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RESUMO:  

A arborização urbana gera benefícios ambientais, sociais e contribui para uma melhoria da 

qualidade de vida da população dos centros urbanos. O Colégio Estadual Cívico Militar Érico 

Veríssimo da cidade de Cambé, Pr, está localizado em uma área que necessita ser 

totalmente arborizada. Os estudantes da Sala de Recursos Altas Habilidades Superdotação 

(NAAHS), percebendo essa necessidade, está desenvolvendo um projeto de arborização, 

em parceria com o Supermercado, ambos na mesma rua com o objetivo de arborizar 

aproximadamente com 50 mudas, ambas as calçadas. Essa demanda há muito é 

necessária, mas devido à pandemia SARS COVID 19, está sendo retomada. A Secretaria 

do Meio Ambiente desta cidade, está estudando maneiras de otimizar o plantio das mudas 

de Canelinha e Quaresmeira, espécie de árvore adotada na urbanização e de crescimento 

rápido arborização em ambos locais proporcionado pelo plantio das árvores trazendo 

benefícios ecológicos, estéticos, econômicos e sociais, oportunizando a educação 

ambiental à população.  
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INTRODUÇÃO 

 

Arborizar o Colégio Estadual Cívico Militar Érico Veríssimo situado na rua Noruega, 

340, bairro Centro, Cambé, Paraná. O Colégio Estadual Érico Veríssimo, hoje Cívico Militar, 

foi criado em 1952 e possuía 95 alunos, 46 masculinos e 49 femininos. 

 No ano de 1983, o estabelecimento passou a denominar- se Escola Estadual Érico 

Veríssimo - Ensino de 1º grau e em 1998, Colégio Estadual Érico Veríssimo Ensino 

Fundamental e Médio. Ele ocupa uma área muito grande, um quarteirão inteiro e em seu 

interior, foram plantadas muitas árvores principalmente frutíferas.  

Ao redor, na calçada externa, uma grande área foi arborizada, mas na rua principal, 

Noruega, na extensão de 100 metros, possui somente uma árvore. Em frente ao Colégio foi 

construído um supermercado Super Golff, há aproximadamente uns dois anos e até o 

momento, nenhuma árvore foi plantada, inclusive, nem projeção para as futuras mudas. 

Com base nesses pressupostos, esse projeto tem o objetivo de arborizar a totalidade 

dessa rua, com extensão de aproximadamente 100 metros. Está sendo desenvolvido devido 

a necessidade de arborização em ambos os locais, pois consta na legislação urbana vigente 

na cidade.  

O primeiro contato com o gerente do mercado, Sr. Roberto foi muito positivo, ele 

relatou que tem interesse na arborização em frente ao mercado (anexo 1). Também 

contactamos a câmara dos vereadores dessa cidade, para nos orientar quanto à 

responsabilidade do plantio, a qual fomos informados ser da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente.  

Em conversa com o secretário de meio ambiente, primeiro relatou ser necessário um 

ofício (anexo 2) a fim de disponibilizar as mudas e o pessoal para o serviço. Por ser de 

interesse de toda comunidade, no dia do plantio de aproximadamente 30 árvores, todos do 

colégio serão convidados para colaborar nesta ação. Ao contatar a câmara de vereadores, 

recebemos a notícia da possibilidade da secretaria do Meio Ambiente fornecer mudas e 

mão de obra. As árvores na cidade desempenham um papel muito importante na melhoria 

da qualidade de vida da população e do meio ambiente.  

O plantio proporcionado pelas árvores é geralmente classificado como benefícios 

ecológicos, estéticos, econômicos e sociais. Os benefícios ecológicos referem-se à 



 
melhoria microclimática. Ou seja, ́ as árvores por intermédio de suas folhas, absorvem 

radiação solar que diminui a reflexão e proporciona sombra; reduzem ou aumentam a 

velocidade dos ventos e aumentam a umidade atmosférica que refresca o ar das cidades. 

Também amenizam a poluição atmosférica e acústica e protegem o solo e a fauna. 

 Já os benefícios estéticos de cores ao cenário urbano com as flores, as folhas e os 

troncos; floração e frutificação. Outro importante benefício se dá pela oportunidade de 

educação ambiental à população.  

 

PROBLEMA DE PESQUISA  

O nosso problema consistiu em fazer contato com duas entidades distintas para a 

promoção do plantio de árvores em parceria com o Colégio Estadual Cívico Militar Érico 

Veríssimo.  

Para manter um projeto de arborização em grandes cidades, cercadas de concreto 

e carros, alguns desafios como, falta de espaço, vandalismo, fios elétricos e etc. devem ser 

sanados pois, áreas arborizadas contribuem, como ilhas verdes, para diminuir o calor da 

região, além do benefício estético.  

 

OBJETIVO  

Arborizar a rua Noruega entre o Colégio Estadual Cívico Militar Érico Veríssimo e o 

mercado Super Golff.  

 

JUSTIFICATIVA  

A arborização do Colégio Estadual Cívico Militar Érico Veríssimo está situada na rua 

Noruega, 340, Bairro Centro.  

Com o intuito do bem-estar dos moradores é fundamental a arborização urbana, pois 

contribui para reduzir a poluição e o excesso de ruídos. As árvores também ajudarão a 

elevar a permeabilidade do solo e ajudar a controlar a temperatura e a umidade do ar.  

Além disso, a arborização urbana traz um visual mais agradável, fornecendo sombra 

para quem circula pelas ruas e abrigo para pequenos animais.  

 

 

 

 



 
DESENVOLVIMENTO  

 

A arborização urbana, compõe o cenário ou a paisagem urbana, é um dos 

componentes mais importantes da cidade.  

Tecnicamente a arborização urbana é dividida em áreas verdes, (parque, bosques, 

praças e jardinetes) e a arborização de ruas e vias públicas. Também conhecida como 

florestas urbanas, engloba diversos espaços urbanos a serem trabalhados com o elemento 

árvore, tais como arborização de rua, praça, parque, jardim, lote, terreno baldio, quintal, 

talude de corte e aterro, estacionamento, canteiro central de ruas e avenidas e margens de 

corpos d'água. A arborização de vias públicas, refere-se às árvores plantadas linearmente 

nas calçadas ao longo das ruas e avenidas, é uma vegetação mais próxima da população 

urbana. 

 Sem um planejamento e ausência de profissionais capacitados e responsáveis, 

encontramos situações conflituosas entre falhos projetos de arborização que encontram 

equipamentos urbanos como barreiras (como fiações elétricas, muros, postes de iluminação 

etc).  

É de suma importância que todo projeto seja realizado por uma empresa capacitada 

e responsável, que entenda do assunto, esteja ciente das normas de regulamentação e 

disponível para dialogar com outros órgãos, como a prefeitura, departamento de iluminação 

Pública, entre outros. 

 Para a arborização cumprir com seus benefícios é necessário investimento, assim 

como em qualquer outro serviço de utilidade pública, principalmente, no plantio, sempre 

com mudas de alta qualidade, e nas operações de poda. Implica no manejo da arborização 

urbana o gerenciamento, com eficiência e habilidade, dos procedimentos necessários para 

o cultivo de cada árvore, exigindo cuidados para prever a sua concepção até sua 

implantação e manutenção.  

As árvores deverão ser escolhidas de acordo com algumas características como 

porte, arquitetura da copa, diâmetro, tempo de crescimento e frutos produzidos. São 

divididas em 3 grupos (pequeno, médio e grande porte, é interessante incluir espécies 

nativas brasileiras, que ajudem a preservar nossa identidade. Sobre a Legislação de 

arborização de Cambé, do Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano do Município 

de Cambé é regido por esta lei. Art. 1º O zoneamento de Uso e ocupação do solo Urbano 

do Município de Cambé é regido por esta Lei.  



 
Parágrafo único. O Zoneamento de uso e ocupação do Solo Urbano compreende a 

divisão dos perímetros urbanos em zonas, para quais são definidas as atividades que 

podem ser exercidas nas mesmas e as recomendações, condições e parâmetros 

urbanísticos para se edificar no lote urbano.  

 

METODOLOGIA  

 

A arborização urbana no Brasil é de competência das administrações Municipais 

(BONONI,2006). A busca por uma cidade arborizada é de interesse dos órgãos públicos e 

da população. 

 A realização do plantio de árvores tem o intuito de valorizar os diversos benefícios 

de uma árvore e também pela satisfação que o ato proporciona buscando contribuir para a 

melhoria do meio ambiente.  

Foi feito um levantamento ao redor da escola quanto a distribuição quantitativa 

existente, com nove árvores e doze árvores em crescimento, temos espaços livres para 

novos plantios.  

Foi feito um ofício para a Secretaria do Meio Ambiente de Cambé, solicitando a 

arborização urbana com procedimentos necessários para o plantio de cada árvore, é 

também um ofício à gerência do supermercado Super Golff.  

Esse projeto visa sensibilizar e multiplicar a importância não só do ato de plantar, 

mas também a conservação das espécies.  

 

ÁRVORES QUE PLANTAMOS  

 

Nome: canelinha, canela preta, canela de cheiro  

Altura 15 a 25 metros  

Plantio em áreas secas floresce a partir de julho Tempo de crescimento moderado.  

Não possui propriedades medicinais.  



 
 

 

 

Nome: quaresmeira  

Altura 8 a 12 metros 

 Resiste a temperaturas baixas  

Floração no verão e no inverno  

Atrai muitos polinizadores 
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