
 O Sistema Nacional de Informações 
Tóxico Farmacológicas da Fundação 

Oswaldo Cruz - SINITOX, elaborou uma lista 
de espécies de plantas tóxicas no Brasil, 
dentre as quais as seguintes espécies 
ocorrem na área urbana e distritos de Palmas 
(Tabela 35, Figura 349).

Tabela 35: Espécies de plantas tóxicas presentes na área urbana e distritos de Palmas 
presentes na lista do SINITOX (2015).

Figura 349: Espécies tóxicas encontradas na arborização urbana de Palmas-TO: E - Chapéu-de- napoleão (Thevetia peruviana). D - Espirradeira (Nerium oleander).

Jatobá do Cerrado
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Pequi



329

8. ESPÉCIES
NATIVAS

políticos (Biondi e Kischlat, 2006).
 Alguns autores sugerem que o uso de 
espécies nativas na arborização urbana é uma 
forma de conservação ex situ, prevenindo 
extinções locais (Reis et al., 2003; Biondi e 
Leal,	 2008),	 relacionam	 ainda	 a	 existência	
de uma relação direta entre a presença de 
árvores nativas e a riqueza de espécies 
da fauna, pela oferta de recursos variados 
como alimentação e abrigo e de corredores 
ecológicos	promovendo	a	dispersão	e	o	fluxo	
gênico	 (Reis	 et	 al.,	 2003;	 Brun	 et	 al,	 2007;	
Reis et al., 2012).
 Segundo Isernhagen et al., (2009), 
é importante lembrar que no Brasil existe 
uma grande diversidade de ecossistemas e 
formações	fitogeográficas	sendo	necessário	
especificar	 de	 qual	 dessas	 formações	 a	
espécie é nativa, entretanto, existem espécies 
com maior plasticidade funcional adaptadas a 
mais de um ecossistema, cujo potencial deve 
ser considerado para a arborização urbana.
	 A	 definição	 do	 termo	 “espécies	
nativas” pode variar entre autores. Blum et 
al., (2008), consideram espécies nativas, 
aquelas	 de	 ocorrência	 natural	 em	 uma	
região	 fitogeográfica,	 enquanto	 Isernhagen	
et al., (2009), considera estas espécies 
como nativas regionais, ou seja, aquelas 
autóctones de uma determinada região 
fitogeográfica.	Para	estes	autores	as	nativas	
seriam aquelas espécies encontradas em 
outros ecossistemas brasileiros e exóticas 
aquelas provenientes de ecossistemas não 
existentes no Brasil. Neste diagnóstico, 
consideramos espécies nativas aquelas 
encontradas naturalmente no bioma Cerrado, 
exóticas aquelas provenientes de outros 

 As cidades são ambientes construídos 
pelo ser humano para atender as suas 
necessidades, que alteram a estrutura 
do meio natural, criando uma paisagem 
heterogênea	 e	 diferente	 da	 original.	 Desde	
uma perspectiva biológica a heterogeneidade 
espacial é positiva, proporcionando uma 
variedade de ambientes que permitem a 
manutenção de uma maior diversidade 
de espécies. Contudo, no meio urbano, a 
heterogeneidade de ambientes nem sempre 
é positiva para as espécies locais, pois são 
criadas barreiras físicas (ruas, edifícios, etc.), 
biológicas (introdução de espécies exóticas 
e invasoras) e culturais, que tornam a matriz 
da paisagem menos permeável, o que 
prejudica o funcionamento e a qualidade dos 
processos biológicos naturais (Isernhagen et 
al., 2009).
 No ecossistema urbano, quanto maior 
a diversidade de espécies vegetais nativas, 
melhor a qualidade dos serviços ambientais, 
dos processos ecológicos e de manutenção 
de	 uma	 fauna	 diferenciada.	 Isto	 reflete	 em	
uma maior capacidade deste ecossistema 
assimilar alterações negativas como a 
poluição,	 variações	 climáticas,	 resistência	
a pragas e doenças que acometem plantas 
e animais (Biondi e Kischlat, 2006). A 
manutenção de espécies autóctones na 
arborização urbana formando ambientes 
semelhantes à paisagem original, aumenta a 
percepção do espaço urbano pela população 
estimulando a sua valorização e conservação 
(Reis et al., 2003). Porém, a sua distribuição 
na paisagem está diretamente relacionada 
ao modelo de crescimento da cidade, o qual 
está associado aos aspectos culturais e 
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biomas brasileiros e exóticas do Brasil 
aquelas oriundas de outros países.
 Um dos fatores limitantes para o 
uso de espécies nativas na arborização 
urbana é a falta de conhecimento técnico-
científico	 e	 do	 seu	 comportamento	 em	
ambientes	 modificados	 pela	 urbanização.	
Ainda que alguns autores listam uma série 
de requisitos importantes para a seleção 
das espécies nativas aptas para uso na 
arborização urbana, como o porte adequado 
para o local, sistema radicular profundo e 
pivotante,	 copa	 bem	 definida,	 rusticidade,	
desenvolvimento	 rápido,	 resistência	 a	
pragas	e	doenças,	ausência	de	toxicidade,	
entre outros (Lazaro et al., 2002; Marto 
et al., 2006, Pivetta e Silva Filho, 2002), 
é fundamental associar estes atributos 
ao local onde a espécie será implantada. 
Porém, apesar do pouco conhecimento 
sobre o comportamento destas espécies 
no meio urbano, o uso de espécies nativas 
é apropriado em áreas verdes, parques e 
praças ou onde disponham de condições 
satisfatórias para o seu desenvolvimento.
 Ainda que o meio urbano possa se 
tornar	mais	permeável	ao	fluxo	de	espécies	
da fauna nativa, não se pode comparar 
ao seu ambiente natural. Para minimizar 
estas diferenças e garantir a qualidade dos 
serviços ambientais e da biodiverisdade 
local, devem ser estabelecidas políticas 
de implantação da arborização urbana 
fundamentada no uso de espécies arbóreas 
nativas representativas dos ecossistemas 
regionais. Estas ações devem estar 
vinculadas a práticas de conservação 
da natureza em escala local e regional, 
promovendo a manutenção da biota como 
um todo e valorizando os aspectos culturais 
e a qualidade dos ambientes para as 
populações humanas (Isernhagen et al., 
2009).
 As Políticas Públicas do Município 
de Palmas neste sentido, devem considerar 
as campanhas de convencimento e 
valorização	 da	 flora	 regional,	 focadas	

sobretudo no desenvolvimento emocional e 
intelectual de crianças (Turner et al., 2004) 
e no envolvimento da população local. Faz-
se necessário ainda a reestruturação dos 
viveiros municipais de maneira a incorporar 
e	diversificar	o	plantel	de	espécies	nativas,	
em	 quantidade	 e	 condições	 suficientes	
para atender a demanda (Isernhagen 
et al., 2009). Ações como esta, devem 
ser complementadas com programas de 
incentivo ao estabelecimento de viveiros 
para produção de mudas de espécies 
nativas regionais por pequenos agricultores 
do	 entorno	 da	 cidade,	 assistidos	 financeira	
e tecnicamente, de maneira a promover a 
diversificação	de	seus	produtos	e	aumentar	
seus ganhos econômicos.
 Segundo Reis et al., (2012), Palmas 
possui mais de 130 espécies de árvores 
nativas, localizadas sobretudo nas áreas 
verdes e quadras não urbanizadas. Este 
patrimônio natural deve ser preservado 
por meio da implementação das Políticas 
Públicas contempladas na Lei Complementar 
N°. 155, de 28 de dezembro de 2007, que 
dispõe sobre a Política Urbana do Município 
de Palmas.

Figura 350: Espécies nativas naturalmente encontradas na área 
urbana de Palmas-TO: E - Puçá (Mouriri pusa). Sucupira-do-

cerrado (Bowdichia virgilioides).
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Figura 351: Espécies nativas naturalmente encontradas na área urbana de Palmas-TO: E - Amargoso (Vatairea macrocarpa). Falso-barbatimão (Dimorphandra mollis).

Figura 352:  Espécies nativas naturalmente encontradas na área urbana de Palmas-TO: E - Jacarandá-bico-de-papagaio (Machaerium 
acutifolium). Pau-santo (Kielmeiera coriacea).
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 A proteção destas espécies, assim 
como as prerrogativas para sua supressão 
e devida compensação ambiental devem 
estar legalmente amparadas por meio 
de	 leis	 específicas.	 Além	 dos	 aspectos	
políticos e legais, o município deve estar 
munido de infraestrutura apropriada 
para a produção, conservação e manejo 
destas espécies, por meio de técnicos 
especializados e ferramentas adequadas 
para o remanejamento ou translocação de 
indivíduos quando exequível (Figura 353). Figura 353: Transplante de árvores adultas. Fonte: ArborCo®.

Araticum
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9. VIVEIROS 
MUNICIPAIS E
RESGATE DE

PLANTAS JOVENS
DA VEGETAÇÃO

NATIVA
em campanhas e atividades de educação 
ambiental (Gonçalves et al., 2004; Biondi 
e Leal, 2008). A instalação de viveiros para 
este	fim	é	fundamental	para	a	administração	
municipal, pois além de garantir a qualidade 
das mudas produzidas, reduz custos, quando 
comparada a aquisição de mudas de terceiros 
(Gonçalves et al., 2004). Porém, em função 
da elevada demanda é crescente o número 
de viveiros comerciais que tentam conquistar 
novos mercados, atendendo produtores 
rurais, indústrias e empreendedores urbanos 
por meio de mecanismos de compensação 
ambiental.
 As mudas produzidas nos viveiros 
municipais devem obedecer critérios 
rigorosos relacionados a seleção de espécies 
que incluem: a) a qualidade das mudas 
garantindo a viabilidade e variabilidade 
genética;	 b)	 diversificação	 das	 espécies	
visando a qualidade dos serviços ecológicos, 
ambientais, sociais e econômicos para a 
população; c) a relação das espécies com 
os ecossistemas locais e da população que 
convive nestes espaços.
 Segundo Biondi e Leal, (2008), as 
espécies que serão utilizadas na arborização 

 Entende-se por viveiro para produção 
de mudas, uma área com características 
próprias, destinada a produção, manejo e 
proteção de mudas de diferentes espécies 
mediante o uso de insumos, equipamentos 
e técnicas apropriadas, até que tenham 
idade	 e	 tamanho	 suficientes	 para	 serem	
transplantadas	 ao	 local	 definitivo,	 de	
maneira que possam resistir às condições 
do local de plantio (Carneiro, 1995; Wendling 
et al., 2002), e o sucesso de qualquer 
projeto, reforça Wendling et al., (2002) está 
diretamente relacionado à qualidade das 
mudas concebidas. Os viveiros podem ser 
de dois tipos, temporários e permanentes. 
Os viveiros permanentes, são aqueles 
destinados a produzir mudas durante 
vários anos, demandando planejamento e 
instalações mais bem estruturadas (Wendling 
et al., 2002), sendo o modelo recomendado 
para atender as demandas da arborização 
urbana.
 A vegetação que compõe a arborização 
urbana é quase toda produzida em viveiros 
municipais, sendo também utilizada 
na recuperação de áreas degradadas, 
revitalização de áreas protegidas e distribuição 
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urbana devem ser analisadas e selecionadas 
dentro dos critérios estabelecidos pelo plano 
da arborização e as normas legais, antes da 
sua produção nos viveiros.
 Em localidades onde todavia existem 
remanescentes de vegetação nativa em 
bom estado de conservação e onde a 
obtenção de mudas com alta diversidade 
é difícil, tem sido utilizadas metodologias 
alternativas e complementares de baixo 
custo para restauração da vegetação nativa 
degradada ou descaracterizada (Calegari 
et al., 2011). O resgate de indivíduos da 
flora,	sejam	plântulas,	jovens	ou	indivíduos	
adultos que se regeneram naturalmente 
nos ambientes naturais conservados, é uma 
técnica	indicada	para	a	restauração	florestal,	
que dispensa procedimentos usuais de 
coleta e produção de sementes, reduzindo 
custos e garantindo uma melhor processo 
de adaptação climática e conservação 
do material genético (Nave, 2005; Viani 
e Rodrigues, 2007; Calegari et al., 2011). 
Possibilita ainda o uso de espécies com 
problemas	de	quebra	de	dormência,	baixa	
germinação e variações na produção 

natural das sementes (Nave, 2005). Para 
que esta técnica seja viável é necessário 
uma boa qualidade das mudas e elevada 
taxa	de	sobrevivência	das	plântulas	(Viani	e	
Rodrigues, 2007; Oliveira, 2014). Entretanto, 
deve-se estar atento às normativas legais 
para	este	fim	(Martins,	2010).
 A recomposição da vegetação nativa 
e	 a	 requalificação	 dos	 espaços	 urbanos	
é uma demanda prioritária em muitos 
centros urbanos em função dos diversos 
serviços ecológicos, ambientais, culturais 
e econômicos prestados pela arborização. 
Porém,	 é	 um	 desafio	 que	 requer	 a	
participação coletiva. Visando educar e 
buscar um maior envolvimento da população 
com o meio ambiente, foram concebidos os 
viveiros educadores, que utilizam os viveiros 
públicos e particulares como plataformas 
de aprendizagem que trabalham de forma 
ampla e transversal os aspectos sociais, 
ambientais, culturais e políticos (Brasil, 2008), 
uma iniciativa de grande relevância para 
cidades como Palmas que está trabalhando 
no planejamento de sua arborização urbana.

Cajueiro
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10. ÁREAS VERDES,
ARBORIZAÇÃO 

E A LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL DE

PALMAS

e jardins; IV- áreas de reserva legal, 
reflorestamento	 e	 florestamento;	 V-	 áreas	
de vegetação expressiva em imóveis 
particulares; VI- árvores imunes ao corte”.
	 O	Art.	43	define	que	“as	áreas	verdes	
são delimitadas pela Prefeitura ou indicadas e 
averbadas nas plantas e memoriais descritivos 
de loteamentos e glebas, destinando-se à 
implantação ou preservação da arborização, 
ajardinamento, lazer e recreação, visando 
assegurar boas condições ambientais e 
paisagísticas para a cidade e o contanto da 
população com a natureza”.
 O Art. 46 diz que “na elaboração 
e implantação dos empreendimentos de 
parcelamento do solo será exigida no mínimo: 
I- a preservação das áreas com maiores 
concentrações de espécies nativas, as quais 
serão contempladas como Áreas Verdes e 
Praças, considerando as recomendações 
do artigo anterior; II- a implantação da 
arborização urbana, conforme projeto 
paisagístico complementar.

	 As	Áreas	Verdes	foram	definidas	pela	
Lei N°. 386, de 17 de fevereiro de 1993, como 
“Zona de Uso caracterizada pela otimização 
das condições ecológicas do meio ambiente, 
sendo admitido o desenvolvimento de 
atividades de lazer compatíveis com essas 
condições”. Segundo o último Plano Diretor 
de Palmas, Lei Complementar N°. 155, de 
28 de dezembro de 2007, as Áreas Verdes 
“constituem zonas especiais de interesse 
ambiental do município, por sua qualidade 
ambiental e social, as áreas verdes públicas 
e particulares com vegetação relevante ou 
florestada,	 incluindo	 aquelas	 resultantes	 do	
processo de parcelamento do solo urbano. 
Esta	mesma	lei	prevê,	“por	intemédio	de	Lei	
específica,	que	o	município	criará	o	Sistema	
Municipal de Áreas Verdes para facilitar a 
gestão, o controle e manejo dessas áreas, 
estabelecendo normas de uso e ocupação do 
solo, com vistas a preservar e conservar as: I- 
áreas de preservação permanente, públicas 
e particulares; II- áreas verdes componentes 
do sistema viário, incluindo arborização das 
vias públicas; III- áreas verdes provenientes 
do parcelamento do solo, incluisve praças 
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11. ARBORIZAÇÃO
E O CLIMA
NA CIDADE

conforto humano.
 O estudo da arborização urbana de 
forma geral centra-se nas funções e benefícios 
paisagísticos e ambientais da inserção das 
áreas verdes no meio urbano. Para Silva 
(2009), nos centros urbanos, a vegetação 
é responsável, entre outros aspectos, pela 
melhoria do conforto ambiental, atuando 
na redução da temperatura e contribuindo 
para a estabilidade emocional e o conforto 
psicológico. Além de proporcionar ambientes 
para lazer, descanso e recreação bem como 
para o estabelecimento de um microclima mais 
confortável, a vegetação contribui de forma 
significativa,	tendendo	a	estabilizar	os	efeitos	
do clima sobre seus arredores imediatos e 
reduzindo os extremos ambientais.
 Mascaró (2002), completa 
esse	 raciocínio	 afirmando	 que	 as	
árvores desempenham uma função 
elementar na estrutura urbana, tanto nos 
aspectos paisagísticos, proporcionando 
embelezamento, direcionamento, identidade 
e delimitação de espaços quanto em termos 
ambientais. Uma vez que as árvores urbanas 
contribuem para a redução da erosão, 
controle do clima, economia de energia com 
o sombreamento, redução da temperatura, 
retenção da água no solo, o aumento da 
umidade relativa do ar e a canalização ou 
obstrução dos ventos; e para o controle da 
poluição com a amenização de ruídos e da 
poluição atmosférica.
 Nessa perspectiva ambiental, Silva 
(2009),	afirma	que	os	atributos	da	vegetação	

 As árvores, bem como as praças 
vegetadas, parques e bosques, são 
considerados os melhores reguladores 
climáticos urbanos e são usadas como 
elementos mitigadores dos efeitos gerados 
pelas ilhas de calor na cidade (Silva, 2009).
O clima de um lugar, pode ser considerado 
como a integração de uma série de elementos 
que	 se	 verificam	 em	 escalas	 diferentes,	
abrangendo desde a macro até a micro escala, 
e a vegetação, como um fator climático local, 
possui	uma	real	interferência	no	micro	clima	
urbano (Romero, 2000). A divisão do espaço 
em diferentes escalas é um consenso entre 
vários autores que estudam o clima urbano, 
pois	como	afirma	Panão	(2006)	“o	clima	em	
uma cidade está intimamente associado ás 
características do espaço urbano”, e sendo 
assim pode-se concluir que a relação entre 
clima e espaço urbano depende da escala 
do espaço físico, em maior escala como toda 
a área metropolitana e a cidade, ou menor 
escala, bairro, quarteirão e rua.
 Segundo Olgyay (1963), o estudo 
da climatologia engloba um conjunto de 
muitas variáveis climatológicas, as quais 
a todo instante aparecem combinadas, 
dificultando	 muitas	 vezes	 a	 determinação	
de sua importância relativa na interação 
térmica. Sendo assim, para que se consiga 
atingir um projeto arquitetônico e urbanístico 
climaticamente equilibrado, deve-se levar 
em consideração diversos fatores, tais como 
temperatura, radiação, efeitos do vento, uma 
vez que os mesmos afetam as sensações 
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urbana que afetam o microclima positivamente 
são, alta taxa de absorção e radiação, a baixa 
capacidade de calor e condutividade termal. 
Se comparado a estruturas e materiais de 
construção e a espaços abertos, a redução 
da temperatura do ar pela transpiração, a 
menor radiação infravermelha, a redução da 
velocidade do vento próxima da superfície, a 
retenção de poeira e poluentes do ar.
 Gartland (2010), cita que as árvores 
e a vegetação refrescam a massa urbana 
uma vez que a evapotranspiração converte 
a energia solar em água evaporada ao 
invés de calor, mantendo as temperaturas 
da vegetação e do ar mais baixas. Gartland 
(2010) completa ainda que árvores promovem 
sombras para as superfícies e protegem-nas 
do calor do sol, mantendo essas superfícies 
mais frescas e reduzem o calor armazenado 
por elas.
 Para Silva (2009), a utilização 
da vegetação nas cidades é uma das 
ferramentas frequentemente apontadas 
pelos pesquisadores do ambiente urbano 
para melhorar as condições climáticas e 
proporcionar conforto ambiental e melhor 
qualidade de vida. Dessa maneira o autor 
coloca que as árvores são sempre citadas 
como elemento fundamental para minimizar 
os efeitos da alteração do clima provocado 
pelas ações humanas, o resfriamento do ar, o 
aumento da umidade relativa e as mudanças 
na ventilação.

 Os processos mais comuns pelos 
quais a vegetação interfere na composição 
do microclima são de acordo com Silva 
(2009) a amenização da temperatura e o 
aumento da umidade relativa do ar, por meio 
do sombreamento, e, indiretamente, por 
evapotranspiração.
	 Dessa	 maneira	 a	 “ausência	 da	
vegetação, aliada ao uso de materiais 
com	 maiores	 coeficientes	 de	 absorção	 e	
emissão de energia térmica, tem alterado 
substancialmente o clima dos centros 
urbanos,	 devido	 à	 incidência	 da	 radiação	
solar nas áreas urbanizadas” (SILVA, 2009, 
p. 2). 
 Por meio da vegetação é possível 
realizar	 modificações	 nas	 escalas	 meso	
e microclimática e atenuar os efeitos das 
“ilhas de calor”, que tendem a se formar no 
espaço	 urbano	 e	 influenciar	 nas	 condições	
bioclimáticas de cada lugar. Sabe-se que 
a vegetação pode ser utilizada como um 
elemento estratégico para a mitigação dos 
fenômenos relacionados às ondas de calor. 
Kruger e Minella (2013), comprovam que 
espaços arborizados podem contribuir para 
a obtenção de níveis mais adequados de 
conforto térmico, com uma diferença de até 
1,7°C na temperatura do ar e de 5°C no 
índice de conforto UTCI, também sugerindo 
a complementação de áreas gramadas junto 
às calçadas ou ainda a utilização de árvores 
de copa densa.
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12. BASES PARA UM
SISTEMA DE GESTÃO

DA ARBORIZAÇÃO
- Manejo integrado de pragas e doenças 
coordenado por especialistas;
- Adoção de critérios de respeito às árvores e 
ao meio ambiente por parte do Poder Público 
e população em geral;
- Uso racional da água, com a incorporação 
de irrigação por gotejamento;
- Uso de novas tecnologias que permitam 
unificar	esforços	e	economizar	recursos;
- Estabelecimento de uma legislação 
específica	para	a	 gestão	e	 conservação	da	
arborização urbana;
- Implantação de um sistema de gestão da 
arborização urbana.
 O sistema de gestão da arborização 
estabelece uma metodologia de planejamento, 
revisão e acompanhamento dos controles 
operacionais necessários (plantio, poda, 
transplante, supressão e avaliação de riscos), 
orientados por critérios técnicos de manejo 
e responsabilidade ambiental, avaliando o 
comportamento das ações no entorno onde 
se	realiza	e	identificando	impactos	negativos	e	
positivos resultantes. Este sistema implica na 
gestão	com	critérios	de	eficácia	e	eficiência.

 A gestão da arborização urbana 
deve	 se	 basear	 em	 três	 princípios:	 a	
sustentabilidade, a criação de uma paisagem 
diversa e identitária, e uma gestão segura e 
eficiente.	Para	tanto	é	necessário:
- Selecionar espécies adequadas às 
condições do meio;
- Aumentar progressivamente a 
biodiversidade arbórea, sendo cada espécie 
representada por no
máximo 15,0% do total de espécies;
- A arborização urbana deve formar uma 
paisagem diversa em termos de formas, 
tamanhos, cores,
odores que satisfaça o bem estar da 
população e favoreça a atração da fauna;
- Criação de paisagens características de 
cada quadra, setor, via, buscando dar maior 
identidade e
fazer	com	que	o	cidadão	se	identifique	e	crie	
vínculos com a arborização;
- Planejamento detalhado do plantio e 
manutenção e manejo realizados por técnicos 
capacitados e
orientado por protocolos padronizados;
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