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As árvores contribuem para o bem-estar e conforto humano, provendo inúmeros benefícios 
como redução da temperatura local, melhora da qualidade do ar e diminuição do nível de 
ruídos. Na implantação da arborização urbana, a heterogeneidade de espécies é essencial 
pois promove o equilíbrio ecológico da área e diminui a suscetibilidade às pragas e doenças. 
O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento das espécies arbóreas do 
estacionamento dos alunos da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campus II, 
visando fornecer recursos para o manejo adequado da área. O estacionamento possui uma 
área total de aproximadamente 13.800 m², sendo dividido em 13 canteiros que contêm 
indivíduos arbóreos. Foram analisados todos os indivíduos com DAP maior ou igual a 5 cm, 
com o auxílio de chaves de identificação e de comparações com literatura pertinente. Foram 
identificados 85 indivíduos distribuídos em seis famílias: Fabaceae, Boraginaceae, 
Lythraceae, Anacardiaceae, Bignoniaceae e Melastomataceae. Foram encontradas 12 
espécies, cinco exóticas e sete nativas. As espécies mais frequentes foram Tipuana tipu 
(Benth.) Kuntze com 38 indivíduos, Poincianella pluviosa (DC.) L. P. Queiroz com 18 
indivíduos e Handroanthus pentaphylla (L.) Mattos com 11 indivíduos. O índice de 
Shannon-Wiener foi de 1,28, indicando baixa diversidade de espécies. Apesar da existência 
de um número maior de espécies nativas, houve o predomínio de indivíduos exóticos, com 
destaque para Tipuana tipu que representou 40% do total. Como ação de manejo, 
recomenda-se o aumento do número de indivíduos de espécies nativas. 
 


