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Abstract: This work aims at making a partial diagnosis of 
street tree in the electricity distribution network in the 
state of Minas Gerais, based on the ranking of cities with 
the largest number of power outages related to conflicts 
with tree species. In this perspective, 80 circuits in 35 
cities of Minas Gerais were covered, which showed the 
highest levels of power outages in the years 2011 and 
2012. 1,643 trees were evaluated and classified into 41 
families and 130 species, 54 of which were exotic and 76 
native and, among these, only 13.84% were compatible 
with the wiring, due to their size. Little more than half of 
the evaluated trees (52.28%) were pruned because of 
conflicts with wires, with the species of Licania 
tomentosa, Poincianella pluviosa and Ligustrum lucidum 

being the most frequent. In conclusion, it was found that 
there is no adequate plan for handling urban trees, since 
most of the species found are of medium and large size, 
which should not occur, because trees in these locations 
should be of a smaller size. 
 
Keywords: Urban forestry; diversity indices; electric 
wiring; pruning; public administration. 
 
Resumo: Este trabalho teve como objetivo realizar um 
diagnóstico parcial da arborização viária sob a rede de 
distribuição de energia elétrica, no Estado de Minas 
Gerais, com base no ranking das cidades que mais 
tiveram interrupções de energia elétrica relacionadas a 
conflitos com espécies arbóreas. Nesta perspectiva, 
foram percorridos, 80 circuitos elétricos, em 35 cidades 
do Estado de Minas Gerais, que apresentaram os 
maiores índices de interrupções de energia nos anos de 
2011 e 2012. Foram avaliadas 1643 árvores, classificadas 
em 41 famílias e 130 espécies, sendo 54 exóticas e 76 
nativas e apenas 13,84% delas eram compatíveis com a 
fiação em razão do porte. Pouco mais da metade das 
árvores avaliadas (52,28%) foram podadas, por causa de 
conflitos com a fiação, sendo Licania tomentosa, 
Poincianella pluviosa e Ligustrum lucidum as mais 
recorrentes. As dez espécies mais frequentes perfizeram 
60,32% do total de árvores avaliadas. Em conclusão, foi 
verificado que não há um plano de manejo arbóreo-
urbano adequado, visto que a maioria das espécies 
encontradas são de médio e grande porte, o que não 
deveria ocorrer, pois as de pequeno porte são as mais 
indicadas nessas situações. 
 
Palavras-Chave: Arborização urbana; índices de 
diversidade; energia elétrica; poda; poder público. 
 

1  Introdução 

A urbanização é um processo crescente em todo mundo, 
sendo cada vez maior a população residente nas cidades 
em comparação com a população rural. No estado de 
Minas Gerais, em 2010, 85,29% da sua população 
residiam em áreas urbanas [1]. 

No Brasil, esse crescimento ocorreu de forma rápida e 
desordenada, sem um planejamento adequado de 
ocupação [2] e, segundo Nowak e colaboradores, esse 
constante crescimento tem ocasionado a fragmentação 
e a transformação contínua dos recursos naturais com 
consequentes distúrbios ambientais de maior escala [3]. 

A arborização urbana é uma das abordagens que, 
gradualmente, tem ganhado reconhecimento 
internacional. Esse conceito se refere a espaços verdes 
urbanos, com uma perspectiva integrada, considerando 
elementos individuais da paisagem verde como parte de 
um ‘todo’ integral [4]. Em face de seus inúmeros 
benefícios, a arborização urbana é um importante 
instrumento na melhoria da qualidade de vida nos 
centros urbanos. 
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Nesse sentido, os gestores de áreas verdes têm se 
esforçado para incluir o tema nas pautas e agendas 
políticas. Simultaneamente, conceitos e abordagens de 
uso integrado e compreensivo da paisagem têm 
emergido com o apoio das experiências e competências 
de várias profissões [4]. 

Nos Estados Unidos, a indústria de serviços em 
arboricultura se encontra em pleno desenvolvimento, 
empregando, aproximadamente, 160.000 pessoas, com 
abrangência de pelo menos 82.000 estabelecimentos e 
alcançando uma receita bruta anual próxima de nove 
bilhões de dólares [5]. Em oposição, no Brasil existem 
poucas empresas no ramo da arboricultura, ficando a 
gestão das árvores em meio urbano sob 
responsabilidade das prefeituras, que, em sua maioria, 
carecem de estrutura e investimentos na área, 
direcionando às concessionárias de energia elétrica o 
manejo das árvores em conflito com a fiação. 

O planejamento da arborização no meio urbano exige 
um processo cuidadoso que preveja os procedimentos 
desde sua concepção até sua implantação e manutenção 
[6]. Para o sucesso em planos de arborização urbana o 
planejamento é de suma importância, pois se não for 
feito de maneira adequada pode gerar danos, problemas 
e prejuízos futuros [7]. 

Assim, para a inserção de árvores nas cidades, devem-se 
selecionar espécies mais adequadas ao espaço físico 
disponível, às condições ambientais e antrópicas locais. 
Em vias públicas, com a presença de rede elétrica, 
devem-se priorizar espécies de menor porte, ou que 
apresentam possibilidade de condução da copa e 
crescimento lento, para evitar conflitos futuros [6].  

Dentro do manejo da arborização em meio urbano, o 
inventário é de grande importância, pois, por meio de 
seus dados, é possível obter informações da composição 
de espécies, dos problemas e conflitos dos indivíduos 
arbóreos com os elementos da urbe, sendo esses 
resultados os direcionadores das ações de planejamento 
e manejo arbóreo-urbano pelas concessionárias e pelo 
Poder Público, além de servir como base para promover 
ações educativas e de conscientização à população.  

As interrupções de energia originadas pela interferência 
de árvores na rede elétrica têm peso considerável nos 
gastos com manutenção pelas concessionárias e 
municipalidades, além de causar transtornos pela falta 
de energia elétrica e os danos materiais de toda ordem. 
Sendo assim, é relevante obter o conhecimento 
multidisciplinar acerca da situação das árvores sob rede 
elétrica nos ambientes urbanos, estado da arte ainda 
inicial no Brasil. 

Logo, na tentativa de incrementar as informações da 
área e incentivar novos estudos, objetivou-se, neste 
trabalho, realizar um diagnóstico parcial da arborização 
viária sob a rede de distribuição de energia elétrica, em 
35 cidades do Estado de Minas Gerais, com base no 
ranking daquelas que mais tiveram interrupções no 
fornecimento de energia elétrica relacionado a conflitos 
com espécies arbóreas, o que permitiu entender os 

motivos de tais conflitos, caracterizando-os, bem como 
consolidar as alternativas e soluções atuais direcionadas 
às concessionárias e ao Poder Público, principalmente.  

Por fim, ressalta-se que este trabalho é pioneiro no 
Brasil e objetiva também influenciar novos 
pesquisadores afins ao tema, para incrementar o estado 
da arte no país. Houve a esforço, pela práxis, de 
complementar a presente discussão transitando ou 
alternando entre um caráter comum em relatórios da 
área de gestão e engenharia da energia e o caráter 
científico ecológico, metodologia que se fez bastante útil 
até mesmo na divulgação interdisciplinar deste 
fragmento de tese doutoral. 

 

2 Material e Métodos 

Foram diagnosticados trechos de redes elétricas, ou 
circuitos, com o objetivo de avaliar as árvores próximas à 
rede elétrica, em 35 cidades que estão relacionadas a 
seguir: Arcos, Divinópolis, Formiga, Itaúna, Pará de 
Minas, Alfenas, Guaxupé, Itajubá, Passa Quatro, Três 
Corações, Betim, Contagem, Esmeraldas, Nova Lima, 
Ribeirão das Neves, Conselheiro Lafaiete, Juiz de Fora, 
Itabirito, Moeda, Ouro Preto, Araçuaí, Coronel Murta, 
Governador Valadares, Ipatinga, Timóteo, Araguari, 
Ituiutaba, Patos de Minas, Uberaba, Uberlândia, Curvelo, 
João Pinheiro, Montes Claros, Paracatu e Unaí. 

A seleção considerou os relatórios tabelados das cidades 
de Minas Gerais que mais apresentaram ocorrências de 
desligamentos de energia elétrica, relacionados ao 
conflito com árvores nos anos de 2011 e 2012, 
fornecidos em planilha Excel® pela Companhia 
Energética de Minas Gerais (Cemig). 

Foram utilizadas as informações de duração de 
interrupção de energia, número e endereço dos 
dispositivos operados, número de consumidores e 
extensão em quilômetros dos circuitos elétricos. As 
cidades foram ordenadas, considerando suas respectivas 
durações de interrupção nos anos de 2011 e 2012.  

 

2.1 Diagnóstico quali-quantitativo parcial da 
arborização 

Os circuitos, onde as espécies arbóreas foram avaliadas, 
apresentaram as seguintes características, segundo a 
Cemig: são circuitos chamados de média tensão, com 
chaves fusíveis e outros equipamentos operantes, 
também chamados de circuitos primários, e que 
funcionam nas tensões de 13.800 a 34.500 volts. Esses 
circuitos primários alimentam os transformadores que 
convertem as tensões de 13.800 a 34.500 volts em 
tensões de 127 ou 220 volts, que são utilizadas por 
consumidores residenciais [6]. 

A partir dessa informação, procurou-se identificar e 
localizar os circuitos para cada cidade. A melhor rota 
para os trabalhos de campo em cada cidade foi escolhida 
com o auxílio de técnicos da Cemig, os quais ajudaram 
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na análise e localização dos circuitos a serem 
amostrados. 

Inicialmente fez-se a análise visual de toda a extensão do 
circuito elétrico, presente nas ruas e/ou avenidas, com o 
objetivo de verificar a quantidade de árvores a serem 
avaliadas. Quando não foram encontrados indivíduos 
arbóreos no circuito, selecionou-se o próximo com a 
presença de pelo menos um espécime. Esses circuitos 
eram desprovidos de árvores em decorrência da 
eliminação das mesmas por estarem tocando a rede, 
causando desligamentos. 

As informações foram obtidas por meio de acesso 
autorizado pela Cemig, em um sistema chamado Gemini, 
que permite a busca e análise de dados de circuitos 
elétricos, mapas e outros dados, como quantidade de 
unidades consumidoras por circuito, informação 
bastante útil para ser relacionada às espécies ou 
indivíduos arbóreos identificados em cada cidade. A 
quantidade total de árvores avaliadas por cidade foi 
obtida somando-se a quantidade de árvores avaliadas 
em cada circuito percorrido.  

A avaliação qualitativa baseou-se na identificação e 
localização, análise estrutural e caracterização do 
indivíduo arbóreo.  

 

2.2 Identificação e localização 

Foram determinados os seguintes atributos: cidade, 
data, número da árvore, nome comum, nome científico, 
família, endereço, identificação da rede de média tensão 
(trifásica, monofásica, isolada, protegida, nua ou 
ausente), rede de baixa tensão (trifásica, monofásica, 
isolada, nua ou ausente) e localização (praça, interna-
lote, calçada-rede, calçada-oposta, canteiro central ou 
rua). 

Para as espécies sem possibilidade de identificação 
imediata, arquivaram-se fotografias da árvore inteira, do 
tronco, das folhas, dos frutos e flores, quando possível, 
com o objetivo de auxiliar na identificação das espécies 
por especialistas da Universidade Federal de Lavras 
(UFLA), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
e da Cemig.  

Para certificar a identificação, foi feita a conferência dos 
nomes científicos, com as sinonímias substituídas pelos 
nomes aceitos consultando banco de dados e 
bibliografias conforme protocolo de Cupertino e 
Eisenlohr [8]. 

Posteriormente, identificou-se a origem das espécies, se 
nativas ou exóticas, consultando-se bibliografias 
específicas, bem como a altura potencial, segundo 
Aguirre Júnior e Lima [9], Araujo e colaboradores [10] e 
Melazo e Nishiyama [11], que estratificam as espécies 
arbóreo urbanas em pequeno porte (P - ≤ a 6 m), médio 
porte (M - entre 6 e 10 m) e grande porte (G - > que 
10 m), pois essas são classes que possuem melhor 
correlação com as alturas mínimas da fiação elétrica 

[12][13], para os diversos contextos na área urbana, nos 
municípios abrangidos pelo sistema elétrico da Cemig. 

Foi necessário realizar uma atualização dos nomes 
científicos, com as sinonímias sendo substituídas pelo 
nome mais aceito. Nesse caso, utilizou-se o banco de 
dados da Lista de Espécies da Flora do Brasil [14] e o The 
Plant List [15]. 

 

2.3 Caracterização do indivíduo arbóreo 

Para a caracterização do indivíduo arbóreo, fez-se a 
avaliação dos atributos: dimensão da copa em metros, 
fragmentada em raios (em que R1 é o raio da projeção 
da copa em direção a casa/terreno/muro; R2 a projeção 
para o lado direito; R3 a projeção para a pista/sarjeta e 
R4 a projeção para o lado esquerdo), altura da copa, 
copa tocando ou não nas redes de baixa e média tensão, 
tronco inclinado ou normal/ereto, com a presença de 
rachaduras/cavidades, cupins, com sintomas de doenças 
ou sinais de fogo, modalidade de poda 
(condução/formação; unilateral; destopa; “em V” ou 
inexistente), motivo da poda (sinalização/placas; 
semáforo; iluminação pública; edificação ou poste/rede), 
tipo de colo (normal; alterado ou com estrangulamento), 
casca (normal; anelada; soltando súber ou com material 
incluso), tipo da copa (característica da espécie; em 
formação ou alterada), galhos (normais; com brotação 
epicórmica; secos/ocos; quebrados; cabo incluso; 
epífitas; pragas diversas; erva de passarinho ou com 
sintomas de doenças), sistema radicular (normal; 
exposto; com levantamento de calçada/pista; 
podado/seccionado; com sinais de apodrecimento; com 
sinais de fogo ou sem possibilidade de avaliar). 

Entende-se como  anelamento a uma técnica de retirada 
de material ao redor do tronco da árvore que impede a 
troca de nutrientes entre a copa e a raiz da mesma, 
levando-a à morte. Essa é uma técnica muito utilizada 
por cidadãos que não desejam determinadas espécies 
em calçadas em frente a suas residências ou próximo 
delas.  

Já a exposição de súber indica que houve algum 
ferimento na casca da árvore, podendo ser a inclusão de 
materiais de suporte, como lixeiras, enfeites, ganchos, e 
outros, que fazem com que a árvore reaja com tentativa 
de cicatrização. Algumas espécies têm esse processo 
natural, não sendo reação de algum contato exterior. 

A porcentagem apresentada para cada problema 
fitossanitário foi obtida dividindo-se a quantidade de 
indivíduos afetados pela quantidade total de indivíduos 
amostrados no diagnóstico. 

 

2.4 Análise dos dados 

Posteriormente aos trabalhos de campo, compôs-se uma 
planilha Excel® compilando todas as fichas das árvores 
avaliadas, formando, assim, um banco de dados com os 
atributos coletados. 
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A relação completa das espécies encontradas por cidade 
foi elaborada, com o cálculo das respectivas Frequências 
Relativas (FR) e Frequências Acumuladas (FAc). 

Esses parâmetros permitiram realizar comparações, 
segundo porcentagem de indivíduos encontrados em 
cada cidade, bem como realizar análises de 
ordenamento das espécies. As comparações foram 
realizadas para os dados de composição florística, 
extensão de redes elétricas, tipos de poda executados, 
classes de altura e conflitos com a rede elétrica. 

 

3 Resultados 

 

Foram avaliados 1643 indivíduos arbóreos, distribuídos 
em 130 espécies, das quais 76 eram de origem nativa 
(58,46%) e 54 de origem exótica (41,54%) (Tabela 1). 

As dez espécies mais frequentes encontradas no 
diagnóstico foram responsáveis por 60,32% de toda 
população amostral, sendo Licania tomentosa (19,23%), 

Poincianella pluviosa (13,21%), Murraya paniculata 
(5,96%), Ficus benjamina (4,20%), Ligustrum lucidum 
(3,83%), Hibiscus rosa-sinensis (3,23%), Lagerstroemia 
indica (3,04%), Bauhinia variegata (2,86%), Callistemon 
viminalis (2,68%) e Schinus molle (2,07%).  

Dessas dez espécies, oito apresentaram porte 
inadequado ao convívio com a rede elétrica, ou seja, 
características de médio e grande porte e foram 
responsáveis por quase metade da amostragem 
(48,09%). 

Foram identificados 258 (15,70%) indivíduos de pequeno 
porte, sendo 246 indivíduos de origem exótica e 12 de 
origem nativa, 348 indivíduos de médio porte, e 1.034 
indivíduos de grande porte.  

As espécies foram classificadas em 41 famílias e pouco 
mais da metade dos indivíduos avaliados (50,58%), 
concentraram-se nas três famílias mais frequentes: 
Fabaceae (24,22%), Chrysobalanaceae (19,23%) e 
Bignoniaceae (7,12%) (Tabela 1). 

 
Tabela 1: Espécies arbóreas identificadas no diagnóstico parcial da arborização viária, sob rede elétrica, realizado em 35 cidades do Estado 
de Minas Gerais. 
Table 1: Tree species identified in the partial diagnosis of street trees under power lines, in 35 cities in the State of Minas Gerais. 

Nome científico Nome popular Família Or. 
AP 

(m) 
Pr. N 

FR 

(%) 

FAc 

(%) 

Licania tomentosa (Benth.) Fritsch Oiti 
Chrysobalanac

eae 
N 18 G 316 19,23 19,23 

Poincianella pluviosa (DC.) L.P.Queiroz Sibipiruna Fabaceae N 25 G 217 13,21 32,44 

Murraya paniculata (L.) Jacq. Murta Rutaceae E 6 P 98 5,96 38,41 

Ficus benjamina L. Ficus-benjamina Moraceae E 30 G 69 4,20 42,60 

Ligustrum lucidum W.T. Aiton Alfeneiro Oleaceae E 10 M 63 3,83 46,44 

Hibiscus rosa-sinensis L. Hibisco Malvaceae E 5 P 53 3,23 49,67 

Lagerstroemia indica (L.) Pers. Resedá Lythraceae E 5 P 50 3,04 52,71 

Bauhinia variegata L. Pata-de-vaca Fabaceae E 10 M 47 2,86 55,57 

Callistemon viminalis (Sol. Ex Gaertn.) G. 

Don ex Loud. 
Calistemo Myrtaceae E 7 M 44 2,68 58,25 

Schinus molle L. Chorão Anacardiaceae N 10 M 34 2,07 60,32 

Lagerstroemia speciosa Pers. Escumilha-africana Lythraceae E 10 M 30 1,83 62,14 

Tecoma stans (L.) Juss ex Kunth Ipê-mirim Bignoniaceae E 10 M 28 1,70 63,85 

Terminalia catappa L. Sete-copas Combretaceae E 12 G 28 1,70 65,55 

Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn. Quaresmeira 
Melastomatace

ae 
N 12 G 27 1,64 67,19 

Jacaranda mimosifolia D.Don. Jacarandá-mimoso Bignoniaceae E 15 G 25 1,52 68,72 

Leucaena leucocephala (Lam.) R. de Wit Leucena Fabaceae E 7 M 25 1,52 70,24 

Handroanthus heptaphyllus(Vell.) Toledo 
Ipê-roxo-de-sete-

folhas 
Bignoniaceae N 30 G 24 1,46 71,70 

Lafoensia glyptocarpa Koehne Mirindiba Lythraceae N 15 G 23 1,40 73,10 

Michelia champaca L. Magnólia Magnoliaceae E 10 M 21 1,28 74,38 

Mangifera indica L. Mangueira Anacardiaceae E 40 G 20 1,22 75,59 

Psidium guajava L. Goiabeira Myrtaceae N 7 M 19 1,16 76,75 

Platanus acerifolia (Ailton) Willd. Plátano Platanaceae E 30 G 19 1,16 77,91 

Sapindus saponaria L. Saponária Sapindaceae N 19 G 18 1,10 79,00 

Delonix regia (Bojer ex Hook) Raf. Flamboyant Fabaceae E 12 G 17 1,03 80,04 

Bougainvillea glabra Choisy Primavera Nyctaginaceae N 17 G 16 0,97 81,01 

Archontophoenix cunninghamiana 

H.Wendl. & Drude 
Palmeira-seafórtia Arecaceae E 20 G 14 0,85 81,86 

Nerium oleander L. Espirradeira Apocynaceae E 5 P 12 0,73 82,59 

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. Flamboyant-mirim Fabaceae E 4 P 10 0,61 83,20 

Spathodea campanulata P.Beauv. Espatódea Bignoniaceae E 20 G 9 0,55 83,75 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Canafístula Fabaceae N 22 G 8 0,49 84,24 
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Copaifera langsdorffii Desf. Copaíba Fabaceae N 28 G 8 0,49 84,72 

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Ipê-do-Cerrado Bignoniaceae N 12 G 8 0,49 85,21 

Pachira aquatica Aubl. Monguba Malvaceae N 20 G 8 0,49 85,70 

Eriobothrya japonica (Thunb.) Lindl. Ameixa-nêspera Rosaceae E 10 M 7 0,43 86,12 

Handroanthus serratifolius (Vahl) 

S.O.Grose 
Ipê-amarelo Bignoniaceae N 30 G 7 0,43 86,55 

Beaucarnea recurvata Lem. Pata-de-elefante Asparagaceae E 6 P 7 0,43 86,98 

Cassia fistula L. 
Cássia-chuva-de-

ouro 
Fabaceae E 15 G 6 0,37 87,34 

Platypodium elegans Vogel Jacarandá-branco Fabaceae N 25 G 6 0,37 87,71 

Persea americana Mill. Abacateiro Lauraceae E 30 G 5 0,30 88,01 

Albizia lebbeck (L.) Benth. Albízia Fabaceae E 20 G 5 0,30 88,31 

Morus nigra L. Amoreira Moraceae E 12 G 5 0,30 88,62 

Schefflera arboricola Hayata Cheflera Araliaceae E 5 P 5 0,30 88,92 

Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex 

A.Juss. 
Cróton Euphorbiaceae E 4 P 5 0,30 89,23 

Handroanthus impetiginosus(Mart. ex Tul.) 

L.P.Queiroz 
Ipê-roxo-de-bola Bignoniaceae N 30 G 5 0,30 89,53 

Matayba mollis Radlk. Mataíba Sapindaceae N 6 P 5 0,30 89,84 

Libidibia ferrea (Mart.) L.P. Queiroz Pau-ferro Fabaceae N 22 G 5 0,30 90,14 

Triplaris sp. Triplaris Polygonaceae N 30 G 5 0,30 90,44 

Malpighia glabra L. Acerola Malpighiaceae E 3 P 4 0,24 90,69 

Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira-vermelha Anacardiaceae N 10 M 4 0,24 90,93 

Cupressus sp. Cipreste Cupressaceae E 30 G 4 0,24 91,17 

Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Ipê-branco Bignoniaceae N 25 G 4 0,24 91,42 

Tabebuia heterophylla (DC.) Britton Ipê-rosado Bignoniaceae E 18 G 4 0,24 91,66 

Tibouchina mutabilis (Vell.) Cogn. Manacá-da-serra 
Melastomatace

ae 
N 10 M 4 0,24 91,91 

Bauhinia forficata Link Mororó-de-espinho Fabaceae N 15 G 4 0,24 92,15 

Pinus elliottii Engelm. Pinus-elliotti Pinaceae E 30 G 4 0,24 92,39 

Eugenia uniflora L. Pitanga Myrtaceae N 8 M 4 0,24 92,64 

Thuja orientalis L. Tuia-compacta Cupressaceae E 12 G 4 0,24 92,88 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico Fabaceae N 30 G 3 0,18 93,06 

Leucochloron incuriale (Vell.) Barneby & 

J.W.Grimes 
Angico-rajado Fabaceae N 18 G 3 0,18 93,24 

Annona sylvatica A.St.-Hil. Araticum-amarelo Annonaceae N 15 G 3 0,18 93,43 

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze Araucária Araucareacea N 30 G 3 0,18 93,61 

Dombeya wallichii (Lindl.) K. Schum. Astrapeia Sterculiaceae E 7 M 3 0,18 93,79 

Erythrina variegata L. Brasileirinho Fabaceae E 20 G 3 0,18 93,97 

Clitoria fairchildiana R.A.Howard Clitória Fabaceae N 12 G 3 0,18 94,16 

Ficus microcarpa L. f. Ficus-microcarpa Moraceae E 15 G 3 0,18 94,34 

Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Gonçalo-alves Anacardiaceae N 15 G 3 0,18 94,52 

Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake Guapuruvu Fabaceae N 35 G 3 0,18 94,70 

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. 
Jacarandá-bico-de-

pato 
Fabaceae N 25 G 3 0,18 94,89 

Azadirachta indica A. Juss. Nim-indiano Meliaceae E 20 G 3 0,18 95,07 

Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna Paineira Malvaceae N 40 G 3 0,18 95,25 

Tibouchina candolleana (Mart. ex DC.) 

Cogn. 
Quaresmeira 

Melastomatace

ae 
N 9 M 3 0,18 95,44 

Tamarindus indica L. Tamarindo Fabaceae E 15 G 3 0,18 95,62 

Outras*      75   

Total Geral       1643 
100,0

0 

Nota: Dados: Nome científico, Nome popular, Família, Or. (Origem: E-espécie exótica / N-espécie nativa), AP (Altura potencial em metros), 
Pr. (Porte: P = até 6m, M = de 6 a 10m, G = maior que 10m), N (quantidade de indivíduos avaliados), FR (Frequência Relativa) e FAc 
(Frequência Acumulada). * as espécies que apresentaram 2 ou menos exemplares, foram consideradas como outras. 
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Tabela 2: Porcentagens referentes aos problemas fitossanitários e outros relacionados aos galhos e troncos das 20 espécies mais 
frequentes, encontradas no diagnóstico parcial da arborização viária, sob rede elétrica no Estado de Minas Gerais. 
Table 2: Percentages referring to phytosanitary problems and other related to the branches and trunks of 20 most common species found in 
the partial diagnosis of street trees under power lines in the state of Minas Gerais. 

 GALHOS* TRONCO 

Espécie 
BE 

(%) 

GSO 

(%) 

GQ  

(%) 

Epí. 

(%) 

PD 

(%) 

EP 

(%) 

Estr.  

(%) 

Rach. 

Cav. 

(%) 

Cup.  

(%) 

SD 

(%) 

SF 

(%) 

Licania tomentosa 15,39 1,21 2,43 0,18 - - 0,36 1,70 0,18 0,06 0,06 

Poincianella pluviosa 9,67 4,32 2,92 1,15 0,12 0,06 0,48 1,76 0,30 0,67 0,18 

Murraya paniculata 0,79 0,18 0,18 0,12 - - 0,18 0,12 - - - 

Ficus benjamina 2,73 0,73 0,48 0,18 - 0,24 0,12 0,85 0,06 0,30 - 

Ligustrum lucidum 1,94 1,03 0,91 0,18 0,24 0,18 0,12 1,33 - 0,18 0,06 

Hibiscus rosa-sinensis 0,85 - - - - - - 0,06 - - - 

Lagerstroemia indica 0,79 0,18 0,06 0,30 0,06 0,24 0,06 - - - - 

Bauhinia variegata 2,13 0,36 0,30 0,06 0,18 0,18 - 0,30 0,06 0,12 - 

Callistemon viminalis 0,06 0,06 - 0,18 - 0,12 - 0,06 - - - 

Schinus molle 1,03 0,12 0,06 0,18  0,12 0,36 - - - - 

Lagerstroemia speciosa 1,52 - - - - - - 0,24 - - 0,06 

Tecoma stans 0,24 0,24 0,06 - - - - 0,06 - - - 

Terminalia catappa 1,27 0,18 0,12 0,12 - - - - - - - 

Tibouchina granulosa 0,73 0,30 0,30 0,12 - - 0,06 0,06 - - 0,06 

Jacaranda mimosifolia 1,03 0,36 0,18 - - - - - - - - 

Leucaena leucocephala 0,85 0,12 0,06 - - 0,12 - 0,06 - - - 

Handroanthus heptaphyllus 0,42 0,06 0,06 - 0,06 - - - - - - 

Lafoensia glyptocarpa 1,21 0,24 0,36 0,06 - - 0,24 0,18 - - - 

Michelia champaca 1,21 0,06 - - - - - 0,06 - - - 

Mangifera indica 0,30 0,12 0,06 0,06 - 0,12 - - - - - 

Total de indivíduos 

afetados 
727 163 141 48 11 21 35 113 10 22 7 

% das 20 espécies 44,24 9,92 8,58 2,92 0,67 1,27 2,13 6,87 0,60 1,33 0,42 

*BE. Brotação epicórmica; GSO. Galhos secos ou ocos; GQ. Galhos quebrados; Epi. Epífitas; PD. Pragas diversas; EP. Erva de passarinho; 
Estr. estrangulamento; Rach. Cav. Rachadura ou cavidade; Cup. Cupins; SD. Sintomas de doenças; SF. Sintomas de fogo.  

 

Tabela 3: Porcentagens referentes aos problemas fitossanitários relacionados à casca das 20 espécies mais frequentes, encontradas no 
diagnóstico parcial da arborização viária, sob rede elétrica no Estado de Minas Gerais. 
Table 3: Percentages referring to phytosanitary problems related to the bark of the 20 most common species found in the partial diagnosis 
of street trees under power lines in the state of Minas Gerais. 

 CASCA SISTEMA RADICULAR 

Espécie 
An 

(%) 

SS (%) MI 

(%) 

Exp. 

(%) 

LC (%) SA (%) SF(%) 

Licania tomentosa 0,18 0,85 0,06 1,21 10,40 0,36 - 

Poincianella pluviosa 0,24 0,73 0,42 1,40 6,20 0,36 0,12 

Murraya paniculata - - - 0,06 0,30 - - 

Ficus benjamina - 0,18 0,18 1,09 1,88 0,36 - 

Ligustrum lucidum 0,06 0,06 0,30 0,06 1,88 0,06 - 

Hibiscus rosa-sinensis - - - - - - - 

Lagerstroemia indica 0,06 0,06 0,06 - 0,18 - - 

Bauhinia variegata - 0,18 - 0,06 0,48 0,06 - 

Callistemon viminalis 0,06 0,06 - - - - - 

Schinus molle - - 0,06 - 0,91 - - 

Lagerstroemia speciosa 0,12 0,18 0,12 - 0,48 - 0,06 

Tecoma stans - - - - 0,12 - - 

Terminalia catappa - - - 0,30 0,85 - - 

Tibouchina granulosa 0,06 0,06 - 0,24 0,42 0,06 - 

Jacaranda mimosifolia - - - - 0,12 - - 

Leucaena leucocephala - - - - 0,06 - - 

Handroanthus heptaphyllus - - 0,06 - 0,18 - - 

Lafoensia glyptocarpa 0,18 0,12 0,12 0,18 0,97 0,06 - 

Michelia champaca - - - 0,06 1,03 - - 

Mangifera indica 0,06 - - 0,06 0,30 - - 

Total de indivíduos afetados 17 41 23 78 441 22 3 

% das 20 espécies 1,03 2,49 1,40 4,74 26,84 1,33 0,18 

* An. Anelamento, SS. Soltando súber, MI. Material incluso, Exp. Expostos, LC. Levantamento de calçada, SA. Sinais de apodrecimento, SF. 
Sinais de fogo. 
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3.1 Aspectos fitossanitários das 20 espécies mais 
frequentes 

Verificou-se que as espécies Licania tomentosa (15,39%) 
e Poincianella pluviosa (9,67%) foram as que 
apresentaram os maiores percentuais de brotação 
epicórmica (Tabela 2). 

Quanto à presença de galhos secos ou ocos, a espécie 
Poincianella pluviosa foi a que mais se destacou (4,32%). 
Quanto à análise dos galhos quebrados, as espécies 
Poincianella pluviosa (2,9%) e Licania tomentosa (2,4%) 
apresentaram os maiores porcentagens (Tabela 2).  

Com relação aos problemas associados aos troncos, 
verificou-se baixa porcentagem total para 
estrangulamento, cupins, sintomas de doenças e sinais 
de fogo da população arbórea total (Tabela 2). 

As rachaduras ou cavidades nos troncos foram as mais 
significativas nesse grupo, apresentando-se em 6,87% da 

população arbórea total. As espécies que apresentaram 
maior destaque foram: Poincianella pluviosa (1,76%), 
Licania tomentosa (1,70%), Ligustrum lucidum (1,33%) e 
Ficus benjamina (0,85%). 

Quanto aos problemas relacionados à casca, verificou-se 
baixa porcentagem total para  anelamento, exposição de 
súber e material incluso nos troncos (Tabela 3). 

Para os problemas relacionados ao sistema radicular, 
verificou-se baixa porcentagem total para sinais de fogo 
(Tabela 3). O levantamento de calçada foi o problema 
que mais se destacou nesta avaliação, com as 20 
espécies mais frequentes totalizando 26,84% dos 
problemas relacionados ao sistema radicular.  

As espécies que mais se destacaram quanto ao 
levantamento de calçada foram Licania tomentosa 
(10,40%) e Poincianella pluviosa (6,20%).  

 

 
Tabela 4: Quantidade de indivíduos relacionados às modalidades de podas executadas por causa da rede elétrica nas 20 espécies mais 
frequentes, encontradas no diagnóstico parcial da arborização viária, sob rede elétrica no Estado de Minas Gerais. 
Table 4: Number of individuals related to methods of pruning performed because of the power grid in the 20 most common species found in 
the partial diagnosis of street trees under power lines in the state of Minas Gerais. 

Espécie N Pr. FR (%) CF U D V Soma 

Licania tomentosa 316 G 19,23 20 25 80 77 202 

Poincianella pluviosa 217 G 13,21 4 34 59 90 187 

Murraya paniculata 98 P 5,96 2 1 6 0 9 

Ficus benjamina 69 G 4,20 2 3 22 8 35 

Ligustrum lucidum 63 M 3,83 7 19 8 21 55 

Hibiscus rosa-sinensis 53 P 3,23 10 0 0 0 10 

Lagerstroemia indica 50 P 3,04 2 0 5 0 7 

Bauhinia variegata 47 M 2,86 3 4 17 8 32 

Callistemon viminalis 44 M 2,68 10 0 2 0 12 

Schinus molle 34 M 2,07 2 2 6 3 13 

Lagerstroemia speciosa 30 M 1,83 3 0 20 1 24 

Tecoma stans 28 M 1,70 6 1 0 0 7 

Terminalia catappa 28 G 1,70 1 3 12 8 24 

Tibouchina granulosa 27 G 1,64 1 3 8 1 13 

Jacaranda mimosifolia 25 G 1,52 0 2 1 0 3 

Leucaena leucocephala 25 M 1,52 0 2 7 1 10 

Handroanthus heptaphyllus 24 G 1,46 3 3 0 2 8 

Lafoensia glyptocarpa 23 G 1,40 3 5 4 8 20 

Michelia champaca 21 M 1,28 1 1 16 10 28 

Mangifera indica 20 G 1,22 1 4 3 0 8 

Soma das 20+ 1242 - 75,59 81 112 276 238 707 (43,03%) 

Soma Geral (1 a 130) 1643 - 100,00% 116 153 325 265 
859 

(52,28%) 

Nota: Dados: N° (Ranking das espécies identificadas), N (quantidade de indivíduos avaliados), Pr. (Porte: P = até 6m, M = de 6 a 10m, G = 
maior que 10m), FR (Frequência Relativa), CF (Poda de Condução ou Formação), U (Poda Unilateral), D (Destopa), V (Poda “em V”). 

*Obs.: O item “Soma das 20+” (negrito), refere-se às análises quantitativas das modalidades de poda para as 20 espécies mais 
frequentes. O item “Soma Geral”, refere-se às análises quantitativas das modalidades de poda executada em todas as árvores 
amostradas no diagnóstico. 
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3.2 Modalidades de poda realizadas nas 20 espécies 
mais frequentes 

Em relação ao total de indivíduos avaliados neste 
diagnóstico, 69,08% das árvores sofreram alguma 
modalidade de poda, as quais foram relativas a algum 
tipo ou combinação das podas de “condução ou 
formação”, “unilateral”, “destopa” ou “em V”.  

Desse montante, as podas que foram motivadas apenas 
pelos conflitos com a rede elétrica, foram realizadas em 
859 indivíduos, ou seja, 52,28% das árvores avaliadas. 
Dessas, 707 estavam relacionadas às 20 espécies mais 
frequentes (75,59% do total dos indivíduos) identificadas 
no diagnóstico (43,03%) (Tabela 4). 

Quanto às modalidades de poda executadas, verificou-se 
que a destopa foi a mais utilizada (325 indivíduos no 
total e 276 indivíduos para as 20 espécies mais 
frequentes), seguida da poda “em V” (265 indivíduos no 
total e 238 indivíduos para as 20 espécies mais 
frequentes), unilateral (153 indivíduos no total e 112 
indivíduos para as 20 espécies mais frequentes) e, 
condução ou formação (116 indivíduos no total e 81 
indivíduos para as 20 espécies mais frequentes). 
 

4 Discussão 
 

A seguir são discutidos os resultados mediante a análise 
florística, aspectos fitossanitários e modalidades de 
poda. 

 
4.1 Análise florística e contexto das 20 espécies mais 
frequentes 

Observou-se que a grande parte das espécies era de 
médio e grande portes, inadequados ao convívio com a 
rede elétrica, pois inevitavelmente têm potencial para 
provocar conflitos com a fiação, o que demanda alguma 
intervenção, seja pela prefeitura, ou pela concessionária 
de energia elétrica. Apenas três espécies da lista das 20 
mais frequentes eram de pequeno porte, Murraya 
paniculata, Hibiscus rosa-sinensis e Lagerstroemia indica, 
adequadas ao plantio sob rede elétrica sob a ótica do 
potencial para o conflito com a fiação. 

Kulchetscki e colaboradores salientaram que a utilização 
de espécies nativas valoriza a qualidade de vida local e 
contribui para criação de belezas cênicas atrativas, 
contribuindo para a proteção e valorização da flora local. 
Porém, segundo o autor, critérios técnicos devem ser 
considerados quando do planejamento da arborização e 
espécies de pequeno porte devem ser utilizadas como 
alternativas à compatibilização com a rede elétrica [16]. 

De acordo com a Cemig [12] e Pivetta e Silva Filho [2], as 
árvores de grande porte deveriam estar localizadas do 
lado oposto à rede elétrica, em ruas com largura maior 
que 7 m e plantadas em passeios com largura mínima de 
2 m, pois deste modo seu desenvolvimento não 
alcançaria as estruturas que compõem o sistema elétrico 

de potência, além das outras estruturas, como as 
edificações. 

Uma das espécies mais frequentes foi a Poincianella 
pluviosa. De acordo com Bobrowski, essa espécie tem 
sido muito utilizada em todo o Brasil, e, em virtude das 
observações de que a mesma possui boa adaptabilidade 
às condições urbanas, a espécie tem sido opção muito 
usual para a arborização urbana, até porque durante 
anos tem sido plantada e isso não deixa de ser um meio 
de atestar sua adaptabilidade [7]. 

 
4.2 Aspectos fitossanitários das 20 espécies mais 

frequentes 

O total das 20 espécies mais frequentes apresentou 
44,24% de brotação epicórmica, o que é considerável e 
permite que as instituições, que lidam com a arborização 
urbana, possam elaborar planos de ação efetivos, que 
atinjam as espécies mais frequentes, bem como os 
problemas que mais acometem as espécies no meio 
urbano. Foi verificado que os motivos de tais brotações 
foram decorrentes das podas realizadas para livrar as 
estruturas urbanas e a fiação de galhos, tendo em vista 
que as espécies mais frequentes foram médio e grande 
porte, o que justifica o resultado. 

Verificou-se que a presença de pragas diversas e erva de 
passarinho foi muito baixa, com apenas 32 indivíduos 
afetados. Apesar de ser mínima a ocorrência desses 
problemas nesse estudo, considera-se um alerta o 
aparecimento de erva de passarinho em populações 
arbóreas, visto ser um parasita propagado com muita 
facilidade pela fauna, colocando em risco todo um 
conjunto de árvores em determinados locais, em se 
considerando parques ou unidades de conservação 
próximas à cidade. 

Os registros de estrangulamento nos troncos das árvores 
foram em grande parte, devido à instalação de gradil no 
início do desenvolvimento dos indivíduos, e que não 
foram retiradas posteriormente. Com o tempo, quando 
ocorreu o crescimento secundário, o indivíduo começou 
a englobar aquele material, que no geral apresentam 
natureza metálica, desfavorecendo totalmente a 
continuidade dos indivíduos naquele local.  

A maioria das espécies que apresentaram rachaduras ou 
cavidades nos troncos são árvores de médio e grande 
porte e podem apresentar, dependendo da extensão das 
rachaduras ou cavidades, potencial de risco  de queda. A 
gestão pública e concessionária de energia elétrica 
devem considerar esse fator e promover políticas que 
deem prioridades de manejo a estas espécies, pois as 
consequências podem ser desastrosas quando da queda 
de indivíduos arbóreos sob redes elétricas, 
equipamentos urbanos, veículos e pessoas. 

Os sinais de fogo observados no sistema radicular foram 
relativos ao ateamento de fogo em lixos que estavam 
posicionados nas bases das árvores, comprometendo 
seriamente este sistema. Sinais de apodrecimento do 
sistema radicular são indicadores para a execução de 
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manutenção nas árvores em meio urbano, uma vez que 
são atributos para a avaliação de risco em árvores. 

As espécies que mais provocaram levantamento de 
calçada, também foram citadas em trabalho realizado 
por Martins e colaboradores, os quais avaliaram cinco 
espécies arbóreas junto a infraestruturas da cidade de 
Campo Mourão - PR, segundo uma metodologia de 
atribuição de peso às espécies de acordo com o grau do 
dano causado na fiação e no calçamento. Os autores 
verificaram que Poincianella pluviosa, Ficus benjamina e 
Ligustrum lucidum são espécies inadequadas ou 
incompatíveis com o ambiente urbano, interferindo na 
rede elétrica e provocando danos às calçadas [17]. Uma 
vez que geram levantamento de calçadas, os problemas 
com a acessibilidade urbana aumentam, e, dependendo 
do estado fitossanitário do espécime, este pode sofrer 
queda, e, como demonstrado neste trabalho, sendo a 
maioria de médio e grande porte, inevitavelmente 
atingirão a rede elétrica, com possibilidades de danos às 
estruturas viárias e à vida humana. 

 
4.3 Modalidades de poda realizadas nas 20 espécies 

mais frequentes 

Geralmente as intervenções de podas são motivadas por 
moradores, executadas pela prefeitura ou pela 
concessionária de energia elétrica, com objetivos 
variados, tais como podas para livrar a fiação de galhos 
conflitantes, podas culturais municipais (incluindo 
destopa), podas estéticas, dentre outras. 

Por meio da análise da quantidade de indivíduos 
podados com causa rede elétrica (859), verificou-se que 
as 20 espécies mais frequentes corresponderam a 
82,30% deste total, o que justificaria a elaboração de um 
plano de manejo de poda de árvores entre prefeituras e 
concessionária de energia elétrica. Este plano de manejo 
seria bastante eficaz, uma vez que teriam prioridade de 
manutenção as espécies mais frequentes nas cidades, e 
que correspondem ao maior efetivo de podas realizadas 
com a causa rede elétrica, atingindo boa parte da 
população arbóreo-urbana. 

Segundo estudo realizado por Kuhns e Reiter, em seis 
cidades da porção oeste dos Estados Unidos, podas 
drásticas como a destopa são percebidas de modo 
negativo pelos clientes das concessionárias de energia 
elétrica, principalmente, em razão da aparência estética 
desagradável em que as árvores se apresentam após as 
intervenções [18]. 

A destopa não é uma técnica recomendada, pois põe a 
espécie em uma situação muito desfavorável 
bioquimicamente, dentre outros fatores negativos. 
Houve destaque para a espécie Poincianella pluviosa, 
responsiva à modalidade de poda “em V”. Essa espécie é 
nativa de grande porte e muito utilizada em todo o 
território brasileiro, no qual atestou sua adaptação, por 
meio de plantios longevos em vários ecossistemas [7].  

De acordo com Loboda e Angelis, espécies de grande 
porte e espécies de crescimento monopodial são, 
visivelmente, mais problemáticas em se falando de 

compatibilização com rede elétrica e de telefonia. Em 
estudo realizado na cidade de Guarapuava-PR, os 
autores indicaram o plantio de espécies de pequeno 
porte sob rede e em locais onde o passeio é estreito, 
sugerindo que a concessionária de energia elétrica e a 
prefeitura municipal tenham plano integrado para 
arborização e sistemas elétricos [19].  

 

5 Conclusões 

Foram identificadas 130 espécies no diagnóstico parcial 
da arborização viária sob rede elétrica no Estado de 
Minas Gerais. Dessas, 41,54% eram de origem exótica, 
sendo 11 de pequeno porte, 14 de médio porte e 28 de 
grande porte; e 58,46% espécies de origem nativa, das 
quais 7 eram de pequeno porte, 10 de médio porte e 58 
de grande porte. A substituição gradual das espécies sob 
rede elétrica por espécies de pequeno porte, 
preferencialmente nativas, pode contribuir de modo 
significativo com a diminuição das interrupções no 
fornecimento de energia elétrica, além de estar 
consoante com a manutenção da biodiversidade local. 

As dez espécies mais frequentes no diagnóstico 
corresponderam a 60,32% da população amostral e as 
espécies foram Licania tomentosa (19,23%), Poincianella 
pluviosa (13,21%), Murraya paniculata (5,96%), Ficus 
benjamina (4,20%), Ligustrum lucidum (3,83%), Hibiscus 
rosa-sinensis (3,23%), Lagerstroemia indica (3,04%), 
Bauhinia variegata (2,86%), Callistemon viminalis (2,68%) 
e Schinus molle (2,07%). O remanejamento das espécies 
de médio e grande porte, já consagradas na malha 
urbana do Estado de Minas Gerais, pode ser feito em se 
considerando os locais adequados para sua utilização, 
em ruas largas e do lado oposto à rede elétrica. O foco 
em apenas dez espécies pode se constituir em um 
divisor para quem está realizando o manejo da 
arborização viária, já que abrangerá grande parcela da 
população. 

O aspecto fitossanitário mais significativo foi brotação 
epicórmica; e os problemas relativos à presença de 
rachaduras ou cavidades nos troncos, exposição de 
raízes e levantamento de calçadas. As espécies 
associadas a esses conjuntos foram Licania tomentosa, 
Poincianella pluviosa e Ligustrum lucidum. Sendo assim, 
uma maior atenção deve ser dada pela gestão municipal 
aos referidos problemas, no sentido de evitar incidentes 
com as estruturas urbanas e com a população humana. 
Tais trabalhos devem ser concentrados nas espécies 
mais frequentes das cidades, pois, assim, os resultados 
seriam otimizados, com o alcance de mais 50% dos 
indivíduos. 

Pouco mais da metade das árvores avaliadas (52,28%) 
apresentaram poda motivada por conflitos com a fiação 
elétrica. As três espécies mais podadas foram Licania 
tomentosa, Poincianella pluviosa e Ligustrum lucidum, e 
a modalidade de poda “destopa” foi a mais frequente, 
seguida da poda “em V”. Sugerem-se maiores estudos 
quanto ao ciclo de poda para as espécies que 
atualmente estão em conflito com a rede de distribuição 
de energia elétrica. As 20 espécies mais frequentes em 
levantamentos de poda podem ser avaliadas, pois assim 
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conseguir-se-ia um quantitativo bastante significativo de 
intervenções, que iria contribuir, efetivamente, para a 
diminuição das interrupções de energia em virtude de 
conflitos com árvores. Além disso, esse estudo 
possibilitaria melhor adaptação a espécies que não são 
tão afins a sofrer sucessivas podas. 

Recomenda-se então, que a gestão pública, em parceria 
com as concessionárias e instituições do ramo, 
promovam ações de Educação Ambiental, que 
gradualmente eliminem os trabalhos de destopa em 
cidades que têm essa prática ou modalidade de poda 
como cultural. 

Por fim, as universidades e outros institutos de pesquisa 
devem investir na formação de recursos humanos, bem 
como na abertura de programas de pós-graduação 
relacionados às tendências da arborização urbana. Há, 
atualmente, grande carência de profissionais com 
formação específica em prefeituras e concessionárias de 
energia elétrica, que contribuam de forma profícua na 
redução de custos de manutenção das árvores, bem 
como no incremento dos benefícios da arborização para 
as cidades e, ainda, na proteção do meio ambiente. 
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