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A IMPORTÂNCIA DA ARBORIZAÇÃO URBANA
A vegetação urbana, quando corretamente implantada, desempenha um conjunto importante
de funções responsáveis pela melhoria da qualidade do ambiente, podendo minimizar o
impacto ambiental causado pela ação do homem na expansão das cidades.
Dentre os benefícios da arborização urbana estão:
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A IMPORTÂNCIA DA ARBORIZAÇÃO URBANA
Melhoria do microclima
A vegetação provoca, mudanças nas temperaturas, nas correntes de ar, na umidade relativa
do ar e na radiação solar, essas. Assim, a arborização no meio urbano atua diretamente na
melhoria da qualidade climática local, trazendo maior umidade, devido a perda de água
durante a "respiração" das plantas, isolamento térmico e acústico, proporcionado pelo
fechamento das copas.
A influencia da vegetação na melhoria do microclima pode ser observado por pesquisadores
em várias cidades do Brasil e do mundo.

Melhoria no microclima
de áreas arborizadas em comparação
à areas não arborizadas
- Curitiba (BRA): 1,8ºC a 3,9ºC
- San Juan (ARG): 2,1ºC e 5,2%UR
- Freiburg (GER): 2,2ºC e 5-7% UR
- Nagoya (JPN): 0,3 a 1,9ºC

Diminuição da poluição do ar
As árvores são capazes de absorver boa parte dos gases poluentes, e atuam principalmente
no estoque/sequestro de carbono, já que absorvem o gás carbônico através da fotossíntese.
Além disso, as folhas, casca e raízes são capazes de acumular o material particulado (MP),
como a fuligem, diminuindo a quantidade material particulado suspenso na atmosfera.
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A IMPORTÂNCIA DA ARBORIZAÇÃO URBANA
Regulação do Fluxo de água
A regulação do fluxo de água pela vegetação se dá de forma natural pela absorção de água
do ar e da chuva durante a fotossíntese, e a produção de vapor de água pra atmosfera
durante a evapotranspiração das plantas.
Além disso a vegetação é capaz de aumentar a infiltração de água no solo, diminuindo os
riscos de enchentes, diminuindo o escoamento superficial e controlando os riscos de erosão.

Fonte de alimento e aumento da biodiversidade
A arborização urbana tem um importante valor social e ecológico quando implantadas
espécies frutíferas que possam atender à população e a fauna silvestre. A atração da fauna
pela vegetação urbana se dá tanto pelo fornecimento de alimento quanto pelo fornecimento
de abrigos, o que contribui positivamente para a manutenção da fauna silvestre no meio
urbano e consequentemente a conservação genética da flora nativa, devido à dispersão das
sementes

A IMPORTÂNCIA DA ARBORIZAÇÃO URBANA
Melhoria da qualidade de vida
A associação da arborização urbana com a melhoria da qualidade de vida da população pode
ocorrer de maneira direta ou indireta.
Indiretamente, a arborização incentiva a prática de atividades físicas ao ar livre, diminuindo o
casos de sedentarismo, e as doenças à ele associadas, e também diminuem os casos de
doenças psicológicas, como a depressão, e também o Transtorno de déficit de atenção com
hiperatividade. Já de maneira direta, locais arborizados apresentam diminuição dos casos
de morte por doenças cardiorrespiratórias, devido a influencia da vegetação na melhoria da
qualidade do ar e do microclima.
Influência da arborização na saúde
- Turquia: Incentivo à prática de atividades físicas
- Londres: Redução dos casos de depressão e redução
dos casos de mortalidade por problemas cardiovasculares
- Estados Unidos da América: Caminhar em um parque
arborizado por 20 minutos, equivale a uma dose da
medicação mais comum para TDAH

Economia de energia
A melhoria do microclima proporcionado pela arborização apresenta grande influencia sobre
o consumo de energia elétrica, já que em locais bem arborizados a necessidade de utilização
de ventiladores e aparelhos de ar condicionado é menor.
Benefícios econômicos
- No verão, espaços arborizados
apresentam redução de 40% no consumo
de refrigeradores artificiais
- Na califórnia, a arborização é responsável
pela economia de US$101mi em
refrigeração por ano.

A IMPORTÂNCIA DA ARBORIZAÇÃO URBANA
Valorização imobiliária
Com relação aos valores econômicos e políticos, a implantação da vegetação em áreas
urbanas proporciona um aumento no valor dos imóveis, proporcionando significativa ascensão
econômica e promoção das cidades. Essa valoração se dá pelos inúmeros benefícios que a
arborização bem planejada pode trazer para população no seu entorno.

Relação imobiliária da arborização
- Itanhaém (BRA): quanto maior o número de
árvores por habitantes, maior o valor dos imóveis
- Califórnia (EUA): A associação da arborização
no meio urbano aumentou em US$838 mi o valor
dos imóveis

CONHEÇA O ESPAÇO ÁRVORE
Tendo entendido os muitos benefícios proporcionados pela arborização urbana, o município
aderiu a implantação do espaço árvore, que surge como uma ferramenta para melhorar a
qualidade de vida da população.
Condições para implantação do espaço árvore:
O espaço árvore pode ser incorporado em calçadas com no mínimo 2,5 m de largura;
A largura do espaço árvore deve corresponder a 40% da largura da calçada;
O comprimento do espaço árvore deve ser de no mínimo 2X a largura.
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