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RESUMO 

Esse estudo teve como principal objetivo avaliar o grau de conscientização dos frequentadores 

da Praça Zico Campolim (atual Praça de Eventos) que está situada no centro de Itapeva-SP, a 

respeito da arborização urbana, visando assim, obter informações sobre as necessidades da 

população, conhecer as principais críticas e também ter sugestões de todos os habitantes que 

ali frequentam para que haja uma colaboração na elaboração de futuros planos de gestão e 

projetos para melhoria da praça. Sendo assim, a pesquisa realizou-se através de um 

questionário com dez questões abertas e fechadas, os quais foram escolhidos por amostragem 

aleatória, com o intuito de detectar os anseios e opiniões sobre a arborização da Praça Zico 

Campolim. Em seguida realizou-se a análise dos dados obtidos através de planilhas 

eletrônicas. Os resultados obtidos indicaram o reconhecimento da arborização urbana (42,35% 

dos entrevistados citaram como vantagem o fornecimento de sombra e 22,30% redução do 

calor e 80% concluíram que a praça está pouco arborizada) e, por esse motivo, para um 

eficiente planejamento e manutenção da arborização urbana pelas administrações públicas faz-

se necessário considerar a percepção da população sobre a arborização urbana. 

Palavras-chave: Praça Zico Campolim, Itapeva, Arborização urbana. 

 

ABSTRACT 

This study aimed to assess the degree of awareness of the regulars Campolim Zico's 

Square (now Square Event) which is situated in the center of Itapeva-SP, about urban 

forestry, in order thus to obtain information about the needs of the population, know the 

main criticisms and also have input from all residents who go there for there to be a 

collaboration in the development of future management plans and projects for the 

improvement of the square. Thus, the study was conducted through a questionnaire 

with ten open and closed questions, which were chosen by random sampling, in order 

to detect the concerns and opinions on florestation Square Campolim Zico. Then there 

was the analysis of data obtained through spreadsheets. The results indicated the 

recognition of urban trees (42.35% of respondents cited the advantage of providing 

shade and heat reduction of 22.30% and 80% concluded that the square is slightly 



4 

 

wooded) and, therefore, to a efficient design and maintenance of urban trees by 

government it is necessary to consider the public perception about urban forestry. 

Keywords: Square Campolim Zico, Itapeva, urban afforestation 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

O município de Itapeva-SP, segundo dados do IBGE, 2010, possui uma 

população de 87.765 habitantes, distribuídos 1.826 km² de extensão territorial. 

Apesar de ser uma cidade relativamente pequena, se for comparada aos 

centros mais desenvolvidos a sua realidade se assemelha a grande maioria 

das metrópoles, aonde existe um acelerado crescimento demográfico, que 

conjugado com outras variáveis de espaço urbano, contribui de forma 

significativa nas alterações dos elementos climáticos. 

A ênfase dessa pesquisa é dada à praça pública justifica-se pela presença 

marcante desta na composição dos espaços urbanos, levando-se em 

consideração a sua diversidade, seus usos por parcelas significativas da 

população e o descaso do poder público para com as mesmas. 

 

1. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Descrição do Local 

 

A Praça Zico Campolim, que é também conhecida como praça de eventos 

localiza-se no Estado de São Paulo, distrito e município de Itapeva. Atualmente 

é um dos espaços de maior lazer existente na cidade. Durante o ano de 1.969, 

no local foi construído a Garagem Municipal da Prefeitura de Itapeva-SP. 

E no dia 20 de dezembro de 2.004 foi inaugurado a Praça de Eventos Zico 

Campolim. 

Itapeva é dominada pelo clima, classificado segundo Köppen, como sendo 

do tipo Cfb, ou seja, mesotérmico úmido sem estação seca com verão brando. 

Conforme o balanço hídrico climatológico elaborado por Sentelhas et al. (1999) 

para o município de Itapeva, a temperatura média anual é de 20,5°C e a 

precipitação média anual é de 1184,00 mm.  



5 

 

Quanto aos solos, destacam-se os Latossolos Vermelhos Distróficos 

típicos, textura argilosa, A fraco e moderado. Nos setores mais íngremes da 

encostas ocorrem os solos pouco evoluídos, tais como, os Cambissolos 

Háplicos e os Neossolos Litólicos, e nas planícies fluviais, os Gleissolos 

Háplicos (IPT, 2001).  

 

1.2 Metodologia específica 

 

A metodologia empregada para realização do presente estudo se baseou 

em um questionário (anexo 1) previamente elaborado contendo questões 

objetivas e questões do tipo aberta (baseada em respostas de opinião própria), 

as quais foram dialogadas com os frequentadores, com o intuito de detectar os 

anseios e opiniões destes sobre a arborização da Praça Zico Campolim. 

Depois de efetuadas as entrevistas, procederam-se a compilação e análise dos 

dados obtidos, através de planilhas informatizadas. 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao todo foram feitas 200 entrevistas. Em relação ao grau de escolaridade, 

33,50% dos entrevistados possuem ensino superior completo, 21% possuem 

ensino fundamental incompleto, 15% ensino médio incompleto, 11% ensino 

superior incompleto, 8,50% ensino médio completo, 1,5% ensino fundamental 

completo 6,50 e 4,50% dos entrevistados são analfabetos. 

A Praça de Eventos Zico Campolim foi classificada como pouco arborizada 

por 80% dos frequentadores, razoavelmente arborizada com 18% e muito 

arborizada por 2% dos entrevistados (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Classificação da arborização urbana pelos frequentadores da Praça Zico 

Campolim, Itapeva-SP. 

Dentre as várias questões abordadas, foi citada as vantagens da 

arborização urbana para os frequentadores da praça, que estão apresentadas 

no Gráfico 2 a seguir. 

 

Gráfico 2: Vantagens apresentadas na arborização urbana observada pelos 

frequentadores da Praça Zico Campolim, Itapeva-SP. 

Entre as vantagens apontadas pela população nota-se que 42,35% 

apontaram como vantagem a produção de sombra, 22,30% evidenciaram a 

redução do calor, sendo que estas vantagens vão aparecer diretamente 

relacionadas na questão quanto à indicação de espécies por parte dos 

moradores. Estas vantagens se justificam pela ocorrência de altas 

temperaturas durante o verão, a qual impulsiona a população a buscar 

diferentes meios que lhe proporcionem maior conforto térmico.  

Com 18,65% a vantagem da arborização escolhida pelos frequentadores 

da praça foi a de redução da poluição sonora.  
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Dos entrevistados, também houve os que optaram por todas as alternativas 

(6,50% dos frequentadores da praça). O que mostra uma considerável 

mudança na educação ambiental da população. 

Outra característica enfatizada pela população seria da presença de flores 

e frutos (6,50%), que demonstra que um dos aspectos observados pelos 

moradores na implantação de espécies é a melhoria estética e funcionalidade 

do ambiente, mas principalmente lhes traz bem estar e melhoria na qualidade 

de vida.  

 

Gráfico 3: Desvantagens observadas pelos frequentadores da Praça Zico Campolim, 

Itapeva-SP. 

 

Com base no Gráfico 3, observa-se que 9,50% da população não vêem 

desvantagens na arborização, o que pode demonstrar ser um nível de 

conscientização da população em relação da importância da presença da 

arborização no meio urbano e seus benefícios gerados ou então que estas 

pessoas nunca se depararam com problemas da arborização urbana ou até 

mesmo reagem negligenciando-os. Entre as desvantagens apontadas 

destacaram-se: sujeira das ruas e calçadas (40,50%), sujeira provocada por 

pássaros (24,50%) e problemas nas calçadas (9,50%), sendo que todas estas 

desvantagens, somente são originadas devido à falta de informação desta 

população no que se refere à arborização urbana e a falta de orientação 
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técnica para recomendação de espécies adequadas as condições encontradas 

no ambiente da praça. Quanto à opinião de para quem dirigir reclamações 

sobre a arborização urbana (Gráfico 4), 93% dos entrevistados, disseram que 

reclamações desse tipo seriam encaminhadas para Prefeitura Municipal, 1,0% 

encaminhariam as companhias responsáveis pela energia elétrica e telefonia, 

6% não opinaram, pois não sabiam a quem encaminhar as suas reclamações, 

dúvidas ou sugestões.  

Segundo Silva citado por Malavasi & Malavasi (2001) as prefeituras 

municipais devem executar e manter a arborização urbana, pois a competência 

para tal reside nos planos diretores e leis do uso do solo dos municípios ou 

regiões metropolitanas os quais devem observar os princípios e limites 

previstos no art. 2º, parágrafo único do Código Florestal que foi acrescentado 

pela lei 7.803/89. 

 

Gráfico 4: Principais órgãos públicos e privados utilizados pelos frequentadores da 

Praça Zico Campolim para o encaminhamento de questões relacionadas à arborização 

urbana. 

Dentre as formas de colaboração para a manutenção da arborização por 

parte dos moradores (Gráfico 5), 61,25% alegaram que colaborariam plantando 

árvores, seguido de 25,50% não danificaria as árvores e 6,25% faria somente a 

manutenção das mesmas. 
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Gráfico 5: Formas de colaboração realizadas pelos frequentadores da Praça Zico 

Campolim, Itapeva-SP. 

De acordo com a preferência dos frequentadores da praça, as espécies 

mais citadas foram as seguintes: Tabebuia chrysotricha . (Ipê Amarelo) com 

31,60%, Frutíferas com 8,25%, Cestrum nocturnum (Dama da Noite) com 

2,75% e Schlumbergera truncata (Flor de Maio) e Cupressus lusitanica 

(Cedrinho) com 2,20% respectivamente.  

Porém, 36,20% dos entrevistados simplesmente não souberam responder 

à questão abordada, o que se fez perceber profundo desconhecimento da 

população de espécies arbóreas adequadas para a arborização.  

Na opinião de 50% dos entrevistados, seria necessário implantar mais 

árvores para melhorar a arborização da praça, 33,5% responderam ser 

fundamental efetuar um trabalho de conscientização ecológica, e 13,75% 

optaram que devesse ser feito somente a manutenção e realizar podas de 

forma e épocas corretas (Gráfico 6).  

 

Gráfico 6: O que deveria ser feito para melhorar a arborização de acordo com os 

entrevistados da Praça Zico Campolim, Itapeva-SP. 
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E por fim, os entrevistados foram consultados sobre a possibilidade de 

contribuir financeiramente para a manutenção da arborização urbana destes 

33% não realizariam a contribuição e 18,50% responderam que contribuiriam, 

sendo que os valores variaram de R$ 1,00 a 10,00 anuais. Onde 17,0 % da 

população afirmaram que contribuiria com até R$ 1,00 anual, 15,0 % com R$ 

1,00 a 5,00 anuais, 18,5 % com R$ 5,00 a 10,00 anuais e o restante contribuiria 

com outras formas.  

Nota-se que os benefícios da arborização são muitas vezes de difícil 

valoração, o que pode tornar pequenas contribuições insignificantes diante de 

tal situação, mas com o pouco que cada um adquire gera um valor razoável 

capaz de fazer muito pela arborização. 

3. CONCLUSÃO 

 

Embora sejam inúmeros os benefícios proporcionados pelas árvores, o 

reconhecimento histórico destes pela população brasileira tem deixado a 

desejar.  

Então, com base no presente estudo conclui-se que: 

 Percebeu-se que para alguns entrevistados houve um certo grau de 

dificuldade nas questões do tipo aberta, evidenciado-se principalmente 

nos entrevistados com baixo grau de escolaridade; 

 Percebe-se que não houve planejamento da arborização por parte dos 

órgãos competentes e verifica-se também uma ineficiência na 

manutenção da mesma; 

 É de extrema urgência que a prefeitura dê início a um plano de 

arborização, especialmente para as áreas mais periféricas, carentes em 

arborização. Uma forma de se viabilizar esta questão seria realizar 

parcerias entre a universidade e a prefeitura; 

A pesquisa na Praça Zico Campolim (Praça de Eventos) tem a perspectiva 

de integrar os vários segmentos da sociedade Itapevense na construção de um 

plano que terá o único objetivo de melhorar a qualidade local para os usuários 

da praça. 
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ANEXO 1 
 
Data:_______  Entrevistado:_______Qual é a sua frequência na praça de eventos? ____ 
2- Grau de escolaridade do entrevistado: 
( ) analfabeto 
( ) ensino fundamental incompleto 
( ) ensino fundamental completo 
( ) ensino médio incompleto 
( ) ensino médio completo 
( ) ensino superior incompleto 
( ) ensino superior 
 
3- Como você classificaria a arborização da praça? 
( ) muito arborizada 
( ) razoavelmente arborizada 
( ) pouco arborizada 
 
4- Quais as vantagens que você observa na arborização da praça? 
( ) sombra 
( ) redução de calor 
( ) redução de poluição sonora 
( ) presença de flores e frutos 
( ) outras: 
_______________________________________________________________ 
5- E quais as desvantagens que você observa na arborização da praça? 
( ) sujeira das ruas e calçadas 
( ) sujeira provocada pelos pássaros 
( ) redução da iluminação pública 
( ) problemas com a rede elétrica ou telefônica 
( ) problemas na calçada 
( ) outras: 
 

6- Caso seja necessário, a quem você encaminharia suas reclamações referentes à 
arborização urbana? 
( ) prefeitura municipal 
( ) companhias responsáveis pela telefonia e energia elétrica 
( ) outros: 
 

7- Caso seja possível, de que forma você poderia colaborar com a arborização da praça? 
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( ) plantando árvores 
( ) fazendo a manutenção  
( ) não danificando 
( ) outras formas: 
 
8- Que espécies você gostaria que fossem plantadas na praça? 
 

9- Em sua opinião, o que deveria ser feito para melhorar a arborização da praça? 
( ) implantar mais árvores 
( ) fazer manutenção e realizar podas de forma e época corretas 
( ) fazer um trabalho de conscientização ecológica sobre arborização 
( ) outras formas: 
_______________________________________________________________ 
10- Caso fosse implantada a arborização na praça, com quanto você estaria disposto a 
contribuir para a manutenção da mesma? 
( ) não realizaria contribuição 
( ) até R$ 1,00 anual 
( ) de R$ 1,00 a 5,00 anuais 
( ) de R$ 5,00 a 10,00 anuais 
( ) outras formas 


