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1. Apresentação 

As figueiras (Ficus microcarpa) localizadas no canteiro central da Avenida Afonso 

Pena foram plantadas na gestão do Prefeito Arlindo de Andrade (1921 a 1924). Atualmente 

totalizam 24 exemplares, distribuídos no trecho compreendido pela Rua José Antonio e 

Avenida Calógeras. 

Já as figueiras (Ficus microcarpa) localizadas no canteiro central da Avenida Mato 

Grosso foram plantadas no final da década de 30, na gestão do então Prefeito Eduardo 

Olímpio Machado. Atualmente, totalizam 19 exemplares, distribuídos no trecho 

compreendido pela Rua Pedro Celestino e Avenida Calógeras.  

Estas árvores têm condição especial, por serem imunes ao corte, fazendo parte do 

Patrimônio Cultural do Município de Campo Grande, sendo responsáveis pela identificação 

da cidade como uma das mais arborizadas do país. Além disso, são árvores de idade 

avançada, muitas já senescentes, devido à submissão constante às adversidades que 

qualquer árvore de ambiente urbano sofre. 

Assim, estas já prestaram e vêm prestando à nossa cidade serviços ambientais de 

monta incalculável. Desta forma, faz-se necessário seu acompanhamento, por meio de 

monitoramento e realização dos tratos culturais mais indicados, visando prolongar sua 

permanência e dar-lhes melhores condições de vida, tendo em vista o importante papel que 

desempenham na arborização urbana de Campo Grande. 

Com a aquisição do equipamento ARBOTOM Rinntech, foram efetuadas tomografias 

de todas as figueiras imunes ao corte existentes no canteiro central da Avenida Afonso 

Pena e no canteiro central da Avenida Mato Grosso, com a finalidade de avaliar as 

condições de resistência do lenho destas árvores, como uma medida auxiliar na análise de 

riscos destas plantas, bem como para auxiliar na tomada de decisões, tendo em vista se 

tratar de um exame que dá maior precisão no diagnóstico. 

 

 

2. Objetivos 

Este documento foi elaborado com o objetivo de apresentar o diagnóstico obtido por 

avaliação individual das figueiras das Avenidas Mato Grosso e Afonso Pena. 

 

 

3. Material e Métodos 

Para a análise individual das figueiras foram utilizados os seguintes materiais: 
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 Tomógrafo para árvores ARBOTOM, marca Rinntech, utilizado para determinar 

a sanidade das árvores através da reconstrução de seções transversais 

inteiras da árvore, por meio de informações fornecidas pela passagem de 

energia com ondas de ultrassom, campo elétrico, ondas eletromagnéticas e 

raios Y e X através da madeira com método não destrutivo; 

 Computador portátil para processamento das informações coletadas pelos 

sensores do tomógrafo arbóreo; 

 Máquina fotográfica para registrar a posição dos sensores. 

A coleta de dados foi realizada da seguinte maneira: 

 Cada árvore foi identificada quanto à sua localização; 

 Foi realizada análise visual de todos os exemplares arbóreos amostrados; 

 Foram fotografados todos os indivíduos analisados; 

 Os sensores foram instalados com captadores penetrando pela casca e 

adentrando cerca de cinco milímetros do tronco, não causando nenhum tipo de 

dano considerável à sanidade do indivíduo arbóreo; 

 Foram tomados os dados de resistência do lenho do caule em duas alturas, 

uma próxima ao colo e outro próximo à primeira bifurcação do tronco; 

 Foram tomados os dados de resistência do lenho ao longo da projeção 

radicular (raízes); 

 Após a tomada dos dados, foi efetuada análise técnica dos resultados, 

concluindo o diagnóstico quanto à estimativa de risco de queda por conta da 

perda de resistência do lenho; 

 Para fins de interpretação dos resultados, considerou-se que baixas 

velocidades de propagação das ondas de impulso ao longo dos tecidos 

internos examinados indicam áreas com menor resistência e altas velocidades 

indicam áreas intactas do tronco; 

 Nos gráficos, a velocidade de propagação das ondas de impulso foram 

demonstradas por meio de um gradiente de cores que vai do verde ao 

vermelho, sendo que o verde indica as maiores velocidades e o vermelho as 

menores; 

 Assim, de maneira randômica, o verde indica tecido intacto, o amarelo tecido 

em deterioração e o vermelho tecido necrosado (deteriorado); 

 Foram considerados como de risco os resultados que acusaram perda de 

resistência do lenho a partir dos 35%. 
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4. Resultados 

4.1. Avenida Afonso Pena – sentido Rua José Antônio à Avenida Calógeras 

Exemplar nº 01 – localizado no canteiro entre a Rua José Antonio e a Rua Padre João 

Crippa, na altura do nº 2882  

                                                                 Raízes 

            
   

 

                          Colo                                                   Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 02 – localizado no canteiro entre a Rua José Antonio e a Rua Padre João 

Crippa, na altura do nº 2844  

                                                                Raízes 

           
 

 

                          Colo                                               Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 03 – localizado no canteiro entre a Rua José Antonio e a Rua Padre João 

Crippa, na altura do nº 2830 – em frente ao Banco 

 

                                                                 Raízes 

           
 

 

 

                          Colo                                               Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 04 – localizado no canteiro entre a Rua José Antonio e a Rua Padre João 

Crippa, na altura do nº 2802 

                                                                         Raízes 

         

 

 

                          Colo                                            Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 05 – localizado no canteiro entre a Rua José Antonio e a Rua Padre João 

Crippa, na altura do nº 2788 – esquina com a Rua Padre João Crippa 

 

                                                                                                 Raízes 

           

 

 

                          Colo                                             Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 06 – localizado no canteiro entre a Rua Pedro Celestino e a Rua Rui Barbosa, 

na altura do nº 2542 – esquina com a Rua Pedro Celestino 

 

                                                                  Raízes 

           

 

 

                                Colo                                            Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 07 – localizado no canteiro entre a Rua Pedro Celestino e a Rua Rui Barbosa, 

na altura do nº 2466  

                                                                        Raízes 

             

 

 

                            Colo                                               Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 08 – localizado no canteiro entre a Rua Pedro Celestino e a Rua Rui Barbosa, 

na altura do nº 2429  

                                                               Raízes 

             
 

 

 

                          Colo                                                 Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 09 – localizado no canteiro entre a Rua Pedro Celestino e a Rua Rui Barbosa, 

na altura do nº 2404  

                                                                             Raízes 

            

  

 

                            Colo                                                 Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 10 – localizado no canteiro entre a Rua Pedro Celestino e a Rua Rui Barbosa, 

na altura do nº 2400  

                                                                        Raízes 

           

 

 

                            Colo                                                Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 11 – localizado no canteiro entre a Rua Pedro Celestino e a Rua Rui Barbosa, 

na altura do nº 2386 – em frente à Loja Vivo 

 

                                                                                   Raízes 

            

 

 

                            Colo                                              Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 12 – localizado no canteiro entre a Rua Rui Barbosa e a Rua Treze de Maio, 

na altura do nº 2356 – esquina com a Rua Rui Barbosa 

 
                                                                                Raízes 

            

 

 

                            Colo                                                Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 13 – localizado no canteiro entre a Rua Rui Barbosa e a Rua Treze de Maio, 

na altura do nº 2303  

 
                                                                                  Raízes 

            

 

 

                            Colo                                              Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 14 – localizado no canteiro entre a Rua Treze de Maio e a Rua Quatorze de 

Julho, na altura do nº 2270 

                                                                      Raízes 

             

 

 

                                Colo                                              Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 15 – localizado no canteiro entre a Rua Treze de Maio e a Rua Quatorze de 

Julho, na altura do nº 2125 

                                                                              Raízes 

                    
    
                   

 

                              Colo                                            Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 16 – localizado no canteiro entre a Rua Treze de Maio e a Rua Quatorze de 

Julho, na altura do nº 2081 

                                                                Raízes 

             

 

 

                               Colo                                             Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 17 – localizado no canteiro entre a Rua Treze de Maio e a Rua Quatorze de 

Julho, na altura do nº 2057 

                                                                               Raízes 

                
 

 

 

                            Colo                                            Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 18 – localizado no canteiro entre a Rua Treze de Maio e a Rua Quatorze de 

Julho, na altura do nº 2051 

                                                                             Raízes 

             
 

 

                            Colo                                               Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 19 – localizado no canteiro entre a Rua Quatorze de Julho e a Avenida 

Calógeras, na altura do nº 2040 

                                                                      Raízes 

             

 

 

                            Colo                                              Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 20 – localizado no canteiro entre a Rua Quatorze de Julho e a Avenida 

Calógeras, na altura do nº 1993 

                                                                        Raízes 

             
 
 

 

                            Colo                                              Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 21 – localizado no canteiro entre a Rua Quatorze de Julho e a Avenida 

Calógeras, na altura do nº 1974 

                                                                  Raízes 

             
 

 

 

                            Colo                                               Primeira bifurcação do tronco 

                                                                                                                                                                



 

28 

 

Exemplar nº 22 – localizado no canteiro entre a Rua Quatorze de Julho e a Avenida 

Calógeras, na altura do nº 1927 

                                                                            Raízes 

                 

 

 

                            Colo                                             Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 23 – localizado no canteiro entre a Rua Quatorze de Julho e a Avenida 

Calógeras, na altura do nº 1918 

                                                               Raízes 

                
 

 

                                  Colo                                            Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 24 – localizado no canteiro entre a Rua Quatorze de Julho e a Avenida 

Calógeras, na altura do nº 1885 

                                                                  Raízes 

               
 

 

                            Colo                                             Primeira bifurcação do tronco 
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Tabela 1 – Resultados de perda de resistência do lenho nas figueiras da Avenida 

Afonso Pena.  

Exemplar PR* Raiz PR* Colo 
PR* primeira 
bifurcação 

1   49% 34% 40% 

2   27% 32% 31% 

3 8% 41% 43% 

4 25% 43% 36% 

5 9% 41% 41% 

6 2% 39% 40% 

7 32% 39% 31% 

8 25% 47% 38% 

9 20% 31% 37% 

10 25% 38% 34% 

11 26% 34% 32% 

12 29% 36% 38% 

13 5% 47% 47% 

14 37% 44% 49% 

15 14% 53% 44% 

16 9% 36% 54% 

17 25% 31% 18% 

18 32% 31% 24% 

19 31% 46% 48% 

20 59% 51% 56% 

21 0% 53% 55% 

22 21% 39% 45% 

23 10% 48% 47% 

24 4% 40% 47% 

                                       *PR – perda de resistência do lenho 
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4.2. Avenida Mato Grosso – Sentido Rua Pedro Celestino à Avenida Calógeras 

Exemplar nº 01 – localizado no canteiro entre a Rua Pedro Celestino e a Rua Rui Barbosa, 

na altura do nº 579 – em frente ao Restaurante 

 
                                                                       Raízes 

            

 

 

         Colo                                                 Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 02 – localizado no canteiro entre a Rua Pedro Celestino e a Rua Rui Barbosa, 

na altura do nº 509 – esquina com a Rua Rui Barbosa 

 

No caso desta árvore, os sensores não conseguiram captar os dados na altura do 

colo e raízes. Após nos certificarmos de que não havia nenhum erro nos procedimentos e 

nem falhas no equipamento, bem como realizar várias tentativas, decidimos fazer a 

avaliação com base apenas nos resultados da medição na altura da primeira bifurcação do 

tronco. 

 

                                                              Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 03 – localizado no canteiro entre a Rua Rui Barbosa e a Rua Treze de Maio, 

na altura do nº 489 – em frente à Capela da Santa Casa 

 

                                                                  Raízes 

               

         
 
      Colo                                                 Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 04 – localizado no canteiro entre a Rua Rui Barbosa e a Rua Treze de Maio, 

na altura do nº 449  

                                                                           Raízes 

               
 

 

         Colo                                            Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 05 – localizado no canteiro entre a Rua Rui Barbosa e a Rua Treze de Maio, 

na altura do nº 421 

                                                                      Raízes 

               
 

 

                  Colo                                              Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 06 – localizado no canteiro entre a Rua Rui Barbosa e a Rua Treze de Maio, 

na altura do nº 410 

 

                                                                      Raízes 

                 
 

 

                Colo                                                 Primeira bifurcação do tronco 

                    
 



 

38 

 

Exemplar nº 07 – localizado no canteiro entre a Rua Rui Barbosa e a Rua Treze de Maio, 

na altura do nº 400  

                                                                         Raízes 

                   
 

 

            Colo                                              Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 08 – localizado no canteiro entre a Rua Rui Barbosa e a Rua Treze de Maio, 

na altura do nº 380  

                                                                           Raízes 

                      
 

 

                         Colo                                                  Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 09 – localizado no canteiro entre a Rua Rui Barbosa e a Rua Treze de Maio, 

na altura do nº 366  

                                                                     Raízes 

                  
  

 

           Colo                                                  Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 10 – localizado no canteiro entre a Rua Rui Barbosa e a Rua Treze de Maio, 

na altura do nº 350 

                                                                                       Raízes 

                          
 

 

           Colo                                                    Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 11 – localizado no canteiro entre a Rua Rui Barbosa e a Rua Treze de Maio, 

na altura do nº 330 – esquina com a Rua Treze de Maio 

                                                                             Raízes 

                     
 

 

          Colo                                                Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 12 – localizado no canteiro entre a Rua Treze de Maio e Rua Quatorze de 

Julho, na altura do nº 246  

                                                                                Raízes 

                    
 

 

               Colo                                              Primeira bifurcação do tronco  
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Exemplar nº 13 – localizado no canteiro entre a Rua Treze de Maio e Rua Quatorze de 

Julho, na altura do nº 227  

                                                                         Raízes 

                 
 

 

           Colo                                               Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 14 – localizado no canteiro entre a Rua Treze de Maio e Rua Quatorze 

de Julho, na altura do nº 220 – em frente ao estacionamento  

                                                                            Raízes 

                  
  

 

 

               Colo                                                  Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 15 – localizado no canteiro entre a Rua Treze de Maio e Rua Quatorze de 

Julho, na altura do nº 200  

                                                                              Raízes 

                      
 

 

                            Colo                                                 Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 16 – localizado no canteiro entre a Rua Treze de Maio e Rua Quatorze de 

Julho, na altura do nº 155 

                                                               Raízes 

                 

 

 

   Colo                                                Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 17 – localizado no canteiro entre a Rua Quatorze de Julho e Avenida 

Calógeras, na altura do nº 135 – esquina com a Rua Quatorze de Julho  

                                                                       Raízes 

                  
 

 

     Colo                                                Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 18 – localizado no canteiro entre a Rua Quatorze de Julho e Avenida 

Calógeras, na altura do nº 36  

                                                                         Raízes 

                  
 

 

                 Colo                                            Primeira bifurcação do tronco 
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Exemplar nº 19 – localizado no canteiro entre a Rua Quatorze de Julho e Avenida 

Calógeras, na altura do nº 26 – esquina com a Avenida Calógeras 

                                                                                 Raízes 

                      
 

 

       Colo                                                  Primeira bifurcação do tronco 
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Tabela 2 – Resultados de perda de resistência do lenho nas figueiras da Avenida 

Mato Grosso.  

Exemplar PR* Raiz PR* Colo 
PR* primeira 
bifurcação 

1 14% 23% 21% 

2 - 30% - 

3 20% 40% 43% 

4 36% 39% 48% 

5 29% 31% 21% 

6 14% 30% 34% 

7 20% 23% 37% 

8 16% 47% 33% 

9 0% 19% 36% 

10 0% 28% 48% 

11 23% 41% 43% 

12 30% 35% 37% 

13 39% 27% 27% 

14 16% 33% 32% 

15 17% 56% 45% 

16 24% 39% 42% 

17 25% 61% 58% 

18 18% 42% 44% 

19 16% 44% 51% 

                                       *PR – perda de resistência do lenho 
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5. Conclusão e considerações finais 

Das 43 árvores avaliadas, apenas oito indivíduos apresentam boa condição do lenho 

(madeira) em todas as porções examinadas, enquanto que os demais 35 exemplares 

arbóreos têm ao menos algum grau de comprometimento do tecido lenhoso. 

A análise da deterioração do lenho por meio da tomografia arbórea nos indica o 

quanto cada indivíduo perde em resistência, permitindo a possibilidade de se inferir os 

riscos de queda total ou parcial de forma graduada, dependendo da estrutura analisada. 

Desta forma, o tomógrafo é uma ferramenta que nos proporciona melhor precisão no 

diagnóstico. Porém, não se trata de um recurso a ser utilizado isoladamente. Os resultados 

obtidos por meio desse exame podem e devem ser complementados por outras formas de 

análise para que sejam definidas as melhores ações a serem adotadas em cada caso. 

Associando-se os dados obtidos por meio da tomografia com a análise visual destas 

árvores, foi possível concluir que a deterioração do lenho verificada nestas árvores não se 

trata de um processo que ocorre de forma instantânea. É um processo lento e gradual que 

já havia sido detectado, porém não com a precisão que hoje nos é permitido chegar.  

São todas árvores senescentes, que enfrentam condições adversas, sendo 

provavelmente o maior prejuízo provocado pela compactação do solo, trepidação pelo 

tráfego de veículos constante, o estrangulamento das raízes pela ausência de área livre, a 

exposição a gases fitotóxicos e o estresse hídrico e nutricional prolongado. 

Verificam-se claramente nelas sintomas de deficiência nutricional, o que ocasiona 

certa debilidade fisiológica, tornando-as suscetíveis a infestações oportunistas de difícil 

controle. 

No mais, por sua arquitetura original, são árvores que apresentam superfícies que 

favorecem o acúmulo de água em suas cavidades, o que associado à baixa imunidade da 

planta, favorece o estabelecimento de fungos, cuja atividade ocasiona a deterioração dos 

tecidos lenhosos.  

Há sinais de que praticamente todas já passaram por procedimento dendrocirúrgico. 

No entanto, na maioria delas o material utilizado se degradou com a ação do tempo e as 

cavidades estão expostas, de modo que o acúmulo de água nestas é algo corriqueiro, a 

ponto de se identificar até mesmo a presença de larvas de mosquito Aedes aegypti. Desta 

forma, a ação da umidade é um fator que pode agravar o processo de deterioração da 

madeira que já está em curso. 

Além do acúmulo de água nestas cavidades, também se verifica que as árvores 

sofrem ações de vandalismo. É comum utilizarem os ocos presentes nelas para depósito 

de resíduos. É alarmante e assustador o que se observa nesse sentido. Veja o caso do 
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exemplar nº 19 da Avenida Mato Grosso, de onde foi removido de dentro dos ocos no caule 

o equivalente a cinco bags de 200 litros de resíduos, predominado por garrafas plásticas e 

de vidro, copos e canudos descartáveis, embalagens de alimentos, roupas íntimas e 

preservativos. 

Assim, este trabalho permitiu uma visão mais fiel da situação fitossanitária do lenho 

das figueiras dos canteiros centrais das Avenidas Afonso Pena e Mato Grosso e os 

resultados encontrados devem subsidiar decisões a serem tomadas no sentido de melhorar 

as condições verificadas. 

Algumas medidas imediatas estão sendo tomadas neste sentido como a poda de 

limpeza, que visa remover ramos secos com a finalidade de garantir a segurança dos 

transeuntes. 

Com relação à questão da deterioração do lenho, de imediato foi recomendada a 

realização de novas dendrocirurgias. Esta prática tem a finalidade de desacelerar a 

degradação da madeira e cobrir as cavidades, impedindo o acúmulo de água e a deposição 

de resíduos nas árvores. 

Vale ressaltar que a deterioração verificada não é passível de recuperação. Portanto, 

o procedimento dendrocirúrgico tem uma finalidade de estagnar esse processo, 

melhorando as condições de sobrevida das árvores. 

Por fim, além dessas ações, os resultados obtidos ainda estão sendo analisados de 

forma minuciosa e serão utilizados para monitorar as condições de risco dessas árvores, 

de maneira a se adotar as medidas mais adequadas, garantindo a segurança e respeitando 

o significado e a relevância que estes seres vivos têm para o município de Campo Grande. 

 


