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A arborização em estacionamentos, quando bem executada, promove benefícios como 
diminuição do nível de ruídos e redução da temperatura local, além de proporcionar bem-
estar visual em áreas totalmente edificadas. Para a obtenção dos benefícios, as árvores devem 
ser submetidas a tratos silviculturais. A inexistência de planejamento resulta em práticas de 
manejo inadequadas, que influenciam diretamente no risco de queda das árvores. O 
estacionamento dos alunos do Campus II da PUC-Campinas possui uma área total de 
aproximadamente 13.800 m². É composto por 13 canteiros contendo indivíduos arbóreos. O 
local apresenta um intenso fluxo de veículos e pedestres, principalmente no período letivo. 
O objetivo desse trabalho foi realizar um diagnóstico da arborização do estacionamento 
visando fornecer subsídios para o manejo adequado na área. Foram analisados todos os 
indivíduos com DAP maior ou igual a 5 cm. Para o diagnóstico foram realizadas a análise 
morfológica do tronco e da copa, e a avaliação de possíveis danos ao local em caso de queda 
dos indivíduos. Foram avaliados 95 indivíduos. Os diagnósticos mais frequentes de copa 
foram galhos angulados e galhos com lesões resultantes de podas malsucedidas. No tronco 
foi observada a presença de obturações, corpos estranhos e lesões na casca provenientes de 
choques mecânicos. Por fim, foi observada a falta de espaço permeável nos canteiros e o 
solo foi considerado raso. Cinquenta e nove por cento das árvores apresentaram boas 
condições de fitossanidade, 21% condições razoáveis e 20% péssimas condições. Por 
estarem em um local muito frequentado, o risco da queda foi agravado devido aos danos e 
efeitos colaterais que podem ser gerados, resultando em 33% dos indivíduos com risco 
mediano, e 67% com alto risco de queda. Devido ao grande número de indivíduos que 
apresentaram alto risco de queda, é necessária a realização de medidas adequadas de manejo 
para evitar possíveis acidentes. 


