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RESUMO 

Ao tratarmos dos variados elementos que compõe a paisagem urbana e vem a melhorar as 

condições de vida oferecidas neste ambiente, destaca-se que a arborização urbana é um desses 

elementos fundamentais. Proporcionando melhorias tanto no clima urbano, na redução dos 

impactos das chuvas e ventos, na absorção de água no solo, na redução do uso de 

eletrodomésticos como ventiladores e umidificadores, a presença de árvores no meio urbano 

traz inúmeros benefícios para a sociedade em geral. Entretanto, mesmo diante da importância 

das árvores no ambiente urbano, se verifica que são inúmeros os bairros que são carentes de 

arborização, a exemplo da área delimitada para este estudo: o Residencial Bandeirantes, o qual 

trata-se de um bairro com poucas árvores. Considerando a carência de árvores neste bairro, 

objetivou-se com esse trabalho analisar os fatores que justificam essa carência, tomando como 

base a análise das leis vigentes. Diante disso, identificou-se que a instituição de leis que 

regulamentam o plantio de árvores na cidade de Jataí-GO se deu alguns anos após a criação 

desse bairro: assim, não se pode relacionar a carência de árvores neste local a criação de leis 

falhas, e sim a criação de leis tardias. Outro fator que interfere nesta arborização diz respeito 

aos próprios aspectos culturais e interesses econômicos relativos a especulação imobiliária: 

50% dos lotes desse setor ainda se encontram não edificados. Diante disso, cabe justificar a 

importância da criação de projetos que proponham uma conscientização a respeito da 

importância da presença de árvores na cidade e que, ao mesmo tempo reforcem a edificação em 

lotes vazios. 

 

PALAVRAS- CHAVE: Arborização. Setor Residencial Bandeirantes. Jataí- GO. 

  



 
 

ABSTRACT 

When dealing with the varied elements that compose the urban landscape and improve the 

living conditions offered in this environment, it is important to note that planting of urban trees 

is one of these fundamental elements. By providing improvements in urban climate, reduced 

rainfall and wind impacts, water absorption in the soil, reduced use of household appliances 

such as fans and humidifiers, the presence of trees in the urban environment brings countless 

benefits to society in general. However, even considering the importance of trees in the urban 

environment, we can see that there are many neighborhoods that are lacking in afforestation, 

such as the area bounded for this study: Residencial Bandeirantes, which is a neighborhood 

with few trees. Considering the lack of trees in this neighborhood, this work had as objective 

to analyze the factors that justify this lack, based on the analysis of the current laws. In view of 

this, it was identified that the establishment of laws regulating the planting of trees in the city 

of Jataí-GO occurred some years after the creation of this neighborhood: therefore, it is not 

possible to relate the lack of trees in this place to create defective laws, but the creation of 

backward laws. Another factor that interferes with this afforestation concerns cultural aspects 

and economic interests related to real estate speculation: 50% of the lots in this sector are still 

underdeveloped. Given this, it is worth justifying the importance of creating projects that aim 

at the importance of the presence of trees in the city and, at the same time, reinforce the 

construction in empty lots. 

 

KEY WORDS: Forestation. Sector Bandeirantes of the residential sector. Jataí- GO. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Ao fazer referência à importância da arborização urbana, Bonametti (2003, p. 52), 

justifica que a arborização urbana “explica-se através da sociedade que a produz”. Neste 

sentido, o autor afirma que a paisagem urbana explica todo o contexto histórico envolvido na 

formação de um ambiente. 

Então, ao vermos uma cidade bem arborizada provavelmente concluiremos que sua 

gestão se preocupa com a estética da cidade para fins de embelezamento da área urbana e 

também com a qualidade de vida de sua população já que as árvores contribuem para a melhoria 

do clima urbano, refletindo na qualidade de vida da população. 

Outro fator a se levar em consideração quando se trata da arborização urbana, é o fato 

de que esta contribui para a preservação da biodiversidade, ajudando tanto na proteção da fauna 

como da flora. (BRUN, LINK e BRUN, 2007) 

Visando essa preservação da biodiversidade, o embelezamento urbano, e a melhoria da 

qualidade de vida da população, o poder público recorre à implantação de leis para regulamentar 

o plantio e a retirada de árvores do ambiente urbano. A partir desta iniciativa, são criados 

projetos de proteção e incentivo ao plantio de mudas em praças, avenidas, etc. 

Ao se levar em conta a criação destes projetos e a importância deles, toma-se como base 

a cidade de Jataí-GO. Esta possui inúmeras praças, lagos, enfim, áreas de lazer, nas quais se vê 

uma preocupação com a arborização urbana. Entretanto, ao comparar muitos bairros com essas 

áreas se observa que essa preocupação não é tão evidente.  

A arborização não se apresenta uniforme em toda a cidade: isso porque, muitas áreas da 

cidade ainda carecem dessa presença de árvores, o que pode refletir em prejuízos em baixa 

qualidade de vida para a população residente nestes locais. 

Ao se considerar esses locais que possuem pequena quantidade de árvores plantadas e 

as implicações disso para a qualidade ambiental e de vida dos moradores da cidade foi escolhido 

como área de estudo para este trabalho o Residencial Bandeirantes. Trata-se de um bairro que 

possui mais de 11 anos de implantação, mas ainda carente de arborização. 

Diante disso, essa pesquisa objetivou compreender os fatores que justificam o número 

reduzido de árvores no setor Residencial Bandeirantes na cidade de Jataí- GO, levando em conta 

as diretrizes do Plano diretor da cidade mediante o planejamento urbano, a fim de identificar os 

possíveis fatores que contribuem para tal condição no recorte espacial delimitado para esta 

pesquisa.  
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A fim de se chegar aos objetivos propostos essa pesquisa foi estruturada da seguinte 

forma: Introdução, a qual faz uma breve abordagem do tema pesquisado; Referencial teórico, 

vindo a apresentar as bases teóricas dessa pesquisa; Apresentação da área de estudo, Caminhos 

da pesquisa, vindo a demonstrar de que forma essa foi realizada; Discussão dos dados e 

Considerações finais. 
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2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 - ÁREAS VERDES E ARBORIZAÇÃO URBANA: DEFININDO CONCEITOS. 

A fim de se falar da importância da criação de leis e projetos que visem a preservação, 

manutenção, criação de áreas verdes e plantio de árvores no ambiente da cidade torna-se 

importante partir primeiramente da definição do conceito para melhor entendimento.  

Mesmo frente a criação de projetos de arborização e conscientização, existe uma 

confusão muito grande acerca do que pode ser considerado como área verde e de sua relação 

com a arborização urbana. Neste sentido, se parte da conceituação descrita por Loboda e De 

Angelis (2005). 

Di Fidio (1990) apud Loboda e De Angelis (2005) fazem a seguinte classificação dos 

espaços verdes em áreas urbanas e suburbanas: 

• Espaços verdes urbanos privados e semi-públicos: Jardins residenciais; 

Hortos Urbanos; Verde semi-público. 

• Espaços verdes urbanos públicos: Praças; Parques Urbanos; Verde 

balneário e esportivo; Jardim botânico; Jardim zoológico; Mostra (ou feira 

de jardins; cemitério; Faixa de ligação entre áreas verdes; Arborização 

urbana). 

• Espaços verdes sub-urbanos: Cinturões verdes. (LOBODA e DE 

ANGELIS, 2005, p. 133) 

 

Ainda contribuindo com o esclarecimento de conceitos referentes a áreas verdes, Pereira 

Lima (1994) apud Loboda e De Angelis (2005) esclarecem:  

• Área verde: Onde há o predomínio de vegetação arbórea, englobando as 

praças, os jardins públicos e os parques urbanos. Os canteiros centrais de 

avenidas e os trevos e rotatórias de vias públicas que exercem apenas 

funções estéticas e ecológicas, devem, também, conceituar-se como área 

verde. Entretanto, as árvores que acompanham o leito das vias públicas 

não devem ser consideradas como tal, pois as calçadas são 

impermeabilizadas.  

•  Parque urbano: É uma área verde, com função ecológica, estética e de 

lazer, no entanto com uma extensão maior que as praças e jardins públicos.  

• Praça: É um espaço livre público cuja principal função é o lazer. Pode não 

ser uma área verde, quando não tem vegetação e encontra-se 

impermeabilizada.  

•  Arborização urbana: Diz respeito aos elementos vegetais de porte arbóreo 

dentro da cidade. Nesse enfoque, as árvores plantadas em calçadas fazem 

parte da arborização urbana, porém não integram o sistema de áreas 

verdes.  (LOBODA e DE ANGELIS, 2005, p. 133) 

 

Dada as considerações dos autores, infere-se que as áreas verdes se tratam de definições 

que retratam o tipo, tamanho, quantidade de vegetação presente em determinado espaço. 

Entretanto, o conceito de área verde não pode ser confundido com arborização urbana, já que 
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para ser definido como áreas verdes, estas não podem apresentar espaços impermeabilizados, o 

que está muito presente quando se fala de arborização urbana. 

Podemos citar como elementos que refletem o processo de arborização urbana, o plantio 

de árvores em áreas impermeabilizadas, ou seja, o único espaço de solo que se deixou a vista 

foi no espaço onde a árvore foi plantada. 

Quanto a presença de áreas verdes, pode-se dizer que uma cidade apresenta inúmeros 

tipos de áreas verdes como é caso da cidade de Jataí-GO, indo desde a vegetação presente nas 

as praças até a vegetação do canteiro central de uma avenida. Quanto a importância dessas áreas 

Souza, Scopel e Martins (2014) destacam que,  

As áreas verdes públicas são um dos fatores indispensáveis no planejamento 

das cidades em decorrência dos vários benefícios que proporcionam à 

qualidade de vida, ensejando a necessidade de refletir-se sobre sua 

importância, no sentido de valorizar seu papel funcional no metabolismo da 

cidade, atuando num conjunto de fenômenos sejam químicos, influenciando 

na qualidade da água, por exemplo, ou físicos, diminuindo o stress da vida 

cotidiana. (SOUZA; SCOPEL; MARTINS, 2014, p. 183) 

 

Morigi e Bovo (2013, p. 2) esclarecem que “A arborização urbana refere-se a toda 

vegetação que compõe o cenário ou a paisagem urbana” essa “[...] arborização urbana é dividida 

em áreas verdes (praças, parques, bosques, jardins e jardinetes) e arborização de ruas e avenidas 

(vias públicas)”. 

Concordando com os autores citados, Araújo e Araújo (2011), ainda conceituam o termo 

arborização urbana como floresta urbana. Estes autores enfatizam que este tipo de 

floresta/arborização inclui: 

[...] as árvores plantadas em calçadas, parques, praças, jardins, quintais, 

estacionamentos, cemitérios e bosques urbanos. O conceito de floresta urbana 

inclui as árvores e vegetação localizadas também em áreas suburbanas e 

periurbanas. (ARAÚJO; ARAÚJO, 2011, p. 11) 

 

Entendendo as afirmações de Loboda e De Angelis (2005), e a importância de sua 

contribuição, observou-se que os autores delimitam bem os conceitos referentes a arborização 

urbana, e se comparado a eles, Morigi e Bovo (2013) e Araújo e Araújo (2011) tratam dessa 

arborização de forma mais geral. 

Por isso, parte-se da base fundamentada por Morigi e Bovo (2013) e Araújo e Araújo 

(2011), entendendo que uma delimitação muito específica desses conceitos não viria a 

contemplar o que é evidenciado naquela localidade. 

Entende-se que uma delimitação muito específica desses conceitos para o presente 

estudo, não viria de encontro a atual conjuntura espacial do presente bairro, haja vista seu 
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tamanho reduzido. Para a construção e delimitação de leis e projetos de arborização que 

contemplem bairros/ áreas de pequena extensão territorial é necessário se partir de uma 

conceituação mais generalista acerca da delimitação desses conceitos.  

Assim, para esse estudo se enquadra no conceito de arborização urbana, as áreas verdes, 

como praças, parques, etc., e todo o patrimônio arbóreo presente na área urbana, desde as 

árvores plantadas nas calçadas, até a vegetação dos canteiros centrais das rotatórias e os jardins 

das residências. A arborização urbana que se toma como base para o presente estudo 

compreende então tanto espaço público como privado, vegetação cultivada ou natural. 

Todo esse patrimônio arbóreo compreendido pela arborização urbana pode, no entanto, 

apresentar problemas: ao mesmo tempo que pode ser considerado benéfico, se não tratado e 

cuidado de maneira apropriada pode trazer prejuízos tanto para a população urbana, como para 

o poder público. (PIRES; MELO; OLIVEIRA; SANTOS, 2010) 

Neste sentido: 

[...] vale ressaltar que a arborização de uma cidade requer planejamento prévio 

e manutenção adequada, uma vez que uma arborização inadequada pode 

causar muitos transtornos para a população e para a administração pública. 

Dentre os possíveis transtornos causados pela arborização inadequada, pode-

se citar: danos em veículos, ferimento de pedestres e até mesmo de ciclistas e 

motociclistas em determinadas circunstâncias; obstáculos nos calçamentos, 

entupimentos de redes de esgoto, interrupções no fornecimento de energia 

elétrica, quebra de calçadas e muros, entre outros. Além dos transtornos 

supracitados, deve-se considerar também que a falta de planejamento na 

implantação da arborização urbana pode ocasionar problemas como: 

diversidade reduzida de espécies, uso exagerado de espécies exóticas etc.  

(MORIGI e BOVO, 2013, p. 2-3) 

 

Os problemas identificados por Morigi e Bovo (2013) podem ser vistos no contexto de 

inúmeras cidades brasileiras a exemplo de Jataí-GO, refletindo na falta de planejamento prévio 

dos governos locais no que se refere às técnicas, cuidado e plantio de mudas adequadas para os 

diferentes padrões construtivos que pode se identificar na área urbana. (BARROS; 

GUILHERME; CARVALHO, 2010) 

Em um trabalho realizado por Barros, Guilherme e Carvalho (2010) sobre a arborização 

urbana e os diferentes padrões construtivos presentes na cidade de Jataí-GO, os autores 

identificaram que na cidade de Jataí-GO existem diversas espécies usadas para a arborização 

que não são adequadas ao ambiente urbano, seja pelo tamanho das raízes, porte das àrvores e 

de seus frutos, tamanho das folhas, entre outros fatores. 

A esse respeito, os mesmos relatam que “De maneira geral, visualmente hoje é nítida a 

carência ou a inadequação de árvores plantadas em alguns setores da cidade de Jataí. Portanto, 
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a intervenção de profissionais capacitados pode tornar a realização de programas de arborização 

urbana mais eficiente”. (BARROS; GUILHERME; CARVALHO, 2010, p. 293) 

Diante de tais problemáticas, a criação de leis que tratam da arborização urbana se torna 

necessária: sejam elas para incentivarem o plantio de mudas de árvores no espaço da cidade, 

como também para regulamentarem as espécies propícias a serem plantadas numa avenida 

movimentada, por exemplo. 

Assim,  

Qualquer que seja a forma de plantio das árvores urbanas, uma lei municipal 

deve estabelecer o controle de todas as árvores plantadas nas calçadas, 

canteiros centrais, praças e outros locais públicos da cidade. Do ponto de vista 

legal, as calçadas e canteiros centrais são logradouros públicos e, na maioria 

das cidades, a prefeitura é responsável por todas as árvores em locais públicos, 

indiferentemente de quem tenha plantado as árvores. (ARAÚJO; ARAÚJO, 

2011, p. 19) 

 

A criação dessas leis, além de contribuir para a criação de um ambiente saudável, 

permite uma revalorização das espécies nativas de determinado lugar por exemplo, e ao mesmo 

tempo vir a impedir a disseminação de espécies exóticas que, em muitos casos trazem prejuízos. 

A esse respeito, Blun, Borgo e Sampaio (2008) argumentam: 

De fato, quando implantadas de forma planejada, árvores na paisagem urbana 

tendem a proporcionar somente benefícios. Exceção deve ser feita àquelas 

espécies que tem capacidade de realizar invasão biológica, denominadas 

atualmente “exóticas invasoras”. (BLUN, BORGO e SAMPAIO, 2008, p. 

80) 

 

Ao tratar dos prejuízos trazidos por essas espécies Blun, Borgo e Sampaio (2008) 

ressaltam que essas além de não serem nativas de determinada região, não apresentam inimigos 

naturais, apresentando assim alto nível de reprodução. 

Frente a essa busca pela revalorização das espécies nativas de determinado local, tem-

se a criação de projetos de distribuição de mudas por parte de órgãos públicos e privados, os 

quais além de incentivarem o plantio de mudas de árvores, propiciam a revalorização de 

espécies pertencentes àquela localidade que em algum momento foram esquecidas 

Diante da implementação de tais projetos, mais uma vez se reafirma a importância da 

arborização urbana e seu reflexo no embelezamento da cidade e na melhoria da qualidade de 

vida de seus moradores. 
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2.2 - ARBORIZAÇÃO URBANA: A IMPORTÂNCIA DA PRESENÇA DE ÁREAS 

VERDES NAS CIDADES. 

Levando em conta o surgimento do espaço urbano e sua evolução no decorrer do tempo, 

salienta-se que foram variadas transformações ocorridas ao longo do espaço em função da 

expansão da cidade, estando estas transformações diretamente relacionadas a transformação, 

destruição e, em muitos casos reconstrução de um meio ambiente socialmente construído. 

Fatores como a expansão urbana e até mesmo ideias de que a presença de vegetação nas 

cidades era símbolo de atraso foram responsáveis por transformar o contexto das cidades, 

tornando esses espaços cada vez mais urbanizados, como se refere Itii, Malheiros e Campos 

(2012): 

A presença de árvores nas cidades foi acompanhada da tendência e evolução 

tecnológica junto com as modificações na forma de relação do homem com a 

natureza, pois a vegetação foi altamente menosprezada em função do 

desenvolvimento, a ideia de vegetação densa era significado de atraso da 

cidade que ansiava por desenvolvimento. (ITII, MALHEIROS e CAMPOS, 

2012, p. 7) 

 

Diante dessas inúmeras mudanças ocorridas no meio natural, Guerra (2006) ressalta que 

o meio ambiente é social e historicamente construído, ou seja, é fruto do processo de 

movimento, o qual é produzido por meio das mudanças que ocorrem sobre o mesmo resultantes 

das ações humanas. 

Ao considerarmos a relação do homem com o meio ambiente pode-se dizer que esta é 

antiga já que desde que se estabeleceu sobre a terra o homem depende do meio ambiente para 

sobreviver, seja por meio da luz do sol, do solo, da água, das plantas, etc. 

A esse respeito Bonametti (2003), destaca: 

A convivência do homem em sociedade data desde a Pré-História. 

Paralelamente, a importância da vegetação vem variando ao logo do tempo 

com os diversos povos e suas gerações. Enquanto, para alguns, a presença das 

plantas era de máxima relevância para a sobrevivência da comunidade, para 

outros, elas tinham um caráter meramente estético. (BONAMETTI, 2003, p. 

52) 

 

A partir de 1800, verifica-se na Europa uma preocupação realmente efetiva com a 

arborização das áreas urbanizadas, com vistas a melhorar o aspecto paisagístico dos ambientes 

e proporcionar melhor condição de vida. No contexto brasileiro, essa preocupação ocorre a 

partir do século XIX, com uma forte influência Européia. (ITII, MALHEIROS E CAMPOS, 

2012) 
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Essa mudança no aspecto paisagístico das cidades da Europa e posteriormente de outras 

cidades, teve como base a preocupação com a arquitetura urbana. Carvalho (2012) acrescenta 

que neste momento, arquitetura e arborização tornam-se sinônimos, e a valorização da 

arborização urbana voltada para o embelezamento da cidade se torna mais nítida. 

Essa relação entre arborização e embelezamento urbano é um fator nítido em Jataí-GO: 

se vê uma preocupação muito grande em algumas regiões da cidade em melhorar o aspecto 

visual de faixadas de casas e empresas por meio de plantio de mudas exóticas, principalmente. 

Essa valorização de elementos naturais no ambiente urbano, em específico a vegetação, 

acaba também por estreitar relações entre homem e meio ambiente, vindo a refletir numa 

interação entre esses, onde o homem também passa a se ver como componente deste meio, e 

não apenas como transformador. 

Com isso, a preocupação com a valorização e preservação dos elementos naturais 

acabam por tomar um maior vigor, e a natureza (árvores, animais, cursos d’ água, relevo, solo, 

etc.) passa a ser vista como algo crucial para a própria manutenção da sobrevivência humana, 

reafirmando a importância da valorização dos elementos naturais nas cidades. 

Entretanto, mesmo diante da revalorização e presença destes elementos nas áreas 

urbanas, estudiosos como Leff (2001) tratam de uma crise ambiental dentro do espaço urbano, 

quando se trata da presença de árvores nas cidades. 

Este estudioso considera que em muitos casos, a presença das árvores tem se limitado 

principalmente, ao ambiente rural ou ao entorno da área urbana, como se verifica na área onde 

se realizou este estudo, onde se constata uma presença muito reduzida de vegetação arbórea.  

Para Leff (2001) essa crise ambiental pode ser considerada como um sintoma da 

subvalorização do meio ambiente diante do urbano, o que limita a presença o meio natural ao 

entorno das cidades. Entretanto, aos poucos verifica-se a mudança nesse contexto seja por meio 

de ideologias, projetos governamentais, etc. 

Ao se considerar essa mudança Bonametti (2003), destaca a importância da arborização 

urbana frente a melhoria de qualidade de vida nos ambientes urbanos, já que considera que a 

presença da arborização por exemplo melhora o microclima urbano, deixando o ambiente mais 

fresco e o ar mais puro. Assim, 

Nos dias atuais, a presença da vegetação dentro dos centros urbanos vem 

adquirindo extrema importância, pois quebra a artificialidade do meio, além 

de possuir um papel primordial na melhoria da qualidade do mesmo. Dessa 

forma, a arborização urbana vem se tornando cada vez mais um agente 

importante na melhoria do micro-clima local, assim como na diminuição da 

poluição, sem contar o papel estético inerente ao seu próprio uso. 

(BONAMETTI, 2003, p. 52) 
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A presença, ou até mesmo a falta de arborização no ambiente da cidade gera grandes 

impactos sobre esse espaço, sendo que alguns desses impactos podem ser sentidos de forma 

mais evidente que outros. A sensação térmica é um desses exemplos de impactos evidentes que 

podem ser observados. 

As árvores além de proporcionarem sombra, absorvem parte dos raios solares, purificam 

o ar, minimizam os efeitos da poluição, e assim proporcionam melhor qualidade de vida para 

as pessoas. (BONAMETTI, 2003) 

Além disso, pode-se falar nos impactos econômicos que a presença destas 

proporcionam: melhoria do clima urbano com a consequente redução do uso de ventiladores e 

ar condicionado, redução de doenças associadas a stress, respiração, entre outros. (LIMA, 

PINHEIRO e MENDONÇA, 2012) 

A presença das árvores nas cidades é assim responsável por contribuir com a qualidade 

de vida das pessoas e até mesmo com sua saúde física e mental frente os problemas decorrentes 

da vida urbana. 

Considerando por exemplo que grande parte da população brasileira se utiliza de um 

serviço público de saúde, pode-se falar da redução de gastos por parte do governo referentes ao 

tratamento de doenças nesse âmbito. (BONAMETTI, 2003) 

A redução do uso de eletrodomésticos para a refrigeração de ambientes reflete em maior 

economia de energia, e assim uso dos recursos naturais. Assim, ao falar da importância da 

arborização urbana é indispensável pensar nos impactos econômicos trazidos pela presença 

destas. (BONAMETTI, 2003) 

Outro fato a se considerar se relaciona ao papel das árvores para a redução dos impactos 

das chuvas e dos ventos: a presença da cobertura vegetal protege os solos de problemas 

ambientais como erosão, desertificação, desmoronamentos, deslizamentos, assoreamento de 

rios e nascentes, entre outros. (MORIGI e BOVO, 2013) 

Ao citar questões como essas, podemos considerar os impactos dos problemas gerados 

pela falta de cobertura vegetal sobre a produção agrícola por exemplo, sobre os problemas de 

distribuição de água, e os problemas ligados ao urbano: deslizamentos de encostas, enchentes, 

entre outros. 

Concordando com Bonametti (2003), Morigi e Bovo (2013), ainda acrescentam que essa 

vegetação arbórea vem a contribuir até mesmo com a preservação da fauna e flora regional. 

Dessa forma: 
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Os elementos vegetais de porte arbóreo geralmente são utilizados no espaço 

urbano, como forma de melhorar os aspectos paisagísticos e a qualidade 

ambiental-urbana de um espaço artificial construído pelo homem. Deste 

modo, a presença de vegetação além de proporcionar o embelezamento da 

cidade, ainda oferece sombra para a população, nichos para avifauna e 

entomofauna, para a vegetação epífita, dentre outros. E ainda, minimiza a 

poluição sonora e visual, gera estabilidade microclimática, proporciona bem 

estar físico e psíquico ao ser humano, influencia no balanço hídrico, 

favorecendo a infiltração da água no solo, dentre outros benefícios. (MORIGI 

e BOVO, 2013, p. 2) 

 

Como admitido pelos autores citados, a valorização da vegetação no ambiente urbano 

tem grande relevância para a preservação do próprio meio ambiente, haja vista que ao longo do 

tempo a criação e crescimento das cidades prejudicou esse meio natural. 

Assim, com a valorização ambiental a cidade encontra subsídios para produzir qualidade 

de vida tanto para seus moradores, como também para a fauna e flora local, entendendo que a 

relação homem- ambiente existe e é necessária. O homem compõe esse meio e precisa dele para 

sobreviver ao mesmo tempo que, esse ambiente precisa da consciência ambiental do homem. 

Considerando a importância da arborização do espaço da cidade, bem como seu impacto 

positivo para a melhoria de vida, a gestão das cidades tem se voltado para a preservação de 

ambientes já arborizados, e a criação de projetos que visam a arborização de locais que 

apresentam carência quanto a presença de árvores, como ressalta Bonametti (2003): 

Com o crescimento da população urbana e, por conseguinte, da área 

urbanizada, tem havido por parte das administrações públicas um maior 

interesse em prol da arborização das cidades, principalmente no que se refere 

à qualidade e preservação dos espaços de circulação dentro destas. Isto vem 

sendo fortalecido e incentivado pela própria comunidade, assim como 

influenciado pelo atual discurso ecológico, o qual incorpora esses espaços 

como sinal de uma melhor qualidade de vida, progresso e desenvolvimento 

urbano. (BONAMETTI, 2003, p. 52) 

 

Nesse contexto, admite-se que as administrações públicas enfrentam então um desafio 

que ultrapassa a criação de projetos de preservação do meio natural nas cidades: este perpassa 

a conscientização da população e, assim a criação de uma cultura voltada para a preservação do 

meio ambiente tanto na área urbana como rural.  

A preservação da vegetação na área urbana desdobra-se então por um processo cultural: 

Podemos dizer, então, que o verde urbano reflete um alto grau cultural 

da sociedade quando esta entende que a vegetação, assim como o solo, 

o ar e a água, é uma necessidade do cenário urbano. Por fim, somente 

através de uma prática paisagística consciente poder-se-á contar com 

um ambiente urbano ao mesmo tempo agradável e eficiente, que 

respeite tanto o Homem como a Natureza. (BONAMETTI, 2003, p. 54) 
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Tal processo cultural é de grande significância já que são inúmeros os benefícios 

advindos da arborização urbana, bem como da criação e valorização de áreas verdes no 

ambiente da cidade.   

Diante da relevância da presença de vegetação arbórea no ambiente urbano, existem 

índices comparativos que estabelecem a quantidade ideal de área verde para determinada 

densidade populacional.  

  Gomes e Queiroz (2016, p.4) ressaltam que como ideal para as cidades “Um dos valores 

mais conhecidos é o índice de 12m² de área verde por habitante “estabelecido pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) e/ou Organização Mundial da Saúde (OMS).”  

Conhecido como Índice de área verde (IAV), este tem como objetivo indicar a média 

existente de área verde por habitante. Diante disso é necessário tomar como base a quantidade 

de áreas verdes distribuídas no ambiente em que se deseja fazer o estudo e dividir pelo número 

total de habitantes, a fim de se verificar se o índice para esta localidade é ou não adequado. 

Para se chegar ao IAV, os dados referentes as áreas verdes devem ser tratados de forma 

muito cuidadosa, haja vista ser necessário fazer a contagem da vegetação do local que se deseja 

avaliar, considerando o porte desta vegetação, o diâmetro do caule e da copa desta vegetação a 

fim de se chegar a uma média e estabelecer o tamanho da copa da mesma. A soma dos valores 

referentes as copas destas árvores, resultarão no valor final, o qual será dividido pelo valor total 

da população do local de estudo. 

Além do IAV, Duarte e Ziantonio Filho (2010, p. 1 -2), acrescentam que: “Outro índice 

que pode ser gerado é o índice de cobertura vegetal em área urbana. Para obtenção desse índice 

é necessário o mapeamento de toda cobertura vegetal de um bairro ou cidade e posteriormente 

quantifica-lo em m² ou km². ” A partir de então o valor de vegetação obtido deverá ser dividido 

pelo número de habitantes da área estudada. 

Diante disso, a utilização desses índices para a identificação de como se dá a distribuição 

de áreas verdes no espaço da cidade se tornam de grande importância para os governos locais 

a fim de dinamizar o próprio ordenamento urbano no que diz respeito a essas questões. 
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3 - SETOR RESIDENCIAL BANDEIRANTES: CARACTERIZANDO A ÁREA DE 

ESTUDO. 

O setor Residencial Bandeirantes se localiza em Jataí-GO: esta cidade encontra-se 

localizada no sudoeste do estado de Goiás e no decorrer dos anos tem apresentado uma 

população que vem crescendo. O município de Jataí-GO possui uma população estimada para 

o ano de 2017 de 98.128 habitantes, tendo registrado no censo demográfico do ano de 2010 

uma população foi contabilizada em 86.006 habitantes. (IBGE, Censo 2010) 

Diante do crescimento populacional tem-se também a expansão da área urbanizada da 

cidade de Jataí- GO, o que reflete na especulação imobiliária, na implementação de novos 

loteamentos e, neste sentido até mesmo na instalação de infraestruturas por parte do poder 

público municipal a fim de melhorar a qualidade de vida da população que irá residir nesses 

locais. 

Frente a essa busca por melhoria da qualidade de vida, a criação de projetos urbano-

ambientais para essas áreas é muito importante, já que refletem diretamente no estilo e 

qualidade de vida a ser adotada pelas populações residentes nestes ambientes. 

 As ações de planejamento urbano voltadas a proporcionar qualidade de vida encontram 

na arborização da cidade um mecanismo capaz de proporcionar certos benefícios aos espaços 

urbanos. Devido ao processo de construção e uso dos espaços urbanos, a presença de 

arborização urbana se apresenta distribuída de forma desigual pelo espaço de qualquer cidade.  

A simples observação das ruas da cidade permitem perceber que no ambiente urbano 

existem áreas com maior concentração de arborização do que outras, a exemplo das áreas 

próximas a parques e de bairros como o Residencial Bandeirantes, Residencial Primavera, etc. 

 O contraste entre áreas dotadas de arborização e outras praticamente desprovidas de 

vegetação desperta a necessidade de que sejam realizados ações e estudos que possam 

incentivar a inserção de arborização em áreas menos providas deste benefício, haja vista o 

impacto dessas ações para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Ao associarmos a busca por qualidade de vida e a relação desta com a arborização 

urbana na cidade de Jataí-GO, e partimos do visível observa-se que neste espaço existem áreas 

com maior concentração de arborização do que outras: a cidade de Jataí- GO possui várias 

praças, lagos, áreas de lazer, enfim algumas regiões bastante arborizadas. 

No entanto, isso não é observável ao longo de toda área da cidade de Jataí- GO, o que 

acabou por levantar certa inquietação a respeito da área de estudo em questão: o Setor 

Residencial Bandeirantes. Este setor apresenta uma carência no que diz respeito a arborização 

urbana mesmo estando próximo a uma Área de Proteção Permanente (APP), o que se torna um 
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fator preocupante dada a qualidade ambiental desta região e qualidade de vida dos moradores 

desse setor. (Mapa 1) 

Mapa 1: Presença de Arborização Urbana Entre os Setores Residencial Bandeirantes e Santo 

Antônio. 

 

 

Fonte: Google Earth. Organização: Oliveira, 2018. 

 

Correspondendo a uma área total de 195.257,00 m², o Residencial Bandeirantes se 

localiza na porção sudeste da cidade de Jataí- GO (Mapa 2), tendo sido implementado em 

Novembro de 2006. De acordo com o censo do IBGE, para o ano de 2010 esse setor contava 

com uma população estimada de 456 pessoas residentes. 
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Mapa 2: Mapa de Localização: Residencial Bandeirantes-Jataí (GO), 2017. 

 

 

Fonte: Google Earth. Organização: Oliveira, 2018. 

 

Desde a implementação deste bairro foi definido um número total de 326 lotes a serem 

vendidos, os quais se enquadravam dentro de 13 quadras, apresentando também 7 áreas públicas 

municipais e 1 área de preservação permanente, conforme a Lei Municipal nº 2.459/2003 e a 

Lei Federal 6.766 de 19/12/79 (Anexo 1). 

Até o ano de 2016, o setor contava com 178 áreas/lotes construídos (Mapa 3), 

correspondendo a 55% dos lotes do bairro, o que acaba enquadrando-os na lista de lotes que 

são taxados com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) progressivo, ou seja, 

apresentam IPTU com o valor mais elevado por conta da falta de construção no lugar. 
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Mapa 3:Histórico de ocupação do Residencial Bandeirantes: 2010- 2016. 

 

 

 

Fonte: Google Earth. Org.: Oliveira, 2018. 

 

A instituição do IPTU progressivo na cidade de Jataí se deu a partir do ano de 2014, 

com base na Lei Complementar nº 15, de 30 de Setembro de 2013. Esta lei, estabeleceu uma 

tarifa de valor mais alto para os imóveis sem construção, sendo que de modo geral esta tarifa 

pode variar de acordo com o tipo de imóvel, o bairro em que o mesmo se situa, etc. 

No que concerne a infraestrutura básica urbana, este bairro apresenta distribuição de 

água tratada, rede elétrica, rede de esgoto sanitário, embocadouros para o escoamento das águas 

pluviais, coleta de lixo, pavimentação asfáltica, espaços públicos para lazer, entre outros.  

Entretanto, mesmo diante da presença desta infraestrutura básica no bairro e a 

contribuição desta para a qualidade de vida da população residente neste, a carência de 

arborização no local trata-se de algo que pode vir a trazer malefícios para a vida da população, 

já que se sabe da importância das árvores para a saúde ambiental e humana. 

Assim, considerando a importância da arborização e seus impactos positivos na saúde 

dos indivíduos a partir do estudo do plano diretor e das leis vigentes, este trabalho buscou 

compreender os fatores que influenciaram essa carência de arborização neste setor da cidade. 
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4 - CAMINHOS DA PESQUISA 

A metodologia adotada para o estudo da carência de arborização no Residencial 

Bandeirantes se baseou, inicialmente, em levantamento bibliográfico, tomando como referência 

estudos de casos específicos que partem da temática abordada no presente estudo.  

Como o tema parte da análise ambiental urbana de determinada área da cidade de Jataí-

GO, a pesquisa bibliográfica com base em trabalhos científicos, acadêmicos e livros, voltados 

a temática, contribuíram para fornecer bases teóricas para a presente discussão. 

Estas, além de proporcionar discussões e informações sobre o planejamento ambiental 

urbano, fornecem bases para a identificação de possíveis projetos voltados ao planejamento 

urbano e ambiental no setor em questão, considerando sua carência no que tange à arborização. 

Também foi tomado como referência para a identificação das possíveis falhas no que se 

refere a ausência de árvores no setor Residencial Bandeirantes, a análise de documentos 

referentes ao período de implantação do loteamento até o ano de 2016, a fim de se verificar as 

diretrizes, normativas e legislação estabelecida a partir do Plano Diretor do munícipio de Jataí- 

GO. 

Adicionalmente, foram realizadas entrevistas informais com agentes dos órgãos da 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Obras e com o Presidente da 

Associação de Moradores do Residencial Bandeirantes, a fim de se entender as reais causas que 

contribuíram para o baixo nível de arborização do bairro, sua relação com as leis vigentes 

voltadas para a arborização da cidade e a implicação da arborização no que se refere a melhoria 

da qualidade ambiental e de vida da população. 

No decorrer das análises foram utilizados programas de SIGs como o software ArcGis 

10.1 e o Google Earth visando a elaboração de mapas, os quais foram analisados e comparados, 

com vistas tentar compreender a motivação da carência de arborização na área de estudo. 

Também buscou-se elaborar gráficos e quadros a partir das informações levantadas. 
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5 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS NORMAS VIGENTES 

O Plano Diretor Urbano da cidade de Jataí-GO que vigora até o presente momento, foi 

regulamentado em Junho de 2010, de acordo com a Lei n.º 3.070 de 28 de Junho de 2010. De 

acordo com Carvalho (2012, p. 25) “[...] o plano diretor deve ser um instrumento que orienta 

todas as ações concretas de intervenção sobre o território, independentemente do fato de essas 

ações serem levadas a cabo pelos indivíduos, pelas empresas, pelo setor público ou por qualquer 

outro tipo de agente”. 

Este é composto por diversas leis e regimentos (Figura 1) as quais vem a subsidiar a 

manutenção e fiscalização das implementações a serem instaladas no espaço da cidade de Jataí-

GO.  

Figura 1: Leis e regimentos que compõe o Plano diretor de Jataí-GO, 2017. 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Jataí-GO. Organização: Oliveira, 2017. 

 

Com base no plano diretor e nas leis estabelecidas pelo mesmo, pode-se dizer que ele 

vem a orientar as ações a serem desenvolvidas na área urbana tanto no que se refere a 

implementação de loteamentos, infraestruturas públicas, normas para edificações, 

pavimentação pública, arborização, entre outros.  

Ao se desenvolver leis que orientam essas ações, o plano diretor se justifica de forma a 

garantir um crescimento adequado da cidade sem, no entanto, prejudicar a qualidade de vida da 

população como explicita o artigo 2, do Plano Diretor. 
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§ 3º - O Plano Diretor Urbano de Jataí tem como objetivo garantir o 

equilíbrio entre o crescimento demográfico/econômico e a qualidade de 

vida e bem-estar da população na área urbana definida nos seus limites 

de perímetro por lei específica e dividida em zonas de usos 

característicos, tendo como referência, além da Constituição Federal, a 

Lei n. 10.257, de 10 de Julho de 2001, que estabelece o Estatuto da 

Cidade. (JATAÍ- LEI N.º 3.070 DE 28 DE JUNHO DE 2010, p.1) 

 

Primeiramente, vale ressaltar que o plano diretor analisado foi promulgado no ano de 

2010: neste tempo, o bairro Residencial Bandeirantes já tinha aproximadamente 4 anos de 

implementação. 

É explicitado no plano diretor a respeito da função social da cidade: de acordo com este, 

a cidade deve oferecer escolas, hospitais, saneamento básico e também moradia, a fim de 

proporcionar aos cidadãos qualidade de vida, vindo de encontros com os direitos garantidos na 

própria Constituição. (JATAÍ, 2017) 

  Assegura-se assim, por meio da Constituição Federal que ter onde morar também 

compreende um direito a ser garantido a todos os cidadãos, e para isso, a abertura de novos 

loteamentos no espaço da cidade se torna essencial. Diante dessa abertura de novos 

loteamentos, o Plano Diretor tem como função normatizar e disciplinar o uso do solo urbano, 

tendo em vista a busca por uma melhor estruturação da cidade. 

Para que esses loteamentos, sejam criados de forma ordenada sem causar prejuízos ao 

crescimento urbano e econômico da cidade, bem como ao meio ambiente e a própria população, 

cumprindo de forma correta sua função social, o Art. 6 do Plano Diretor municipal, estabeleceu 

o seguinte: 

§ 6º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da área urbana, assegurando o 

atendimento das necessidades dos cidadãos em relação à qualidade de 

vida, justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, 

mediante as seguintes diretrizes gerais: 1 – garantia do direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, 

ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer; 2 – gestão 

democrática por meio da participação da população e de associações 

representativas dos vários agentes da comunidade e segmentos 

organizados da comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento 

urbano; 1 – Cooperação entre os níveis de governo, a sociedade privada 

e os demais setores da sociedade organizada no processo de 

urbanização, em atendimento ao interesse social; 2 – Planejamento do 

desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população de 

maneira a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus 

efeitos negativos sobre o meio ambiente; 3 – Garantir a adequada oferta 

de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos 
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adequados ao interesse da comunidade e às características locais; 4 – 

Ordenação e controle do solo urbano de maneira a evitar: 4.1 – A 

utilização inadequada dos imóveis urbanos; 4.2 – A proximidade de 

usos incompatíveis ou inconvenientes; 4.3 – O parcelamento de solo, a 

edificação ou o uso excessivo ou inadequado em relação à infra-

estrutura urbana; 4.4 – A instalação de empreendimentos ou atividades 

que possam funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a devida 

infra-estrutura necessária; 4.5 – A retenção especulativa do imóvel 

urbano, que resulte na sua sub-utilização ou não utilização; 4.6 – A 

deteriorização, a poluição e a degradação de áreas urbanizadas ou do 

meio ambiente natural. 5 – Adequação dos instrumentos de política 

econômica, tributária e financeira, bem como dos gastos públicos de 

maneira a garantir os objetivos do desenvolvimento urbano, 

privilegiando os investimentos geradores de bem estar geral e seu 

usufruto pelos diferentes segmentos da sociedade. 6 – Regularização 

fundiária e urbanização de áreas ocupadas por populações de baixa 

renda mediante o estabelecimento de normas específicas de 

urbanização levando em conta a situação socioeconômica da população 

e as normas ambientais. 7 – Justa distribuição dos benefícios e ônus 

decorrentes do processo de urbanização. (JATAÍ- LEI N.º 3.070 DE 28 

DE JUNHO DE 2010, p. 2-3) 

 

Ao tratar do Art. 6, pode-se considerar a importância do mesmo no que tange a qualidade 

ambiental do espaço da cidade. Se tomarmos como base esta legislação, concluiremos que se o 

loteamento do setor Residencial Bandeirantes tivesse sido regulamentado após a criação do 

Plano diretor do ano de 2007, o mesmo seria tido como irregular. 

Essa irregularidade, se daria por conta da área de proteção permanente que se situa nas 

proximidades deste bairro (Mapa 4), a acentuada declividade do local, o que resulta em casas 

construídas sobre grandes muros de arrimo, os quais tem função de contenção da terra de 

determinado lugar, o que vem a evitar possível desmoronamentos. (Figura 2) 

Entretanto, por esse loteamento ter sido regulamentado antes da aprovação do Plano 

Diretor vigente, de acordo com as leis o mesmo atende ao critérios até então estabelecidos 

acerca da ocupação do solo daquela área. 
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Mapa 4: Área de Proteção Permanente- Residencial Bandeirantes, 2018. 

 

 

Fonte: Google Earth. Organização: Oliveira, 2018. 

 

Figura 2: Presença de muros de arrimo no Residencial Bandeirantes, 2018. 

 

 

Fonte: Oliveira, 2018. 
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Um fato que podemos levar em consideração para tratar da falta de arborização nesta 

área diz respeito ao seu uso antes de ter sido implementada enquanto um conjunto residencial. 

Fazendo análises temporais por meio do Google Earth, observou-se que anteriormente (anos de 

2007- 2016) esta era uma área de cerrado a qual, provavelmente fora derrubada para a 

implementação deste loteamento. A derrubada dessa vegetação nativa refletiu na carência de 

vegetação arbórea natural neste local. (Mapa 5) 

 

Mapa 5: Histórico do Residencial Bandeirantes: 2007- 2016. 

 

 

Fonte: Google Earth. Organização: Oliveira, 2018. 

 

Além disso, outro problema que pode ser mencionado, diz respeito a retenção de 

imóveis apenas visando a especulação imobiliária: este é algo observado ao longo deste bairro, 

tanto pela quantidade de lotes vazios que atualmente estão a venda por valores superiores 

(valores disponibilizados por imobiliárias), e também por edificações vazias. 

Como forma de criar estímulos à ocupação desses lotes vazios, a prefeitura municipal 

de Jataí adotou, por meio da Lei 3.068 de 28 de Junho de 2010 o IPTU progressivo que entrou 

em vigor no ano de 2011. Sua aplicação ocorre sobre todo o espaço urbano, inclusive sobre a 

área de estudo, e busca incentivar a edificação em terrenos vazios e ao mesmo tempo “punir”, 
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por meio de taxas progressivas, os lotes não edificados, que constituem, em diversos casos, 

ações de especulação que visam apenas a valorização destes para posterior revenda. 

Ao se considerar a localização da área de estudo e sua possível valorização diante disso, 

entende-se o interesse em adquirir terrenos no local para uma possível revenda dos mesmos, já 

que este se situa em região que conta com diversos equipamentos públicos e privados que 

contribuem para a valorização dos imóveis edificados ou não (Figuras 3). 

 

 

Figura 3: Áreas valorizadas/ pontos de especulação imobiliária próximas ao Setor Residencial 

Bandeirantes, 2018. 

 

 

Fonte: Google Earth. Organização: Oliveira, 2018. 

Como dito, mesmo diante da valorização do local ainda existem muitos terrenos vazios. 

De acordo com a Secretaria Municipal de Habitação, até o ano de 2017 aproximadamente 50% 

do total de lotes estão vagos se considerarmos os lotes que ainda estão com edificações em fase 

de construção, como é demonstrado no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 1: Uso dos lotes do Setor Residencial Bandeirantes, 2017. 
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Fonte: Secretaria Municipal de Habitação, 2017. Organização: Oliveira, 2018. 

 

Diante disso, ao se considerar a relação AUSÊNCIA DE EDIFICAÇÕES X NÚMERO 

REDUZIDO DE ÁRVORES no setor, pode-se entender que um fator que interfere nesse 

fenômeno é a própria especulação imobiliária já identificada em um trabalho realizado por 

Oliveira (2016). 

Ao realizar um trabalho sobre a especulação imobiliária na área urbana de Jataí Oliveira 

(2016), identificou que dado o crescimento populacional de Jataí-GO, a abertura de novos 

loteamentos estava relacionada muito mais a interesses econômicos do que propriamente para 

atender a demanda populacional. 

  Nesse sentido, torna-se evidente o impacto da retenção de lotes por indivíduos que visam 

um ganho econômico para a carência de arborização neste bairro e, também em outras 

localidades da cidade.  

Entretanto, outro fato que deve ser mencionado e que pode ter influência na carência de 

árvores no setor, diz respeito a nova regulamentação do Habite-se: não porque se vê falhas neste 

projeto, mas porque o incentivo ao plantio de árvores mediante a certificação do Habite-se 

entrou em vigor em 2014, ou seja, 8 anos após a criação do Residencial Bandeirantes. 

Antes de tudo, torna-se importante ressaltar a finalidade do Habite-se. Este, se trata de 

um documento liberado por prefeituras locais, o qual atestam e certificam a regularidade de 

uma obra, ou seja, sua finalização e, ao mesmo tempo a certificação de que o imóvel pode ser 

habitado. 

Assim, a partir de 2014, este documento passou por uma mudança importante dando 

enfoque e, ao mesmo tempo ressaltando a preocupação das autoridades locais com a arborização 
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urbana, sendo então aprovada a Lei nº 3.656 de 19 dezembro de 2014, condicionando a 

concessão do Habite-se ao plantio de árvores em passeios públicos.  

Dado a data de regulamentação da lei, entende-se que as edificações já existentes antes 

de Dezembro de 2014, não passaram pelo crivo de terem o documento Habite-se liberado só 

mediante o plantio de uma muda de árvore, cabendo então a vontade do morador dessa 

residência plantar ou não uma árvore. 

Pensa-se então que outro fator influente na carência de arborização desse bairro, se liga 

ao fato de que por 8 anos esse bairro não teve legislação que regulamentasse o plantio de árvores 

no mesmo. Se levarmos isso em conta há de se observar que esta lei tem aproximadamente 3 

anos, dando resultados então apenas a partir de Dezembro de 2014. 

Ainda considerando a importância do novo regimento estabelecido no Habite-se, vale 

ressaltar que esse trata da importância do plantio de mudas adequadas nesses ambientes, haja 

vista que o plantio de mudas indevidas nestes locais pode vir a causar problemas tanto de ordem 

pública quanto privada, como especificou o Art. 3 da presente lei; 

Art. 3º- as mudas das árvores deverão ser de espécies com características 

próprias para este fim, adequadas para o tipo de fiação aérea da rede elétrica 

do local, que não danifiquem o piso do passeio público, que será fornecida 

pela Secretaria do Meio Ambiente. (JATAÍ- LEI Nº 3.656 DE 19 DE 

DEZEMBRO DE 2014, p. 1) 

 

Se vê assim uma preocupação do poder público não só com o ato de “plantar”, mas 

também com “o que plantar”, haja vista que o plantio de mudas inadequadas em determinados 

lugares pode causar prejuízos. 

Entende-se, a preocupação com a escolha de árvores a serem plantadas no passeio 

público, já que de acordo com Barros, Guilherme e Carvalho (2010) estas podem causar 

rachaduras nas calçadas, edificações, atrair animais peçonhentos, insetos, danificar fiações 

elétricas, entre outros.  

Tal preocupação, tem como reflexo o desenvolvimento de projetos pela prefeitura e 

Secretaria do Meio Ambiente, as quais propõe a disponibilização de mudas gratuitas, as quais 

são adequadas para serem plantadas em diferentes ambientes no meio urbano. 

Ao falar desse preocupação com “o que plantar” pode-se levar em conta que a carência 

de árvores nesse setor pode também ter relação também com esse fator. Muitos moradores além 

de ver a árvore como algo que produz “sujeira” por conta de suas folhas, evitam o plantio dessas 

por medo de que seus galhos afetem a fiação elétrica, caiam nos telhados, quebrem calçadas, 
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etc. Ainda se acrescenta que muitas mudas de árvores podem vir a morrer, e no lugar das 

mesmas não são plantadas novas mudas. 

Assim, a falta de árvores nesse setor pode ter também um fundo cultural: a população 

nem sempre visualiza a importância do plantio de árvores em sua casa, vendo as mesmas 

enquanto um elemento da paisagem que produz sujeira. 

Pensando sobre isso, e relacionando estes fatores até mesmo a idade do bairro, o qual é 

considerado jovem é importante ressaltar que os projetos de conscientização a respeito da 

arborização urbana ainda são de extrema importância tendo impacto direto na arborização 

urbana. 
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A arborização das cidades tem sido uma estratégia para amenizar os problemas 

ambientais como alterações climáticas, a intensidade de radiação solar, altas temperaturas, a 

umidade relativa do ar, a precipitação e a circulação do ar, entre outros fatores, devido a 

artificialidade do meio urbano, levando ao desconforto das pessoas. (LIMA, PINHEIRO e 

MENDONÇA, 2012) 

Como forma de melhorar esse ambiente e aproximar a população urbana de uma 

conscientização ambiental efetiva tem-se a criação de leis e projetos na cidade de Jataí-GO que 

incentivam a implementação de arborização urbana pela sociedade civil.  

Desse modo, objetivou-se com esse trabalho analisar o reflexo da instituição de leis 

tardias no que diz respeito ao Residencial Bandeirantes, haja vista a presença reduzida de 

vegetação arbórea no bairro. 

Analisando o Plano Diretor Municipal e a nova regulamentação do Habite-se, a qual 

propõe a liberação desse documento mediante o plantio de uma muda de árvore no passeio 

público em frente a edificação, observou-se que os regimentos propostos quando a arborização 

urbana são extremamente importantes já que realmente propõe ações que incentivam a 

arborização da cidade. 

Mas quando se fez uma análise temporal da criação do Residencial Bandeirantes, do 

novo Plano Diretor e da nova regulamentação do Habite-se, verificou-se que enquanto o Plano 

Diretor foi feito 4 anos após a abertura desse loteamento, a nova regulamentação do Habite-se 

foi desenvolvida 8 anos após a criação do Residencial Bandeirantes, o que vem a significar que 

anteriormente a criação dessas leis não se tinha um controle quanto a arborização de bairros 

como este. 

Assim, o estabelecimento de uma lei que regulamentasse a arborização neste local 

(Artigo 1º, da Lei Nº 3.656 de 19 de Dezembro de 2014) se deu a partir de 2014, o que justifica 

a ineficácia da legislação no sentido de ampliar os índices de arborização no referido bairro. 

Quando avaliada com base na legislação municipal, a carência de árvores no local se justifica 

pelo fato de que diversas edificações construídas são anteriores à existência da legislação. 

Durante os oito primeiros anos de existência deste bairro não haviam leis que os incentivasse a 

implantar arborização. 

  Cabe relatar ainda que, junto a uma criação de leis tardias no que se refere a esse assunto, 

observou-se que o presente bairro, sofreu e ainda sofre de forma intensa com a especulação 
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imobiliária, o que justifica a grande quantidade de lotes vazios e assim, sem possibilidades de 

que a legislação existente tenha efetividade sobre eles. 

Além disso, pode-se considerar fatores relativos à própria questão cultural. Muitas 

pessoas ainda consideram que a presença de árvores no espaço urbano é prejudicial sob 

diferentes aspectos, como limpeza, limitação de locomoção, e mesmo a segurança, condição 

que contribui para dificultar o plantio de árvores nessas localidades. 

Nesse sentido, não se pode falar que esta se trata de uma lei que é falha ou branda, e sim 

na criação de leis tardias que tratam da arborização nos bairros. Essas leis ainda estão 

caminhando para apresentar frutos futuramente tanto no visível, quanto também no invisível, 

refletido assim, não só no embelezamento destes locais, mais na criação de ambientes que 

favoreçam uma melhor vida aos seus habitantes. 

Ainda diante da efetividade ainda invisível dessas leis, não se pode deixar de questionar 

acerca da intensa especulação imobiliária nesta cidade, a qual tem sim, real impacto na carência 

de arborização de muitos locais da área urbana de Jataí-GO. Esse sim, é um fator preocupante 

que deve/deveria ser avaliado pelas autoridades locais. 

Considerando a importância dessas leis frente a uma cultura que considera a presença 

de árvores como algo que produz sujeira se pensa também a respeito da importância da criação 

de projetos que incentivem a arborização e alterem a relação entre a comunidade urbana e as 

árvores, demonstrando que elas não produzem sujeira, e sim vida. 
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8 - ANEXOS 

Anexo 1: Lei Municipal  nº 2.459/2003 e a Lei Federal 6.766 de 19 de Dezembro de 1979. 

 


