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A arborização de ruas é um elemento dos ecossistemas urbanos que unem áreas verdes, 
espaços de convivência e remanescentes florestais, colaborando com a conectividade entre 
estes ambientes e favorecendo a manutenção da flora e da fauna urbana. Estudos que 
investiguem a composição florística e a localização na paisagem urbana podem colaborar 
para a gestão e manejo desse elemento. O presente estudo teve o objetivo de registrar a 
riqueza, abundância, diversidade e localização dos indivíduos que fazem parte da 
arborização urbana de um bairro do município de Jundiaí. O município possui uma área de 
432 km², sendo 112 km² formados pela zona urbana. As amostragens foram realizadas nas 
calçadas, canteiros de avenidas e praças do bairro Horto Florestal entre julho e novembro de 
2016.  Para o mapeamento, foi elaborada uma base cartográfica, a partir de ortofotos 
digitalizadas e georreferenciadas. Foi utilizado o software de sistema de informações 
geográficas QGIS 2.14.5-Essen, foi adotado o sistema de projeção geográfica UTM zone 
23S, Datum SIRGAS 2000. As espécies foram identificadas, classificadas como nativas ou 
exóticas, e registradas as síndromes de dispersão. Foram encontrados 672 indivíduos de 107 
espécies de árvores e arbustos de 40 famílias. As famílias representadas com maior número 
de espécies foram Fabaceae (24), Arecaceae (11), Bignoniaceae (9) e Malvaceae (6). Dentre 
elas 49 espécies são nativas do Brasil (354 indivíduos, 52,91 % do total) e 58 são exóticas 
(315 indivíduos, 47,09%). As dez espécies mais abundantes foram Lagerstroemia indica L. 
(8,7%), Licania tomentosum (Benth.) Fritsch (6,6%), Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex 
DC.) Mattos (6,3%), Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sandwith (5,1%), Ligustrum lucidum 
W.T.Aiton (4,6%), Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman (3,7%), Handroanthus 
heptaphyllus (Vell.) Mattos (3,6%), Murraya paniculata (L.) Jack (3,1%), Poincianella 
pluviosa (DC.) L.P.Queiroz (3%) e Terminalia catappa L. (2,8%), que juntas representam 
47,53 % do total de indivíduos amostrados. O índice de diversidade para a comunidade foi 
H’ = 3,86. Dentre as espécies nativas 36,7 % possuem dispersão zoocórica, 34,7% 
anemocórica e 28,6% autocórica. Uma pequena proporção das espécies são zoocóricas, o 
que traz implicações na disponibilidade de alimento para a fauna, e pode diminuir a 
permeabilidade da matriz urbana para muitas espécies. Nesse contexto, sugere-se que em 
novas estratégias de plantio sejam priorizadas espécies nativas zoocóricas. 
 


