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RESUMO 

 

ANÁLISE QUANTITATIVA DE ESPÉCIES ARBOREAS DA PRAÇA DOS CORREIOS, MUNICIPIO 

DE ITAPEVA – SP 

 

O presente estudo teve como objetivo elaborar um levantamento qualitativo dos indivíduos arbóreos e 

herbáceos na Praça Duque de Caxias, no município de Itapeva-SP. Neste trabalho foram 

identificadas todas as espécies arbóreas ocorrentes no local, o número de famílias, a quantidade de 

espécies exóticas e o índice de diversidade. Verificou-se um total de 108 indivíduos, distribuídos em 

12 espécies e 10 famílias sendo 58% exóticas e 42% de nativas, com um índice de diversidade de 

Shannon de 0,766057. 

 

Palavras chave: Levantamento florístico; arborização urbana. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

QUANTITATIVE ANALYSIS OF TREE SPECIES OF CORREIOS SQUEARE, MUNICIPALITY OF 

ITAPEVA - SP 

This study aimed to develop a qualitative survey of individual trees in Praça Duque de Caxias, in the 

municipality of Itapeva-SP. In this study we identified all tree species occurring at the site, the number 

of families, the number of exotic species and the diversity index. There was a total of 108 individuals 

belonging to 12 species and 10 families with 58 % and 42 % of exotic native, with a Shannon diversity 

index of 0,766057 

 

Keywords: Floristic survey; urban forestry  



1. INTRODUÇÃO 

A sociedade moderna está cada vez mais concentrada em ambientes 

urbanos. Atualmente 80% da população brasileira vivem em cidades, distanciando-

se da relação com o ambiente natural (IBGE, 2000). Uma das formas de aproximar 

este ambiente natural aos centros urbanos é o bom planejamento da arborização 

urbana e das praças públicas. 

Para Graziano (1994), a vegetação urbana desempenha funções essenciais 

nos centros urbanos, do ponto de vista fisiológico, melhora o ambiente urbano por 

meio da capacidade de produzir sombra; filtra ruídos, ameniza a poluição sonora; 

melhora a qualidade do ar, aumentando o teor de oxigênio e de umidade, e 

absorvendo o gás carbônico; ameniza a temperatura, entre outros aspectos. De 

acordo com Milano e Dalcin (2000), arborizar uma cidade, não significa apenas 

plantar árvores nas ruas, praças e jardins, e sim criar áreas verdes de recreação 

pública e proteger áreas verdes particulares. A arborização deve atingir objetivos 

específicos de ornamentação, de melhoria microclimática e de diminuição da 

poluição, entre outros, esta deve ser fundamentada em critérios técnico-científicos 

que viabilizem tais funções. Milano (1994) afirma que a arborização urbana no Brasil 

tem sido realizada com raras exceções, sem planejamento. Neste contexto, a 

arborização de ruas requer que seja adequadamente planejada e mantida de forma 

sustentável, para assim obter a efetivação dos benefícios esperados. A inclusão de 

plantas exóticas no ambiente não é favorável, pois não há pragas e doenças 

naturais para essas espécies, dando a elas vantagem sobre as nativas, e seu 

possível declínio de indivíduos.  

De acordo com isto, o presente trabalho teve como objetivo elaborar um 

levantamento qualitativo dos indivíduos arbóreos na Praça Duque de Caxias, no 

município de Itapeva-SP. Os objetivos específicos foram identificar todas as 

espécies arbóreas ocorrentes no local o número de famílias, a quantidade de 

espécies exóticas e o índice de diversidade.  

 

  



 

2.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

A área de estudo localiza-se na região central da cidade de Itapeva-SP, na 

Praça dos Correios. Para o estudo foi elaborado uma contagem de indivíduos e 

posterior identificação dos mesmos. A identificação dos exemplares arbóreos foi 

através de sua fenologia, a maioria deles, através do caule e folha, e em alguns 

casos, frutos, sendo que, para o processo de identificação foi utilizada literatura 

específica. Os dados foram processados no Microsoft Excel, onde fora calculado o 

número de indivíduos, o índice de Shannon, a distribuição de famílias e a quantidade 

de nativos e exóticos presentes no local. O índice de Shannon foi calculado pela 

formula:   

H = -  

em que: 

H = índice de Shannon; 

s = número de espécies; e 

pi = proporção da amostra contendo indivíduos da espécie i. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No levantamento florístico realizado na Praça dos Correios foram levantados 

108 indivíduos, distribuídos em 12 famílias, com um total de 10 espécies. Dentre as 

famílias que mais contribuíram na diversidade florística pelo número de espécies 

estão: Fabaceae (Leguminosaceae) com 6 espécies; Arecaceae (Palmae) e  

Rosaceae com 4 espécies cada; Bignoniaceae com 3 espécies; Apocynaceae e 

Solanaceae com 2 espécies cada, e as outras 17 famílias contribuíram com apenas 

uma espécie cada (Tabela 1). 

 

 

 

 



Tabela 1: Classificação botânica das espécies ocorrentes 

Família  Nome Cientifico  Nome popular 

Nativa 
ou 

exótica N Freq.Relativa 

Verbenaceae 
Duranta 
repensaurea Pingo d’ouro  E 92 85,18518519 

Bignoniaceae 
Tabebuia 
chrysotricha Ipê amarelo  N 2 1,851851852 

Myrtaceae Eugenia uniflora  Pitanga N 2 1,851851852 

Fabaceae 

Callistemon sp Escova de garrafa  E 1 0,925925926 

Caesalpinia pluviosa 
Sibipiruna, coração-de-
negro N 2 1,851851852 

Bauhinia forticata Pata de vaca  E 1 0,925925926 

Heliconiaceae Heliconia velloziana Caeté, helicônia, caetê E 2 1,851851852 

Ericaceae Kalmia latifolia Louro N 2 1,851851852 

Moraceae Morus nigra  Amora N 1 0,925925926 

Leguminosae Senna multijuga Pau-cigarra  E 1 0,925925926 

Euphorbiaceae 
Euphorbia 
pulcherrima Bico de papagaio  E 1 0,925925926 

Araliaceae Schefflera arborícola Cheflera E 1 0,925925926 

  
Total de indivíduos 108 100 

 

A especie que apresenta maior numero de indivíduos são os pingos de ouro(Duranta 

repensaurea) com 92 indiviuos, todas as outras espécies aprensentam de 1 a 2 

individuos por espécie. Myrtaceas e fabaceas são as 2 familias que apresentam 

mais de uma espécies dentro da praça dos correios.. 

Em relação à diversidade de espécies, quanto maior o índice de Shannon, maior a 

diversidade da população o valor encontrado neste estudo foi de 0,766057 

considerado baixo se tratando da arborização de uma praça pública.  

Em relação à predominância de nativas e exóticas (Figura 1), pode-se 

observar que a maioria das espécies encontradas no estudo é exótica no território 

brasileiro, correspondendo com 58%, sendo que muitas destas espécies, devido sua 

intensa utilização, são muitas vezes consideradas como espécies nativas pela 

comunidade em geral. As espécies identificadas como nativas representaram 42% 

de ocorrência. Segundo Lorenzi (2002), a utilização de espécies exóticas é 

insignificante considerando-se a riqueza de nossa flora.  Desde o início de nossa 

colonização a utilização de espécies exóticas foi à grande responsável pelo 

desaparecimento de muitos dos animais dos centros urbanos.  A crescente 

substituição de espécies nativas por espécies exóticas nas cidades brasileiras altera 

o ambiente natural que resta dos centros urbanos. Este procedimento acaba por 



uniformizar a paisagem de diferentes cidades e contribuir para a redução da 

biodiversidade no ambiente urbano, dissociando-se do contexto ambiental onde se 

insere. 

Gráfico 1: Classificação de espécies nativas e exóticas: 

  

Em relação à distribuição em percentagem das famílias percebe-se a larga 

utilização de espécies exóticas em arborização urbana, as vezes até sendo 

confundidas com as nativas devido sua larga utulizaçao.  

 

Gráfico 2: Distribuição por famílias 
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4. CONCLUSÕES 

 

A praça dos Correios apresenta uma variabilidade de espécies, segundo o 

índice de shannon, baixa. Foram identificados 108 indivíduos, distribuídos em 10 

famílias com um total de 12 espécies. Mais da metade dessas espécies não são 

nativas do Brasil. Portanto o banco de sementes dessa praça não possui alta 

variabilidade, pois a troca de material genético é muito restrita e a biodiversidade 

muito baixa, a alta concentração de exóticas torna a competição por luminosidade e 

nutrientes desleal em relação às nativas, que tem tamanhos inferiores. 
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