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RESUMO: 
O trabalho tem como finalidade quantificar e qualificar as espécies arbóreas através do levantamento 

florístico de um fragmento de floresta em meio urbano. O referido estudo foi realizado na Avenida 

Coronel Acácio Piedade, a área se encontra no município de Itapeva- SP, localizado na região Sudoeste 

Paulista, da microrregião de Itapeva, no Estado de São Paulo. Os materiais utilizados no campo foram: 

fita de CAP medição da circunferência a altura do peito (CAP), prancheta para anotações de espécies e 

outras informações e celular para pesquisar e sanar dúvidas ou até mesmo tirar fotos para aquelas espécies 

que precisariam ser pesquisadas mais tarde. O levantamento na Avenida Coronel Acácio Piedade foi 

realizado no mês de julho de 2020, contendo dados específicos como nome comum, nome científico. 

Foram levantados todos os indivíduos arbóreos e herbáceos. A partir desses valores montou-se uma 

planilha no Excel anotando nome popular, científicos, família entre outras informações dos mesmos, que 

se encontravam nas áreas verdes da avenida. O levantamento florístico possibilitou discorrer sobre as 

características quali-quantitativas das espécies presentes no local. 

 

Palavras-chave: Qali-quantificar, indivíduos, Espécies. 

 
 

ABSTRACT: 

The work aims to quantify and qualify the tree species through the floristc survey of a fragment of forest 

in an urban environment. This study was carried out at Avenida Coronel Acacio Piedade, the area is 

located in the municipality of Itapeva-SP, located in the Southwest Paulista region, of the micro-region of 

Itapeva, in the State of São Paulo.The materials used in the field were: CAP tap measuring breast 

circumference (CAP), clipboard for species notes and other information and cell phone to research and 

answer questions or even take photos for those species that would need to be researched later. The survey 

on Avenida Coronel Acácio Piedade was carried out in july 2020, containing specific date such as 

common name, scientific name.All tree and herbaceous individuals were surveyed. From these values, a 

spreadsheet was created in Excel, recording popular names, scientific names, family and other 

information about them, which were found in the green areas of the avenue. The floristic survey made it 

possible to discuss the qualitative and quantitative characteristics of the species present on the site. 
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           Destaque mundial em relação a recursos naturais, o Brasil se destaca por sua 

vasta cobertura vegetal. Segundo IBGE (2020), no território brasileiro existe uma 

enorme variedade de plantas. O pais tem a flora mais rica do mundo, com mais de 

56.000 espécies de plantas – quase 19% da flora mundial (GIULIETTI 2005). 

Segundo Galindo-Leal e Câmara (2003) A Mata Atlântica é a segunda maior 

floresta pluvial tropical do continente americano, que originalmente estendia-se de 

forma contínua ao longo da costa brasileira, penetrando até o leste do Paraguai e 

nordeste da Argentina em sua porção sul. No passado cobria mais de 1,5 milhões de 

km2 com 92% desta área no Brasil. 

Um grande problema enfrentado pela flora brasileira desde a época de Brasil 

colônia é desmatamento, que segundo SOUSA (2017), é uma intervenção que 

suprime totalmente uma vegetação nativa de uma determinada área para o uso 

alternativo do solo. Tal evento traz malefícios não só para a flora, mas sim para toda 

uma cadeia que dela depende. 

Como consequência da conquista do espaço pelo homem, foram gerados 

grandes impactos a toda a natureza. Os processos de urbanização e industrialização, 

ao mesmo tempo que constituem um bom indicador do nível de desenvolvimento e 

progresso alcançado, também tem se comportado como um grande problema, 

podendo se exemplificar na visível degradação do meio ambiente urbano e de sua 

qualidade de vida (BARBOSA 2003) 

Uma característica do sudoeste brasileiro é a presença de remanescentes 

florestais de diferentes unidades fitogeográficas ocorrendo muitos próximos entre si e 

numa pequena amplitude latitudinal. No estado de São Paulo, entre formações 

florestais como é exemplificado por Veloso (1992), exibindo as Formações Pioneiras 

com influência Marinha (Floresta de Restinga), Floresta Ombrófila Densa, Floresta 

Estacional Semidecidual e a Savana Florestada (Cerradão), cada qual com formação 

florística, estrutura e dinâmica própria, em função dos fatores bióticos e abióticos 

determinantes. 

O presente trabalho tem por objetivo quantificar e qualificar a vegetação e 

arborização da avenida Coronel Acácio Piedade, no município de Itapeva - SP, 
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utilizando como ferramenta de pesquisa o levantamento florístico, com a finalidade 

de avaliar sua diversidade fitossociologia. 

Nada mais justifica tal trabalho do que um estudo para a identificação e um 

aprofundamento para conhecer um pouco mais sobre a arborização da principal 

avenida da cidade, sendo um dos principais pontos de encontro dos munícipes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  
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O presente estudo foi realizado na Avenida Coronel Acácio Piedade sob as 

coordenadas geográficas 23° 59’ 03’’ S; 48° 52’ 53’’ com altitude média de 684m. A 

referida área esta localizada no município de Itapeva – SP, localizado na região 

Sudoeste Paulista do Estado de São Paulo a 199 Km da capital (Distancia em linha 

reta), o município de Itapeva possui aproximadamente 93.892 habitantes e tem sua 

principal fonte de renda provinda da agricultura, sendo um dos destaques do estado. 

O clima predominante em Itapeva cuja classificação de Koppen é o Cwa, 

clima subtropical caracterizado pelo inverno seco e verão chuvoso. A temperatura 

média anual em Itapeva é 18.9 °C. A média anual de pluviosidade é de 1254 mm. O 

mês mais seco é agosto e tem 47 mm de precipitação. Em janeiro cai a maioria da 

precipitação, com uma média de 180 mm (Figura 1) (CLIMATE-DATE, 2020). 

Figura 1- Condições climáticas anual de Itapeva-SP. Fonte: Climate-date 2020 

 

 

A região tem como solos predominantes os Latossolos Vermelhos Distróficos 

(solos com saturação por bases baixas e teores de Óxido de ferro) típicos, textura 

argilosa, fraco e moderado (EMBRAPA, 2006). 
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Os materiais utilizados no campo foram: fita de CAP para medição da 

circunferência a altura do peito (CAP), prancheta para anotações de espécies e outras 

informações e celular para pesquisar e sanar dúvidas ou até mesmo tirar fotos para 

aquelas espécies que precisariam ser pesquisadas mais tarde. 

O levantamento florístico da avenida foi realizado no mês de julho de 2020, 

contendo dados específicos como nome comum, nome científico, família, observações 

em relação a poda, local adequado ou inadequado do plantio, observação se a raiz estava 

ou não rachando calçada. 

Foram levantados todos os indivíduos arbustivos e arbóreas com CAP acima de 

5 cm.  A partir desses valores montou-se uma planilha no Excel anotando nome vulgar e 

científico das mesmas, que se encontravam ao longo da avenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSÕES 
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O levantamento florístico praticado demostrou a presença de 209 indivíduos de 

40 espécies diferentes, distribuídas em 21 famílias, como mostra a tabela abaixo: 

Tabela 01. Lista de espécies arbóreas e arbustivas da avenida Coronel Acácio 

Piedade do município de Itapeva – SP, com respectivas famílias, origens, número de 

exemplares localizados (N° de Ex.) e percentuais de ocorrência (%).  

 

Família Nome popular 

Nome cientifico 

 

Número de 

exemplares 

 Porcentagem 

% 

Anarcadiaceae Mangueira Mangifera indica 1 0.47 

Apocynaceae Leiteiro Peschiera fuchsiaefola 1 0.47 

Araliaceae Cheflera Schefflera arboricola 1 0.47 

Araucariaceae Araucária  Araucaria angustifolia 1 0.47 

Arecaceae 

Palmeira areca Dypsis lutescens 12 5.68 

Palmeira real 
Archontophenix 

cunninghamiana 
23 10.90 

Palmeira leque Livistonia chinensis 6 2.84 

Palmeira imperial Roystonea oleracea 2 0.94 

Bignoniaceae 

Ipê-rosa 
Handroanthus 

heptaphyllus 
13 6.16 

Ipê-roxo 
Handroanthus 

impetiginosus 
9 4.26 

Ipê-branco Tabebuia roseo-alba 2 0.94 

Ipê-amarelo Handroanthus albus 2 0.94 

Ipê-de-jardim Tecoma stans 4 1.89 

Jacranda mimosa 
Jacaranda mnimosifolia, 

D. Don 
2 0.94 

Espatodea Spatthodea campanulata 3 1.42 

 Clusiaceae Clusia Clusia carinata 2 0.94 

Cupressaceae Ciprestes Cupressus sempervirens L. 3 1.42 

Euphorbiaceae Croton Codiaeum variegatum 4 1.89 

Fabaceae 

Sibipiruna 
Caesalpinia  

peltophoroides 
51 24.17 

Pau-Brasil Caesalpinia echinata 3 1.42 

Tipuana Tipuana tipu 3 1.42 

Pau-ferro Libidibia ferrea 1 0.47 

Pata de vaca Bauhinia forficata 7 3.31 

Flamboyant Delonix regia 3 1.42 

Mulungú Erythrina verna 1 0.47 

Pau-cigarra Senna multijuga 1 0.47 

Lauraceae Abacateiro Persea americana 2 0.94 

Malvaceae 
Hibisco Hibiscus rosa-sinensis 3 1.42 

Paineira Celba speciosa 1 0.47 
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Melastomataceae Quaresmeira Tibouchina granulosa 3 1.42 

Meliaceae Cedro rosa Cedrela fissilis 1 0.47 

Moraceae 
Figueira Ficus benjamina 15 7.10 

Amoreira Morus nigra 2 0.94 

Myrtaceae Pitangueira Eugenia uniflora 4 1.89 

Nyctaginaceae Primavera Bougainvillia buttia 6 2.84 

Podocarpaceae Podocarpus Podocarpus macrophyllus 1 0.47 

Proteaceae Grevilea-dejardim Grevillea banksii 1 0.47 

Rutaceae Limoeiro Citrus x limonia 1 0.47 

Solanaceae Manaca de cheiro Blunfelsia uniflora 1 0.47 

 

Observa-se que as famílias Fabaceae e Arecaceae apresentam maior número de 

espécies (70 e 47 respectivamente), seguida por Bignoneaceae (35), Moraceae (20), 

Nyctaginaceae (6), Euphorbiaceae (5), Cupresaceae e Myrtaceae (Ambas com 4), 

Melastomataceae (3), Lauraceae e Cluseaceae (2), Anarcadiaceae, Apocynaceae, 

Araliaceae, Araucariaceae, Meliaceae, Podocarpaciae, Proteaceae, Rutaceae e 

Solanaceae (Ambas apresentam 1 individuo cada). 

           As espécies de maior ocorrência no local foram Sibipiruna (51); Palmeira real 

(23); Figueira (15); Ipê rosa (13); Palmeira areca (12). Das espécies citadas apenas a 

Sibipiruna e o Ipê rosa, são originarias dos biomas apresentados na região, as outras 

espécies são de outros países, mas isso não significa que as mesmas não agregam ao 

local e a urbanização. A alta variedade de espécies apresentada no estudo ficou ainda 

mais notória após o cálculo do índice de Shannon (3.01), que mostrou uma ampla 

diversidade de espécies e ainda deixou em ênfase que apesar da cidade estar localizada 

em uma zona de transição, a mesma tem uma rica vegetação urbana e representa muito 

bem a fauna regional. Dos 209 indivíduos, 115 (54%) são nativos da fauna brasileira, o 

que mostra que apesar de se tratar de arborização urbana, esse projeto de paisagismo 

vem desempenhando muito bem o seu papel em manter e conservar a flora local 

Dos dados relatados acima é notório que muitas famílias apresentam 

pouquíssima frequência de indivíduos, dos quais alguns são exóticos da flora regional, 

agregando apenas em beleza e compondo o espaço. Porém esse não chega a ser um dado 

preocupante já que existe um grande número de indivíduos (54% deles) vem mantendo 

as características originais dos biomas predominantes da região. 
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Como podemos observar na tabela acima, a espécie com maior frequência foi 

Sibipiruna (24.17%), uma espécie arbórea de grande porte, de copa estrondosa e 

floração imponente, é uma espécie que agrega muito valor a praças e canteiros centrais. 

“Espécie afim. C. peltophoroides Benth., sibipiruna, arvore belíssima graças aos 

pequenos folíolos que, no conjunto, fazem recordar uma avenca miúda e as amplas 

panículas com vistosas flores amarelas. Os frutos, duas vezes maiores do que os do pau-

brasil, não levam acúleos, da mesma maneira que o resto da arvore. É espécie estimada 

como ornamental; a madeira é de cor pardo-clara, com manchas mais pálidas, e sem 

importância. Ocorre na floresta atlântica, e. g., Rio de Janeiro e São Paulo” (RIZZINI, 

1978). 

Segundo as recomendações de Grey & Deneke (1978), citados por Miliano & 

Dalcin (2000), cada espécie não deve ultrapassar 10-15% do total de indivíduos da 

população arbórea, para um bom planejamento da arborização urbana, sendo assim 

ultrapassou o recomendado do total de indivíduos da população arbórea presentes na 

Avenida Coronel Acácio Piedade o que evidencia a falta de um bom planejamento na 

arborização. 

          No levantamento foram observadas características em relação a condições não só 

das espécies, mas também do local. Informações relacionadas a poda correta ou local de 

plantio foram levantadas, mas não apresentaram números expressivos, pois foram 

encontrados apenas 3 indivíduos (1.42%) em situação irregular quanto a local. Os 

mesmos causavam rachaduras no chão, tal evento se explica pelo fato de estarem 

plantados em lugar usado para conversão e retorno do fluxo de veículos. Os outros 

indivíduos todos se encontram plantados no canteiro central, o qual apresenta uma boa 

largura e boa comodidade para cada planta independente de seu porte. 

Quanto a poda dos indivíduos, foi observado um número um pouco maior de 

indivíduos, 11 ao total ou 5.21% do total. As observações foram em relação a poda de 

limpeza, no qual 9 indivíduos (4.26%) demonstraram uma certa necessidade para 

remoção de galhos secos ou até mesmo por uma simples manutenção. Já poda drástica 

não se observou muito, foram apenas duas arvores, o que não dá nem 1% em relação ao 

total. Tal evento se justifica pela manutenção em relação a fiação elétrica, o qual 

poderia ser danificada futuramente se não fossem feitas essas podas. 
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O índice de Shannon citado a cima foi calculado para fins de comparação e para 

se ter uma noção sobre a diversidade das espécies do presente estudo. No trabalho de 

Sambuichi (2002) foi encontrado o valor de 3.35, para a comparação da diversidade a 

autora comparou com a levantamento feito por Hummel (1995), que obteve o resultado 

de 3,06. Levando em consideração os levantamentos fitossociológicos citados, fica 

comprovado que o presente estudo possui uma boa diversidade de espécies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSÃO 
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Por meio do levantamento florístico executado na avenida Coronel Acácio Piedade no 

município de Itapeva-SP, foi possível conhecer a riqueza da arborização, e o estado de 

cada árvore, que por se tratar de arborização de uma avenida se encontram em bom 

estado e sem ocasionar interferências negativas no meio urbano. O levantamento, além 

de mostrar a variabilidade de espécies ainda deixou evidente a riqueza florística e visual 

do local. 
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