Arborização em
São Joaquim da Barra
Uma cidade bem arborizada precisa ter de quarenta a quarenta e cinco por cento de
sua área coberta com vegetação bem distribuída; incluindo Vias Públicas, Áreas de
Preservação Permanente (APPs), Praças, Áreas Verdes, Quintais e Jardins.
As árvores nos fornece o equilíbrio térmico, com uma cidade sombreada. Além de
fazer a fotossíntese e a evapotranspiração.

FOTOSSÍNTESE: Uma
“fabriquinha” que retira
gás carbônico e nos
fornece o oxigênio.
Além da fotossíntese e da
evapotranspiração as árvores
retém a poeira que circula no
ar e detém a poluição do ar
nas suas folhas, quando a
chuva cai este matéria desce
para o solo e não afeta nossa
respiração.

Às vezes ouvimos na TV que a umidade relativa do ar está muito baixa, porém nas
cidades arborizadas este problema é reduzido; pois há arvores que retém até setenta por
cento da água da chuva que cai sobre ela e aos poucos vão liberando as gotas de água.
Entretanto uma cidade bem arborizada tem suas enxurradas diminuídas.

Vamos transformar São Joaquim da Barra em uma verdadeira Floresta Urbana?

O que fazer?

Qual é o órgão
responsável que
possa nos ajudar?

Qual a espécie de
árvore devemos
plantar?

Procure o Setor do Meio Ambiente, que fica situado à rua
Hermes Duque de Faria, nº 409. Lá você encontrará os técnicos
responsáveis que lhe orientará a escolher a melhor espécie, e te
ajudará na maneira correta de realizar o plantio.

Você sabia que na nossa cidade há um grande número de árvores denominadas popularmente
“Oiti”? Pois é, e o ideal é termos no máximo quinze por cento de cada espécie.
CURIOSIDADES SOBRE O “OITI”.

E pode chegar até doze
metros de altura?

Se plantarmos uma muda muito pequena ela vai sofrer agressão, não vai suportar a falta de
água, maus tratos e consequentemente morrerá.
Já pensou se o Setor do Meio Ambiente doar muitas mudas.......... Cerca de duzentas,
trezentas, quinhentas, oitocentas... para o munícipe plantar? Onde e da maneira que desejar?
Essas mudas de árvores não serão plantadas da maneira adequada. E com isso o Setor terá
muitos problemas.
Ah! Uma árvore que se desenvolve sem poda traz muitos problemas, como transtornos
graves, principalmente aos deficientes visuais e a locomoção em geral dos munícipes pela cidade.
Estamos cuidando, cultivando das mudas existentes no Horto Florestal para que elas atinjam o
tamanho ideal para serem plantadas, pois sofrerão menos com a falta de água, com maus tratos, e
vandalismo.

Vamos questionar o
Poder Público!

Para que
tanto?

Qual é o
raciocínio?

Com a implantação do Setor do Meio Ambiente, o poder público, hoje muito responsável e
podendo adquirir mudas de qualidade e atendendo os padrões técnicos adequados vai disponibilizar
para a sociedade civil mudas de qualidade, para que os mesmos cuidem de sua árvore e contribuam
com o meio ambiente.

ARBORIZAÇÃO URBANA: É uma ciência estudada nos departamentos das Universidades Brasileiras
como Silvicultura Urbana e deve seguir algumas regras básicas que em absoluto são burocráticas, mas
necessárias.

As espécies devem
ser
preferencialmente
da região nativa.

Ah, e não se esqueça!
A muda deverá ser
protegida por uma
estaca.

Dúvidas e Informações
SETOR MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Rua Hermes Duque de Faria, 509, Residencial Espigão.
Telefone: (16) 3811-0059
meioambientesaojoaquimdabarra@gmail.com

