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1. INTRODUÇÃO 

A arborização urbana é caracterizada como o conjunto de toda a 

vegetação predominantemente arbórea que uma cidade apresenta, seja ela em 

praças, parques, passeio público e demais áreas públicas ou privadas. Estas 

árvores proporcionam benefícios como abrigo e alimento para a fauna urbana, 

redução da poluição atmosférica e sonora, melhorias no microclima urbano e 

também na qualidade de vida da população, bem como atuam também como 

barreiras diminuindo a velocidade dos ventos, entre outros.  

Em virtude das modificações ao qual o espaço urbano é submetido, 

muitas vezes encontramos conflitos entre arborização e equipamentos urbanos. 

Tais conflitos podem ser evitados com o planejamento adequado da arborização 

urbana e seu manejo. Para realizar o manejo é necessário considerar as 

particularidades de cada espécie arbórea e a forma como cada uma reage as 

adversidades as quais são submetidas em meio urbano verificando assim, por 

exemplo, qual a espécie mais compatível com o local e conduzir seu crescimento 

por meio de podas adequadas e manutenção na área livre ao redor do indivíduo. 

O manejo, juntamente com a sensibilização da população a respeito da 

temática, é de suma importância para que os benefícios da presença da 

arborização prevaleçam sobre os pontos apontados pelos munícipes como 

negativos, como por exemplo a geração de resíduos (acúmulo de folhas) e 

sujeira gerada pelos animais atraídos pelos frutos e/ou abrigo. Sendo assim, a 

inter-relação entre meio ambiente, espaço urbano e sociedade é um dos pilares 

para o sucesso do planejamento e gestão das áreas arborizadas de uma cidade. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

O município de Campo Grande possui um Plano de Arborização Urbana 

(PDAU), instituído por meio da Lei Complementar n. 184, de 23 de setembro de 

2011, e regulamentado por meio do Decreto n. 11.971, de 19 de setembro de 

2012. Tal instrumento é o conjunto de métodos e medidas adotadas para a 

preservação, manejo e expansão das áreas arborizadas na cidade e foi baseado 

no resultado obtido por meio de um diagnóstico realizado no ano de 2009, que 

apresenta a análise qualitativa e quantitativa da arborização existente a época. 

Os instrumentos urbanísticos e ambientais devem ser revisados 

periodicamente verificando a sua aplicabilidade e efetividade, por meio de 

estudos técnicos que forneçam subsídios para embasar as mudanças 

necessárias. Sendo assim, a realização de um diagnóstico da situação atual do 

patrimônio arbóreo da cidade é de suma importância para o planejamento 
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urbano, a realização de políticas públicas, bem como para a execução das 

atividades afetas a novos plantios e ao manejo da arborização existente. 

Tendo em vista que a Região Urbana do Centro se caracteriza como um 

local de alto tráfego de pessoas e veículos, apresentando assim microclima 

diferente das demais Regiões Urbanas do Município, a presença da arborização 

urbana é um importante recurso para a diminuição da temperatura local. No 

entanto, as árvores localizadas nessa porção da cidade são submetidas a 

condições limitantes devido à compactação do solo, podas incorretas, estresse 

hídrico, iluminação, poluição atmosférica, além de conflitos com os 

equipamentos e a infraestrutura urbana. 

Sendo assim, a Prefeitura Municipal de Campo Grande instituiu o Grupo 

Técnico de Arborização Urbana da região central de Campo Grande, por meio 

do Decreto n. 13.848, de 5 de abril de 2019. O referido Grupo Técnico é 

composto por representantes da Agência Municipal de Meio Ambiente e 

Planejamento Urbano (PLANURB), da Secretaria Municipal de Governo e 

Relações Institucionais (SEGOV), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Gestão Urbana (SEMADUR) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Serviços Públicos (SISEP) e tem como objetivo alinhar as ações entre Autarquia 

e Secretarias Municipais, promovendo assim o manejo adequado da arborização 

urbana central do município de Campo Grande – MS. 

 

3. OBJETIVO 

O presente relatório tem como objetivo dar publicidade as ações 

realizadas pelo Grupo Técnico de Arborização Urbana da região central de 

Campo Grande. 

 

4. ÁREA OBJETO 

As ações realizadas pelo referido Grupo Técnico têm como área objeto o 

quadrilátero formado pelas Avenidas Ernesto Geisel e Fernando Correa da 

Costa e Ruas 25 de dezembro e Eduardo Santos Pereira (Figura 1). 
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Figura 1. Área objeto das ações do Grupo Técnico de Arborização Urbana da região central de 
Campo Grande. 

 

5. RESULTADOS 

a. REUNIÕES GRUPO TÉCNICO 

Uma vez instituído, por meio do Decreto n. 13. 828, de 5 de abril de 2019, 

o Grupo Técnico de Arborização Urbana da região central de Campo Grande é 

composto por PLANURB, SEGOV, SEMADUR E SISEP. Os componentes 

realizaram as primeiras reuniões do referido Grupo Técnico com o intuito de 

alinhar, propor e discutir as ações a serem realizadas na área objeto, o que 

resultou em um plano de trabalho norteador para a fase de execução. Tal plano 

de trabalho foi publicado no sítio eletrônico da PLANURB (Figura 2). 

Av. Afonso Pena 

Av. Mato Grosso 
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Figura 2. Plano de Trabalho do Grupo Técnico de Arborização Urbana da região central de 
Campo Grande (em destaque) publicado no sítio eletrônico da Agência Municipal de Meio 
Ambiente e Planejamento Urbano - PLANURB. 
 

Disponível em: http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/pracas-parques-espacos-livres/ 

 

Após a instituição deste plano de trabalho, o Grupo Técnico continuou se 

reunindo mensalmente para troca de informações, reformulação de estratégias 

e proposição de novas ações na área objeto, bem como a manutenção do 

alinhamento entre Autarquia e Secretarias Municipais no tocante a ações 

envolvendo a arborização urbana de forma geral. 

 

b. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

O processo de educação ambiental tem como objetivo sensibilizar a 

população, flutuante ou não, da região central a respeito da importância e 

benefícios da presença das árvores no meio urbano, explanando a respeito das 

intervenções de manejo, e posteriormente, plantio que serão realizadas na 

região e empoderar a população como agente protagonista para o sucesso do 

processo. 

A estratégia escolhida inicialmente para alcance do público alvo foi a 

sensibilização por meio de distribuição de material gráfico elaborado pela 

Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB) em 

conjunto com os demais membros do GT (Anexo I).  

http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/pracas-parques-espacos-livres/
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Ao longo dos trechos percorridos (Tabela 1) os servidores municipais 

realizaram abordagens junto à população (Figuras 1 a 21) e explanaram acerca 

dos benefícios inerentes a presença de árvores naquela região, sobre a 

intervenção a qual o local irá passar e também a respeito de como a população 

pode contribuir com relação aos novos plantios que serão realizados. Realizou-

se também a distribuição na caixa de correio das residências afim de atingir o 

maior número de pessoas possível. 

 

Tabela 1. Localização dos trechos em que foram realizadas as ações da de educação ambiental 
com temática arborização urbana no centro. 

Localização Bairro Turno 

Avenida Mato Grosso, entre Avenida Ernesto 
Geisel e Rua 14 de julho 

Centro Vespertino 

Rua Antônio Maria Coelho, entre a Avenida 
Ernesto Geisel e Rua 14 de julho 

Centro Vespertino 

Rua Maracaju, entre a Avenida Ernesto Geisel e 
Rua 14 de julho 

Centro Vespertino 

Avenida Calógeras, entre Avenida Mato Grosso 
e Rua Marechal  Cândido Mariano Rondon 

Centro Vespertino 

Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, entre 
a Avenida Ernesto Geisel e Rua 14 de julho 

Centro Vespertino 

Rua Dom Aquino, entre Avenida Ernesto Geisel 
e Rua 14 de Julho 

Centro Matutino 

Rua Barão do Rio Branco, entre a Avenida 
Ernesto Geisel e Rua 14 de julho 

Centro Matutino 

Avenida Afonso Pena, entre Avenida Ernesto 
Geisel e Avenida Calógeras 

Centro Matutino 

Avenida Calógeras, entre a Rua Marechal 
Cândido Mariano Rondon e Avenida Afonso 
Pena 

Centro Matutino 

Rua Noroeste, entre a Avenida Afonso Pena e 
Rua Barão do Rio Branco 

Centro Matutino 

Rua Aquidauana, entre a Rua Barão do Rio 
Branco e Rua Marechal Cândido Mariano 
Rondon 

Centro Matutino 

Travessa Lázaro Gonçalves Martins Centro Matutino 

Travessa Pimentel Centro Matutino 

Avenida Afonso Pena, entre as Ruas Calógeras 
e Pedro Celestino 

Centro Matutino 

Rua 7 de setembro, entre as Ruas Calógeras e 
Pedro Celestino 

Centro Matutino 

 

 



 
 

12 
 

 

Figura 3. Sensibilização da população local 
da área de intervenção a respeito da 

arborização urbana no centro. 

 

 

Figura 4. Sensibilização da população local 
da área de intervenção a respeito da 

arborização urbana no centro. 

 

Figura 5. Sensibilização da população 
flutuante da área de intervenção a respeito da 

arborização urbana no centro. 

   

 

Figura 6. Sensibilização da população local 
da área de intervenção a respeito da 

arborização urbana no centro. 
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Figura 7. Sensibilização da população local 
da área de intervenção a respeito da 

arborização urbana no centro. 

 

 

Figura 8. Sensibilização da população local 
da área de intervenção a respeito da 

arborização urbana no centro. 

 

Figura 9. Sensibilização da população local 
da área de intervenção a respeito da 

arborização urbana no centro. 

 

 

Figura 10. Sensibilização da população local 
da área de intervenção a respeito da 

arborização urbana no centro. 
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Figura 11. Sensibilização da população local 
da área de intervenção a respeito da 

arborização urbana no centro. 

 

    

Figura 12. Sensibilização da população local 
da área de intervenção a respeito da 

arborização urbana no centro. 

 

Figura 13. Sensibilização da população local 
da área de intervenção a respeito da 

arborização urbana no centro. 

 

 

Figura 14. Sensibilização da população local 
da área de intervenção a respeito da 

arborização urbana no centro. 
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Figura 15. Distribuição de panfleto 
informativo nas residências da região central. 

  

 

Figura 16. Sensibilização da população local 
da área de intervenção a respeito da 

arborização urbana no centro. 

 

Figura 17. Sensibilização da população local 
da área de intervenção a respeito da 

arborização urbana no centro. 
 

 
Figura 18. Sensibilização da população local 

da área de intervenção a respeito da 
arborização urbana no centro. 
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Figura 19. Sensibilização da população 
flutuante da área de intervenção a respeito da 

arborização urbana no centro. 

 

 

Figura 20. Sensibilização da população local 
da área de intervenção a respeito da 

arborização urbana no centro. 

 

 

 

 

 

Figura 21. Sensibilização da população local 
da área de intervenção a respeito da 

arborização urbana no centro. 



 
 

17 
 

Em decorrência da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19) foram elaborados 

materiais educativos específicos para veiculação via rede mundial de 

computadores, disponibilizados no sítio eletrônico da PLANURB (Figuras 22 a 

25) e rede social (Figura 26).   

Tais materiais possuem diferentes faixas etárias como público alvo, sendo 

que alguns tratam conceitos mais gerais sobre a arborização urbana e são 

voltados para o público infantil na forma de atividades lúdicas e outros que 

abordam a questão do manejo da arborização, tendo assim como público alvo 

adolescentes e adultos (Anexo II).  

 

 

 

Figura 22. Atividade lúdica com a temática da arborização urbana (em destaque) publicada no 
sítio eletrônico da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano - PLANURB. 

Disponível em: http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/atividades-ludicas-educacao-

ambiental 

http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/atividades-ludicas-educacao-ambiental
http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/atividades-ludicas-educacao-ambiental
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Figura 23. Atividade lúdica com a temática da arborização urbana (em destaque) publicada no 
sítio eletrônico da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano - PLANURB. 

Disponível em: http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/atividades-ludicas-educacao-
ambiental 

 

 

Figura 24. Atividade lúdica com a temática da arborização urbana (em destaque) publicada no 
sítio eletrônico da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano - PLANURB. 

Disponível em: http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/atividades-ludicas-educacao-
ambiental 

http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/atividades-ludicas-educacao-ambiental
http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/atividades-ludicas-educacao-ambiental
http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/atividades-ludicas-educacao-ambiental
http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/atividades-ludicas-educacao-ambiental
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Figura 25. Divulgação de material informativo sobre manejo da arborização urbana em rede 
social oficial da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano - PLANURB. 

 

 

Figura 26. Material informativo sobre Manejo da Arborização Urbana (em destaque) publicado 
no sítio eletrônico da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano - PLANURB. 

Disponível em: http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/meio-ambiente-documentos/ 

http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/meio-ambiente-documentos/
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Foram elaboradas ainda atividades referentes ao Programa Cidade das 

Árvores, uma parceria entre Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), 

Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), ENERGISA e TV Morena 

(Anexo III). Tais materiais contam com atividades lúdicas e material com 

informações a respeito dos benefícios da arborização, das espécies indicadas 

para plantio, e podem ser acessados por meio do sítio eletrônico da PLANURB 

(Figuras 27 e 28). 

 

 

Figura 27. Materiais referentes ao Programa Cidade das Árvores (em destaque) publicados no 
sítio eletrônico da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano - PLANURB. 

Disponível em: http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/educacao-ambiental/ 

  

http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/educacao-ambiental/
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Figura 28. Materiais referentes ao Programa Cidade das Árvores (em destaque) publicados no 
sítio eletrônico da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano - PLANURB. 

Disponível em: http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/educacao-ambiental/ 

 

 

Figura 29. Materiais referentes ao Programa Cidade das Árvores (em destaque) publicados no 
sítio eletrônico da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano - PLANURB. 

Disponível em: http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/educacao-ambiental/ 

 

http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/educacao-ambiental/
http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/educacao-ambiental/
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Figura 30. Materiais referentes ao Programa Cidade das Árvores (em destaque) publicados no 
sítio eletrônico da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano - PLANURB. 

Disponível em: http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/educacao-ambiental/ 

 

Por fim, foi elaborado material educativo em formato de cartilha com a 

temática “Avifauna e Arborização Urbana” (Anexo IV). Este material foi 

disponibilizado no sítio eletrônico da Agência Municipal de Meio Ambiente e 

Planejamento Urbano (PLANURB) e aborda a relação entre aves e as árvores 

urbanas no município de Campo Grande. 

 

c. PODA E SUPRESSÃO 

Tendo em vista que as ações de poda e supressão caracterizam ações 
de execução e competem à SEMADUR e a SISEP, tais ações foram realizadas 
por ambas as Secretarias. O quantitativo de podas e remoções realizadas na 
região central pela SEMADUR pode ser conferido na Tabela 2 e nas Figuras 31 
e 32. Já no que tange a atuação da SISEP, foram realizados os serviços de 
podas dos indivíduos arbóreos localizados no quadrilátero compostos pelas 
Avenidas Calógeras, Mato Grosso, Rua Rui Barbosa e Avenida Fernando Correa 
da Costa. 

 

 

 

 

 

http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/educacao-ambiental/
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Tabela 2. Quantitativo de podas e remoções executadas pela SEMADUR. 

Logradouro Poda Remoção 

Rua Barão do Rio Branco 28 1 

Avenida Noroeste 41 - 

Rua Aquidauana 13 - 

Rua Dom Aquino 13 - 

Avenida Ernesto Geisel 29 1 

Rua Marechal Rondon 35 - 

Avenida Mato Grosso 30 1 

Rua General Mello 11 - 

Rua Calógeras 28 - 

Rua Iriá Viana Loureiro 6 - 

Rua 13 de Junho - 1 

Rua dos Ferroviários 4 1 

Rua São Paulo - 1 

Rua Antônio Maria Coelho 7 2 

Rua Maracaju 12 3 
Fonte: SEMADUR 

 

 
Figura 31. Exemplo de registro de execução de serviço de poda (antes - esquerda, depois - 

direita) em árvore na Rua Calógeras. 
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Figura 32. Exemplo de registro de execução de serviço de poda (antes - esquerda, depois - 

direita) em árvore na Rua Marechal Cândido Rondon. 
 

d. PLANTIO E MONITORAMENTO 

Conforme cronograma discutido e aprovado pelo Grupo Técnico, os 

plantios foram concentrados no ano de 2020 após início do período chuvoso. Já 

foram realizados plantios na Rua 14 de Julho (Figuras 33 e 34), no trecho a partir 

da Avenida Mato Grosso e na Praça da República (Praça do Rádio Clube) 

(Figura 35). Foi realizado também o plantio de mudas da espécie Tabebuia alba 

(ipê branco) na Praça José Marcos da Fonseca (Praça da Maria Fumaça) no 

mês de novembro, logo após início do período chuvoso (Figuras a).  

Conforme informações encaminhadas pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR) já foram realizadas as marcações para 

plantios no quadrilátero compreendido entre a Av. Mato Grosso e as Ruas Rui 

Barbosa, Eduardo Santos Pereira e 25 de Dezembro e, atualmente, aguardam o 

início dos trabalhos. 
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Figura 33. Registro de plantio realizado no mês de outubro na Rua 14 de Julho. 

Fonte: SEMADUR 

 

 

Figura 34. Registro dos plantios realizados no mês de outubro na Rua 14 de Julho. 

Fonte: SEMADUR 
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Figura 35. Reportagem a respeito do plantio realizado na Praça da República (Praça do Rádio 
Clube). 

Disponível em: https://www.topmidianews.com.br/cidade-morena/praca-do-radio-recebe-mais-

de-70-mudas-de-arvores/136185/ Acessado dia 21 de outubro de 2020. 

 

 

Figura 36. Mudas de ipê branco (em evidência) plantadas na Praça José Marcos da Fonseca 
(Praça da Maria Fumaça). 

https://www.topmidianews.com.br/cidade-morena/praca-do-radio-recebe-mais-de-70-mudas-de-arvores/136185/
https://www.topmidianews.com.br/cidade-morena/praca-do-radio-recebe-mais-de-70-mudas-de-arvores/136185/
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Figura 37. Muda de ipê branco plantada na Praça José Marcos da Fonseca (Praça da Maria 
Fumaça). 

 

e. INTERFACE ENTRE AÇÕES DESENVOLVIDAS E PROGRAMA 

REVIVA CAMPO GRANDE 

Dando prosseguimento aos trabalhos iniciados no Programa Viva Campo 

Grande I, foi elaborado o Programa de Desenvolvimento Integrado do Município 

de Campo Grande – Viva Campo Grande II, objeto de um novo Contrato de 

Empréstimo (n. 3630/OC-BR) celebrado entre o Município e o BID em maio de 

2017. Dentre as ações previstas no escopo das partidas e contrapartidas, está a 

requalificação de vias da área central, quer seja para fins de revitalização da 

área central ou ainda para implantação de corredores do transporte coletivo. 

Dentre as intervenções previstas no Programa Viva Campo Grande II, 

especialmente no componente Revitalização do Centro, as obras de 

requalificação da Rua 14 de Julho tiveram seu início em maio de 2018. Tratam-

se de obras de requalificação da via em uma extensão de 1400m (mil e 

quatrocentos metros), no trecho entre a Avenida Fernando Corrêa da Costa e a 
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Avenida Mato Grosso (Figura 38), visando a melhoria da qualidade ambiental 

promovendo maior conforto e segurança para os pedestres.  

 

 
Figura 38. Trecho de intervenção da Rua 14 de Julho.  

Fonte: SEGOV 

 

Foram executadas obras de pavimentação, infraestrutura de saneamento 

básico, rede de gás natural, conversão de redes aéreas para subterrânea, 

iluminação pública com lâmpadas LED, alargamento do passeio público, 

implantação de paisagismo, mobiliário urbano, modernização semafórica e 

câmeras de monitoramento, além de construir um monumento em aço em 

memória ao antigo relógio da 14. 

O Projeto de Paisagismo proposto previu a arborização de todo o trecho 

de intervenção, nas duas faces da via, com árvores de grande porte, em sua 

maioria de espécies nativas, mediante o transplante de espécimes já adultos 

(Figuras 39 a 45). A arborização da via teve início em setembro de 2019, sendo 

preliminarmente concluída em toda a extensão. Contudo, os transplantes feitos 

estão sendo monitorados, e, por meio desse monitoramento estão sendo 

realizadas a substituição dos espécimes que não se adaptaram as condições do 

local ou não sobreviveram aos procedimentos. 
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Figura 39. Controle da irrigação no trecho de intervenção da Rua 14 de Julho. 

Fonte: SEGOV 

 

  

Figura 40. Acabamento das arvoreiras no trecho de intervenção da Rua 14 de Julho. 

Fonte: SEGOV 
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Figura 41. Transplante das árvores no trecho de intervenção da Rua 14 de Julho. 

Fonte: SEGOV 

  

 

Figura 42. Registro do deslocamento das árvores até o ponto de transplante na Rua 14 de 

Julho. 

Fonte: SEGOV 
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Figura 43. Replantio de árvores no trecho de intervenção da Rua 14 de Julho. 

Fonte: SEGOV 

 

 

Figura 44. Registro atual de indivíduo arbóreo florescendo no trecho de intervenção da Rua 14 
de Julho. 

 Fonte: SEGOV 
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Figura 45. Registro atual de indivíduo arbóreo proporcionando sombreamento no trecho de 

intervenção da Rua 14 de Julho. 

Fonte: SEGOV 

 

No primeiro semestre de 2020, como uma ampliação de meta, foi dado 

início às intervenções na rua 14 de julho, no trecho compreendido entre a Av. 

Mato Grosso até a Rua Eça de Queiroz, em continuidade assim ao trecho já 

requalificado. Foi elaborado um projeto de arborização dos passeios e 

demarcados os locais de plantio (Figuras 46 e 47), sendo preparada pela 

empreiteira a infraestrutura nas calçadas para recepcionar os plantios de mudas 

de árvores, que serão realizados na época adequada, com melhores condições 

climáticas para a sobrevivência dos indivíduos, pela SEMADUR. 

 

 

Figura 46. Recorte da calçada em trecho de intervenção da Rua 14 de Julho. 

Fonte: SEGOV 
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Figura 47. Sinalização de local para futuro plantio no trecho de intervenção da Rua 14 de 
Julho. 

Fonte: SEGOV 

 

Outra intervenção prevista no Programa Viva Campo Grande II são os 

projetos de mobilidade urbana, que tem como objetivo mitigar os problemas 

gerados pelo crescente índice de motorização individual. As intervenções de 

infraestrutura viária nas áreas dos corredores que compõe as ações do 

componente II estão sendo executadas conforme liberação de recursos pelo 

Governo Federal e fazem parte da Contrapartida do Programa Reviva Campo 

Grande. Contudo, a Rua Rui Barbosa será executada com recursos do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento.  Os projetos executivos para a 

requalificação da via encontram-se em fase final de elaboração e, no trecho 

central, incluem um projeto de arborização (Figuras 48 e 49).  
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Figura 48. Perspectiva do projeto de intervenção na Rua Rui Barbosa. 

  Fonte: SEGOV 

 

 

Figura 49. Perspectiva do projeto de intervenção na Rua Rui Barbosa. 

Fonte: SEGOV 

 

Também foram elaborados projetos executivos para requalificação de vias 

transversais e paralelas à Rua 14 de Julho, integrantes de um quadrilátero na 

área central. Dentre as infraestruturas propostas, faz parte do escopo do projeto 

a arborização dos passeios. A Figura 50 ilustra, em cor azul, as vias 

contempladas nos projetos em elaboração, cuja execução será realizada com 

recursos do empréstimo. 

Adicionalmente, com a publicação da lei que cria o corredor gastronômico, 

turístico e cultural da Rua José Antônio, no trecho entre a Rua Abrão Julio Rahe 
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e a Av. Rodolfo José Pinho (Lei n. 6.457, de 28 de maio de 2020), a via também 

será inserida no rol que sofrerá intervenções, dentre as quais, a arborização está 

contemplada.  

 

Figura 50. Vias da região central contempladas nos projetos em elaboração. 

Fonte: SEGOV 



 
 

36 
 

Atualmente, também estão sendo desenvolvidos projetos para a 

requalificação de praças e parques que se localizam no microcentro, os quais 

contemplam intervenções em paisagismo e arborização. Incluem-se neste rol as 

seguintes áreas verdes: 1) Horto Florestal; 2) Praça Aquidauana; 3) Praça do 

Rádio Clube; 4) Praça dos Imigrantes; 5) Praça dos Arquitetos e 6) Parque 

Esplanada. A seguir, apresentamos algumas informações visuais de alguns dos 

projetos em elaboração (Figuras 51 a 55). 

 

 

Figura 51. Perspectiva do projeto básico do Horto Florestal. 

Fonte: SEGOV 

 

  

Figura 52. Perspectiva do projeto básico do Horto Florestal. 

Fonte: SEGOV 
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Figura 53. Perspectiva do projeto básico da Praça Aquidauana. 

Fonte: SEGOV 

 

 

Figura 54. Perspectiva do projeto básico da Praça do Rádio Clube. 

Fonte: SEGOV 
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Figura 55. Perspectiva do projeto básico da Praça do Rádio Clube. 

Fonte: SEGOV 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os trabalhos foram realizados de maneira integrada entre as Secretarias 

e Autarquia componentes do Grupo Técnico, levando em consideração o 

proposto no Plano de Ação elaborado em conjunto, otimizando esforços e 

visando a melhor qualidade dos resultados. 
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ANEXO I – Material informativo do projeto de intervenção 
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ANEXO II – Atividades lúdicas disponibilizadas no sítio eletrônico da PLANURB 
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ANEXO III – Material referente ao Programa Cidade das Árvores disponibilizado 

no sítio eletrônico da PLANURB 
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ANEXO IV – Cartilha Avifauna e Arborização Urbana 
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