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Introdução 

A área verde em uma cidade é fundamental aos seus habitantes. As plantas 

amenizam a temperatura e a poluição, e ainda aumentam a umidade do ar. Assim, 

além de adornarem, trazem maior qualidade de vida à população, ao suavizar os 

aspectos negativos do ambiente urbano, criando uma atmosfera mais afável.  

 Sabe-se que as plantas utilizadas no paisagismo de uma cidade são 

submetidas a diferentes situações e, por vezes, até adversas ao seu 

desenvolvimento, como a poluição das metrópoles, a fiação da rede elétrica nas 

ruas que pode atrapalhar o crescimento das copas das árvores, etc. Estas 

características podem variar de acordo com o tipo do entorno, seja bairro 

residencial, comercial, institucional ou industrial; e, ainda, com o poder aquisitivo da 

população usuária. Desta forma, quando do planejamento da área verde, estes 

quesitos devem ser considerados, assim como as características do vegetal 

selecionado. Tudo isso já fora discutido por Ruschel & Leite (2002). Contudo, há a 

necessidade de se conhecer o comportamento das espécies fora de seu habitat 
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natural, visto que as condições edafoclimáticas, e até mesmo a própria interferência 

do homem, podem influenciar, alterando o potencial de desenvolvimento das 

plantas.  

 Este projeto de extensão objetiva, portanto, elaborar uma cartilha básica 

sobre oito espécies corriqueiras de plantas ornamentais se desenvolvendo em 

condições de solo e clima de diferentes bairros da cidade de Goiânia-GO, voltada 

para uso da comunidade em geral. O projeto visa ainda estimular a visão crítica e de 

pesquisa nos discentes participantes. 

 

Metodologia 

 O trabalho ocorreu na cidade de Goiânia, GO, caracterizando espécies 

vegetais ornamentais, desenvolvendo-se em áreas verdes existentes em pelo 

menos dois bairros característicos de cada uma das três categorias de entorno, 

sendo estas:  

 Entorno comercial: Setor Central e Setor Campinas; 

 Entorno residencial: Setor Marista e Setor Jardim Novo Mundo; 

 Parques: Parque Vaca Brava, Bosque dos Buritis e Parque do Residencial 

Horizontal Jardins Mônaco. 

Para a escolha dos bairros considerou-se aqueles com abrangência o mais 

homogênea possível dentro das três categorias acima citadas. 

Considerando-se os vegetais ornamentais mais comumente encontrados 

nesta cidade, foram selecionadas duas espécies dentro de cada uma das quatro 

classes abaixo (Lorenzi, 2008a, 2008b): 

 Palmeiras: palmeira imperial (Roystonea oleracea (Jacq.) O.F. Cook) e areca 

bambu (Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf.);  

 Árvores: sibipiruna (Caesalpinia pluviosa DC.) e monguba (Pachira aquatica 

Aubl);  

 Arbustos: pingo-de-ouro (Duranta repens L. “Aurea”) e buxinho (Buxus 

sempervirens L.);  

 Herbáceas: clorofito (Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques) e ruélia azul 

(Ruellia coerulea Morong).  

 Por amostragem, avaliou-se vinte exemplares adultos de cada espécie na 

totalidade dos bairros, evitando sempre não coletar dados de indivíduos muito 



próximos, por meio de uma ficha específica para cada espécie. Esta ficha foi 

elaborada baseando-se em pesquisas em bibliografias especializadas em taxonomia 

paisagística. 

Nas espécies de arbustos e herbáceas, determinou-se a altura de cada 

exemplar, por meio de trena. Para as palmeiras e árvores, foram determinados os 

seguintes parâmetros: 

 diâmetro da copa: utilizando a trena; 

 diâmetro do caule à altura do peito (1,30 m): utilizando a suta; 

 altura da planta: para determiná-la, foram coletados o ângulo formado entre o 

observador e a base (Â) e o topo (Ô) da árvore (utilizando o Nível de Abney), e a 

distância daquele à planta (utilizando a trena). No caso de bifurcacão ou formação 

de touceiras, como ocorre na areca bambu, a cada exemplar foram medidos os 

diâmetros dos caules e feito uma média aritmética, encontrando, assim, um único 

e médio diâmetro de caule. Em seguida, utilizou-se a fórmula abaixo para o 

cálculo da altura (Soares 2006):  

 

 Além dessas determinações, um representante de cada classe de plantas foi, 

ainda, selecionado e fotografado. 

 

Resultados e discussão 

 A partir das caracterizações efetuadas dos exemplares das espécies 

ornamentais, qualitativa e quantitativamente, com auxílio da literatura, dos 

conhecimentos adquiridos em disciplinas dos cursos de Agronomia e Engenharia 

Florestal, e dos instrumentos de medidas, foi possível elaborar uma pequena cartilha 

reunindo as informações obtidas sobre cada espécie, ilustrando-a por meio de uma 

foto de cada exemplar. Esta servirá para levar o conhecimento do comportamento e 

das características dessas espécies à comunidade em geral, visando auxiliar na 

tomada de decisão no momento de escolha de qual vegetal poderá ser 

adequadamente utilizado no ambiente, seja esse uma calçada com ou sem fiação, 

um jardim residencial ou comercial, vasos, etc. 

Observou-se que os diferentes indivíduos de mesma espécie mostraram 

comportamentos diferentes entre os tipos de entorno estudados (Tabela 1), e ainda 

entre estes e sua descrição em literatura. Estas diferenças podem ser intrínsicas da 



espécie, como também devido a condições externas, como tipo de solo e clima, de 

manuseio e manutenção (podas, adubações, controle de pragas, etc.), qualidade do 

ar, espaço destinado ao crescimento da parte aérea e radicular, depredações, 

dentre outros fatores.  

Tabela 1. Caracterização de espécies vegetais ornamentais em diferentes entornos 

da cidade de Goiânia, GO. 

 
1
D. copa - diâmetro da copa; 

2
D. caule - diâmetro do caule à altura do peito (1,3m). 

 

Estes aspectos podem afetar seu desenvolvimento, interferindo na 

capacidade do indivíduo vegetal em mostrar todo seu potencial de crescimento, de 

folhação, de florescimento e de frutificação.  

O clorofito, por exemplo, apresentou altura média de 45,85 cm, sendo maior, 

de 52,50 cm, nas áreas de parques, seguida pelo entorno residencial (45,25 cm) e 

comercial (43,13cm) (Tabela 1). Vale citar que Lorenzi & Souza (2008) descreveram 

que essa espécie possui de 15 cm a 20 cm, ou seja, altura inferior à obtida neste 

trabalho. Contudo, deve-se considerar que plantas de hábito herbáceo e arbustivo 

podem sofrer podas regulares, de acordo com as práticas de paisagismo de cada 

cidade, o que pode alterar seu desenvolvimento.  

O mesmo ocorreu para os outros indivíduos estudados e para as outras 

variáveis de interesse, em maior ou menor variação (Tabela 1). Algumas espécies 

presentes na área de passeio apresentavam crescimento radicular limitado pela 

calçada, muitas das vezes expondo-as, devido à falta de espaço deixado.  

Outro fator importante a ser considerado é o clima da cidade, que pode não 

ser o mesmo de outras regiões do Brasil, onde algumas das espécies observadas 

neste projeto são nativas. Isto faz com que o desenvolvimento da planta possa ser 

diferenciado de um local para outro. 



Já, em termos das características qualitativas, estas foram pesquisadas na 

própria literatura para a produção da cartilha, pois são inerentes de cada espécie. 

 

Conclusões 

Há diferenças significativas entre indivíduos de mesma espécie, considerando-se os 

entornos estudados na cidade de Goiânia.  

As características quantitativas das espécies in loco se diferenciam daquelas 

descritas na literatura. 

Há necessidade, além de se conhecer o comportamento da espécie vegetal 

em sua região de origem, de conhecê-lo também na região de uso, antes de indicá-

la para determinado ambiente, como por exemplo, áreas de passeio. 

Este tipo de projeto possibilita a formação de um profissional mais atuante e 

preocupado com as questões ambientais, e melhor direcionado e voltado para o 

mercado de trabalho. 

O conhecimento assim gerado poderá fornecer subsídios para futuros 

projetos de extensão que possam vir a aprofundar o estudo na área do paisagismo. 
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