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ABSTRACT  
The urban qualification project of the landscape of the Central Stone squarer of Afonso Pena 
Avenue, in Lagoa Vermelha, RS, had as initial focus the recognition of the existent vegetation in 
the place. The rising and analysis of the quality were accomplished, current situation, 
phytosanitarium state, collects of material for identification of the species, besides the application 
questionnaires interacting with the community in the reeducation process and of conservation of 
the vegetable covering of this stone squarer. Thus, were done the elaboration of ecodevelopment 
proposals, following the techniques and pertinent legislations of the environmental education. In 
the search for the understanding is necessary a cooperation of the public power, of the 
community's several segments and of the population in general, with the objective of improving the 
life quality in relation to situations that involve the atmosphere as a whole, still taking advantage 
of, the inherent potential of the area. 
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1.INTRODUÇÃO 

O planejamento, a implantação e a conservação da arborização têm a possibilidade de constituir um 
bem de grande valor à comunidade, tornando-se um elemento essencial à composição das cidades, 
pois a paisagem rica e diversificada de um espaço destinado à circulação de pessoas, garante um 
ambiente com benefícios ecológicos, sociais e econômicos. Partindo desta premissa, foi realizado 
uma pesquisa com apoio da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha / RS com o objetivo de 
verificar a influência da arborização em relação a área construída da Av. Afonso Pena, localizada 
no município,  de forma a minimizar os impactos ambientais da urbanização e proporcionar maior 
qualidade de vida aos usuários. 

O município de Lagoa Vermelha está localizado na Região Nordeste do Estado do Rio Grande do 
Sul, denominado Campos de Cima da Serra. Suas principais atividades econômicas são agricultura, 
fruticultura, pecuária, indústria moveleira e comércio. Possui 28.786 habitantes, clima temperado e 
está a 805 m do nível do mar. A temperatura média anual é de 16ºC variando entre 36º e 3ºC 
negativos (CUNHA, 1997).  
 
A equipe de trabalho constatou que a avenida Afonso Pena está localizada na área mais central do 
município, podendo ser definida como o “coração da cidade” (Figura 01), pois nela desenvolvem-



se diversas atividades inerentes aos vários setores da comunidade. Ao longo da via encontra-se o 
comércio local, clubes de recreação, bancos, a prefeitura, edifícios comerciais e residências 
unifamiliares e multifamiliares. Isto ocorre pelo fato das áreas urbanas centrais serem as que 
oferecem o maior e mais diversificado número de bens e serviços e por conseqüência onde 
circulam e permaneces maior número de usuários da cidade, o que lhes confere ainda um caráter 
democrático em relação a outras áreas pela interação permanente entre os habitantes de diferentes 
origens da cidade (RODRIGUES, 1986). As cidades podem crescer e com elas as suas áreas 
centrais, com um freqüente atrofiamento e desvalorização dos espaços de uso coletivo e público. 
(RODRIGUES, 1986). 

Tem sido mostrado que (DEL RIO,1990) em níveis sócio-cultural e de conforto psicológico o 
homem necessita se identificar com um território e um grupo social imediatos à sua residência. 
Toda cidade deve ser um conjunto perceptível das partes conformando um todo coerente. Cada 
parte, cada bairro, cada comunidade, com sua identidade própria, sua história e suas características. 
Baseando-se nas colocações sobre a importância da população identificar-se com o local, podem-se 
referenciar os canteiros da Avenida Afonso Pena como parte da identidade desta comunidade. 

               
Figura 01 - Foto aérea da cidade de Lagoa Vermelha; localização da avenida 

Fonte: Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha 

 

As áreas verdes urbanas proporcionam melhorias no ambiente construído das cidades e benefícios 
para os habitantes das mesmas.  Sua função ecológica deve-se ao fato da presença da vegetação, do 
solo não impermeabilizado e de uma fauna mais diversificada nestas áreas, promovendo melhorias 
no clima da cidade e na qualidade do ar, água e solo. A função social está intimamente ligada com 
a possibilidade de lazer que estas áreas oferecem à população, ao passo que a função estética diz 
respeito à diversificação da paisagem construída e o embelezamento da cidade.  Sua função 
educativa está relacionada com a imensa possibilidade que essas áreas oferecem como ambiente 
para o desenvolvimento de atividades complementares e de programas de educação ambiental. Sua 
função psicológica ocorre, quando as pessoas em contato com os elementos naturais dessas áreas 
relaxam, usufruindo momentos de lazer e recreação. 

A vegetação, como um todo, tem sido de grande importância na melhoria das condições de vida 
nos centros urbanos. Com o crescimento populacional das cidades, depara-se com a falta de um 
planejamento urbano e sua descaracterização cultural. Assim, a interação entre os processos 
naturais e os propósitos humanos é de vital importância para o reconhecimento do ambiente 
natural e de sua forma urbana. A importância da vegetação pode traduzir-se pelas comprovadas 
ações de melhorias microclimáticas, de controle de poluição sonora, visual e atmosférica e pela 
melhoria estética das cidades. Arborizar a cidade não significa apenas plantar árvores em suas 
ruas, jardins e praças, criar áreas verdes de recreação pública e proteger áreas verdes particulares. 
Mas deve atingir principalmente os objetivos de ornamentação, de melhoria microclimática e de 
resgate a paisagem natural, baseando-se em critérios técnico-científicos que viabilizem tais 



funções, a fim de evitar problemas na rede elétrica, nas redes de água e esgoto, calçamento das 
ruas e circulação de pedestres e veículos, além de danos a muros e construções em geral, aliado 
aos princípios da sustentabilidade. 

Na grande maioria das cidades há necessidade de mudanças de atitudes em relação à arborização, e 
no caso específico de Lagoa Vermelha, que elas sejam efetuadas dentro de uma consciência 
ecológica, levando em consideração a história e as características da região, preservação e 
conservação das áreas verdes existentes e desenvolvendo na comunidade o respeito e o cuidado 
com os recursos. Alerta-se que, por mais bem estruturadas e politicamente conscientes que sejam as 
administrações municipais, seus esforços não serão suficientes se trabalharem isoladas, sem as 
parcerias solidárias das empresas privadas e da sociedade organizada. Sem dúvida, as escolas 
colocam-se em primeiro lugar, como espaço para conscientizar e sensibilizar as crianças e os 
jovens a respeito das interferências que afetam o ambiente e a gestão com sustentabilidade. A 
requalificação urbana e paisagística do canteiro central da Avenida Afonso Pena, em Lagoa 
Vermelha, RS, deve ser planejada visando conservar e preservar as áreas verdes existentes, 
desenvolvendo na comunidade o respeito e o cuidado com o ecossistema. Utilizando-se da 
educação ambiental para repensar conceitos e entender a interação entre homem e natureza no que 
se refere a recursos hídricos, ar, solo e vegetação, aspectos estes relevantes para a sobrevivência 
das gerações futuras.  É importante que as pessoas da comunidade sintam a necessidade de morar 
em uma cidade bem planejada e organizada em termos de arborização, coleta de resíduos sólidos e 
sua disposição final, saneamento básico e espaços verdes para lazer.   

As tentativas de revitalização que se observam hoje em dia são crescentes. Inúmeras cidades 
brasileiras - inclusive de médio e pequeno porte - apresentaram nos últimos anos planos que 
pretendem recuperar seus centros históricos. É uma tendência dos anos 90 que tais projetos se 
fortaleçam visando cada vez mais à melhoria da qualidade de vida urbana - aliando à recuperação 
ambiental, a restauração de patrimônio cultural - numa proposta mais participativa, na qual desde o 
cidadão comum até o empresário são envolvidos no processo (SIMÕES JÚNIOR, 1994). 

Nas últimas três décadas, vem se consolidando no Brasil um crescente e renovado interesse pela 
realização de espaços de convívio e recreação como instrumento de melhoria das condições de vida 
urbana, seja através da materialização de grandes estruturas, como os parques municipais, seja por 
meio de iniciativas de menor envergadura, como praças públicas, clubes e áreas de lazer privadas 
(DOURADO, 1997). 

Do canteiro à árvore, ao jardim de bairro ou ao grande parque urbano, as áreas verdes constituem 
também elementos identificáveis na estrutura urbana caracterizam a imagem da cidade; têm 
individualidade própria desempenham funções precisas; são elementos de composição e do 
desenho urbano; servem para organizar, definir e conter espaços. Certamente as áreas verdes não 
tem a mesma «dureza» ou permanência que as partes edificadas da cidade. Mas corrobora ao 
mesmo nível da hierarquia morfológica e visual. Uma rua sem as suas árvores mudaria 
completamente de forma e de imagem; um jardim ou um parque sem a sua vegetação transformar-
se-ia apenas num vazio urbano. A vegetação existente em logradouros privados é de grande 
importância na forma urbana, no controle do clima e qualificação da cidade, e como tal deveriam 
ser entendidas no urbanismo e gestão urbana (LAMAS, 1992, p. 106), levando em consideração 
estes conceitos foi discutida e planejada a revitalização da Avenida Afonso Pena em Lagoa 
Vermelha, RS. 

Uma vez que a Avenida é constituída de quinze canteiros centrais, dividiu-se em três setores para 
uma melhor compreensão deste estudo. Foi considerado como ponto inicial da análise, o canteiro 
localizado em frente à Prefeitura Municipal, até o trevo de acesso à cidade (Figura 01). 

 

  



Figura 02 - Planta baixa esquemática da Avenida Afonso Pena 
 

2.MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho foi iniciado com a análise e reconhecimento da situação atual de arborização do 
Município de Lagoa Vermelha. Foram analisadas as seguintes situações: identificação das espécies 
vegetais existentes e introduzidas (LONGHI, 1995; LORENZI, 1992; REITZ et al, 1988), situação 
fitossanitária das espécies vegetais e situação ambiental das áreas verdes localizadas, no canteiro 
central da Avenida Afonso Pena. 

Buscando uma mudança de comportamento no tocante à arborização urbana com o 
comprometimento em preservar as áreas verdes existentes, desenvolvendo nos cidadãos o respeito 
e o cuidado com o ecossistema, procurou-se sensibilizar a comunidade com a aplicação de um 
questionário em instituições de ensino do município, a transeuntes da referida avenida, além da 
opinião de representantes de vários segmentos da comunidade para saber o que desejam para seu 
município em se tratando de arborização, e para compartilhar as idéias locais com o Plano 
proposto, possibilitando com a percepção ambiental o conhecimento do que a população pensa a 
respeito da preservação. 

A vegetação arbórea foi inventariada e  catalogada sendo amostrados os exemplares com diâmetro 
de tronco igual ou maior a 10cm. As espécies foram fotografadas e localizadas nos mapas 
específicos de cada canteiro. Foram arquivadas exsicatas para intercâmbio e para uso em atividades 
de educação ambiental. Será elaborado um guia para localização e reconhecimento das espécies 
arbóreas da avenida. 

A partir das respostas obtidas no questionário foram determinados quais os temas a serem 
enfatizados sobre a arborização para uma melhor qualidade de vida, levando em conta as 
peculiaridades e as necessidades locais. Pois pela análise visual da Avenida observou-se a 
existência de dois períodos distintos de desenvolvimento da cidade. 

 

3.RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

A experiência brasileira envolvendo a recuperação dos centros históricos de suas cidades, segundo 
Simões Júnior, 1994, é um fato que nesses últimos anos tem se caracterizado mais como uma 
política de revitalização urbana do que propriamente de renovação urbana.  O termo revitalização 
implica em ações visando resgatar a identidade histórica de partes significativas da cidade, 
valorizando o seu conteúdo simbólico face à memória coletiva, reabilitando e requalificando seus 
espaços e imprimindo uma nova dinâmica na sua vida quotidiana, através do incentivo às 
atividades de lazer para o cidadão, com ênfase nos seus aspectos culturais e turísticos. Este enfoque 
é o que tem se observado como o predominante nos programas de recuperação dos centros de São 
Luís, Salvador, Rio de Janeiro, Recife e São Paulo. Todos estes, procurando revitalizar suas áreas 
históricas, mas cada um a seu modo, em função, sobretudo das especificidades locais presentes em 
cada caso. 

A arborização entretanto, está diretamente relacionada com a qualidade de vida das pessoas, com o 
aumento da biodiversidade, com a preservação das espécies e também com o bem estar físico e 
psíquico do ser humano. Se o plantio de árvores e sua conservação forem feitos de forma 
adequados todos terão benefícios que podem ser o fornecimento de sombra e oxigênio, a atenuação 
do calor e contribuição para a estabilidade microclimática, a redução da velocidade dos ventos e 
dos ruídos, o combate à erosão, o fornecimento de abrigo e alimento para os animais, o 
embelezamento e a valorização econômica do lugar. É fundamental que a escolha das espécies a 
serem plantadas seja feita de maneira criteriosa a fim de evitar problemas na rede elétrica, nas redes 
de água e esgoto, calçamento das ruas, e circulação de pedestres e veículos, além de danos a muros 
e construções em geral.  

A arborização também identifica o lugar, desenvolvendo a identidade do local, aumentando a auto-
estima de sua comunidade. Portanto, sugerir propostas ambientalmente viáveis que sejam 



amparadas pela técnica, legislação e também respeitem e valorizem as características e 
peculiaridades locais, vem ao encontro desta proposta de reconhecer no município de Lagoa 
Vermelha suas potencialidades, valorizá-las propondo um Plano de Gestão para a arborização 
urbana com responsabilidade social. Portanto através da aplicação de um questionário sobre a 
arborização e urbanismo do município, obtiveram-se alguns indicativos para os quais temas que 
deveriam ser enfatizados para melhor qualidade de vida da população, levando em conta as 
peculiaridades e as necessidades do local. 

Na Tabela 01 encontram-se os principais dados das quatorze perguntas realizadas na comunidade. 
Foram realizados 600 questionários, dividindo-se a população por faixa etária. A aplicação dos 
questionários deu-se por intermédio das escolas municipais e entre os transeuntes que estavam no 
local.  Verificou-se que independente da idade dos usuários, os canteiros são utilizados como via de 
passagem, sendo por mais de cinco vezes por semana a resposta mais freqüente, representando na 
média geral 45% da população. Quanto aos principais motivos que levam as pessoas à não 
freqüentar mais seguidamente a Avenida, observou-se que a segurança foi o fator de maior 
relevância entre os jovens, com exceção da idade de 45 a 55 anos em que consideram a sujeira o 
principal motivo, e os demais acreditam que o trabalho é o item de maior preocupação.  

     

IDADES (anos) 
PERGUNTAS 

7 a 14 15 a 30 31 a 45 45 a 55 56 a 68 
Freqüência na semana com que 
transita na Avenida 

5 ou mais 5 ou mais 5 ou mais 5 ou mais 5 ou mais 

Principais motivos que o levam 
a não freqüentar mais 
seguidamente a Avenida 

Segu-rança Segu-rança Trabalho Sujeira Trabalho 

A Avenida possui um “visual” 
agradável 5 5 10 10 10 

Principais motivos que o levam 
a freqüentar a Avenida 

Via de 
passagem 

Via de 
passagem 

Via de 
passagem 

Via de 
passagem 

Via de 
passagem 

Você acha que a Av. possui:               F – Falta             S – Suficiente              E - Excesso 

Recantos para ficar: F F F F S 
Cores: F F F F F 
Vegetação: F F S S S 
Sombra: S S S S S 
Luminárias públicas: F F F F S 
Monumentos históricos: S F F F F 

Tabela 01. Resultados de algumas perguntas do questionário sobre arborização e urbanismo de  
Lagoa Vermelha, RS, 2003. 

Quando questionados quanto ao visual da Avenida, responderam em uma escala de 01 (Não) a 10 
(Sim), que a Avenida possui um visual agradável. Contudo, ainda comprovou-se que há falta de 
recantos para ficar, cores, luminárias públicas e monumentos históricos, enquanto vegetação e 
sombra possuem de forma suficiente, sendo que, que em todas as idades apontam como fator de 
maior importância, que há falta de cores e suficiência de sombra em todos os canteiros (Tabela 01). 

O canteiro central da Av. Afonso Pena, apresenta uma vegetação exuberante, densa e colorida, 
transformando-o num espaço agradável para a comunidade em geral. Através de uma pesquisa 
foram realizadas a identificação, localização e catalogação das espécies, divulgando a comunidade 
a oportunidade de nova postura perante esta vegetação e sensibilizando-a sobre a importância da 



flora para a melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. Com o inventário, foram 
catalogadas as espécies para elaboração de um guia, localizando-as nas plantas-baixas da Avenida.  

A revitalização dessa área procura compatibilizar o crescimento da cidade, sua história e a 
vegetação, com a manutenção de espaços e modos de vida tradicionais do município em uma área 
de 23.370,80 m2, com seus monumentos, igreja, edificações e marcos históricos, de forma a atender 
as necessidades dos usuários e a vocação do lugar de modo sustentável. Dentro deste perímetro, a 
intervenção será conduzida segundo três enfoques diferenciados: o da preservação ambiental, o da 
reconstituição e o da renovação urbana.  

No caso desta avenida a análise aponta a existência de dois períodos distintos de desenvolvimento 
da cidade, caracterizado pelo uso de espécies arbóreas exóticas e nativas. Foram inventariados 559 
exemplares de 68 espécies arbóreas. Na vegetação arbórea predominam espécies exóticas como 
“Pinus” (Pinus sp), “Ciprestes” (Cupressus sp), “Estremosas” (Lagertroemia indica), “Ligustros” 
(Ligustrum japonicum), “Tuias” (Thyja sp.) e “Tipuana” (Tipuana tipu). Destacam-se pelo porte, 
beleza e colorido de suas flores espécies nativas como os “Ipês” (Tabebuia sp), a “Canafístula” 
(Peltophorum dubium), “Falso-barbatimão” (Cassia leptophylla), “Gerivá” (Syagrus 
romanzoffiana), “Timbaúva” (Enterolobium contortisiliquum), “Butiazeiro” (Butiá capitata), 
“Cedro” (Cedrella fissilis), “Jacarandá” (Jacaranda mimosifolia), entre outras.  

A análise indica que os canteiros das áreas recém urbanizadas (Setor 01) compõem-se por espécies 
arbóreas nativas e exóticas, sendo o cipreste a de maior ocorrência, enquanto que os canteiros da 
área central (Setor 02) são compostos basicamente por espécies nativas, com maior diversidade de 
espécies. Observa-se que a implantação ocorreu sem estudo prévio da arborização, sendo 
necessário realizar planejamento e monitoramento das espécies vegetais de forma a contribuir para 
a qualidade visual do ambiente construído em relação ao meio ambiente proporcionando maior 
conforto ambiental à área. 

Na parte central da cidade, Setor 01 (Figuras 03 e 04) ocorre à incidência de espécies nativas e 
exóticas, sendo as exóticas exemplares com maior porte, indicando terem sido as primeiras a 
fazerem parte da arborização urbana, inseridas provavelmente sob influência dos aspectos culturais 
de seus colonizadores. 
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Figura 03. Espécies nativas e exóticas que compõe o Setor 01 

da Av. Afonso Pena em Lagoa Vermelha, RS. 2003 
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Figura 04.Proporcionalidade de espécies nativas e exóticas do Setor 01 

 
As intervenções paisagísticas devem ter ação mitigadora dos impactos relacionados à implantação 
de obras e representar a possibilidade de conciliação entre os objetivos da intervenção antrópica e 
os da preservação da diversidade biológica. Além de possibilitar a preservação de amostras 
significativas de comunidades vegetais, com as finalidades de pesquisa, educação ambiental e 
incorporação de espécies ao “tesouro” das plantas cultivadas, gerando recomposições ecológicas 
que valorizam o uso humano e os espaços remanejados (Figura 04). 

As figuras 05 e 06 demonstram um quase total fechamento deste espaço, pelo uso de “Ciprestes” 
(Cupressus sp), representando 62% do total da vegetação do canteiro. Quando visualizado do 
entorno, observa-se o sombreamento do local, que torna o ambiente escuro, diminuindo portanto a 
expressão cromática do mesmo com comprometimento das visuais. A densidade de “Ciprestes” não 
permite o desenvolvimento de outras espécies vegetais prejudicando a inserção de cores com 
vegetação. Questões estas que apontam a necessidade de redução do uso de “Ciprestes” na 
composição arbórea dos canteiros, além da questão alérgica desta espécie. 
 

 
Figura 05. Foto canteiro com “Ciprestes” 
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Figura 06. Predominância dos “Ciprestes” no Canteiro 06 – Setor 01 

 
A compatibilização entre as vantagens paisagísticas e funcionais desta vegetação (jardins e parques 
públicos, praças e largos ornamentais ou recreativos, verde protetor de um monumento ou obra de 
arte, verde vinculado arquitetônica ou funcionalmente a edifícios de uso público, plantação ao 
longo de vias e logradouros públicos, campos de diversões e de desportos, entre outros) depende, 
em grande parte, dos conhecimentos técnicos de planejamento paisagístico e manejo vegetal. 
ANGELIS NETO e ANGELIS, 1999). 

A vegetação que será inserida no Setor 01 (Figura 07), é feita através de árvores nativas, e espécies 
que possuem floração variada, para suprir a necessidade de cores nos canteiros. 
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Figura 07. Árvores inseridas no Setor 01 da Av. Afonso Pena, Lagoa Vermelha, RS. 2003. 

 
O desenvolvimento de qualquer paisagem pode ocorrer pela concentração de suas características 
paisagísticas naturais, pela integração entre a natureza e a parte projetada ou pela criação de um 
complexo inteiramente construído. Em qualquer situação, o que se deseja é uma perfeita resolução 
entre todos os elementos, obtendo-se uma paisagem unificada e equilibrada dinamicamente 
(KATO, 1993). 
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Figura 08. Porcentagem de espécies nativas e exóticas – Setor 01 

 
A arborização de áreas recém urbanizadas, setor 02 (Figura 08), compõe-se por árvores nativas, 
porém com uma maior diversidade de espécies. Por se tratar de uma área urbana e de uso público, 
busca-se o enriquecimento da flora nativa, sua preservação e conservação. 



 

 
Figura 09. Canteiro com “Ligustros” 

A figura 09 demonstra um quase total fechamento deste espaço, pelo uso do “Ligustro” (Ligustrum 
japonicum). Quando visualizado do entorno, observa-se o uso exagerado desses exemplares 
globosos, de folhagem escura, que se traduz em sombreamento do local, e pela tonalidade de suas 
folhas torna o ambiente escuro, diminuindo a expressão cromática do ambiente. Outro importante 
fator do ponto de vista estético, é o pouco florescimento de outro tipo de vegetação, questões estas 
que apontam a necessidade de redução dos “Ligustros” em função de riscos à saúde pública.  
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Figura 10. Predominância de “Ligustros” no Canteiro 11 – Setor 02 

 
O plantio das árvores deve ser efetuado sempre observando o espaçamento entre a mesmas, a 
circulação de pedestre (devem proporcionar sombra ao pedestre, daí se recomenda plantios de 
árvores de porte médio nas calçadas situadas na face Leste e Sul e pequenas nas calçadas Oeste e 
Leste), largura das calçadas, o porte das mesmas, a orientação solar (sombra no verão e 
aquecimento no inverno), características de comportamento (caducifólias ou perenes, longevidade), 
espaço físico disponível, recuo predial, as raízes escolhidas devem ser adequadas ao tamanho do 
passeio, evitando que venham a ser podadas por causarem danos às calçadas e vias públicas (Figura 
11). 

 



 
Figura 11. Problemas causados pelas raízes nas calçadas 

 
Lamas, 1992, comenta a respeito da destruição de uma rua histórica em Lisboa, pela retirada das 
árvores para aumento da faixa de circulação de veículos. O seu aspecto e forma mudaram o 
desenho arquitetônico, pois a árvore se encontra na mesma escala de valores que a parede, a 
fachada ou outro elemento construtivo. Um traçado pode ser definido tanto por um alinhamento de 
árvores como por um alinhamento de edifícios, assim como uma praça. A arquitetura de intenção 
estética tanto nas estruturas rurais como nas urbanas, tanto no jardim como na cidade.  O desenho 
do espaço não tem duas áreas ou níveis de trabalho - o do edificado e o das estruturas verdes. São 
ambos elementos da mesma atuação, porventura exigindo alguns conhecimentos disciplinares 
diferenciados. Assim a retirada da vegetação em alguns pontos da Avenida Afonso Pena em Lagoa 
Vermelha foi estudada de forma criteriosa, sendo indicadas para retirada somente às espécies 
arbóreas com comprometimento fitossanitário ou nos pontos críticos onde comprometia as 
perspectivas visuais (Figura 12). 
 

 
Figura 12. Problemas fitossanitários que comprometem a vegetação. 

 
A vegetação que será inserida nos canteiros da Av. Afonso Pena, no Setor 02 (Figura 13), também 
é feita através de espécies arbóreas nativas, seguindo os condicionantes do projeto, as orientações 
do plano de arborização e a valorização e preservação da biodiversidade. 
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Figura 13. Árvores inseridas no Setor 02 da Av. Afonso Pena, Lagoa Vermelha, RS. 2003 

 

O setor 03 é caracterizado por uma área carente de infra-estrutura e vegetação (Figura 14), portanto 
realizou-se um trabalho de caracterização da área através da implantação de árvores nativas, 
espécies já utilizadas nos demais canteiros, conferindo uma unidade a Av. Afonso Pena, bem como, 
uma variedade de cores nas diferentes estações do ano. O tratamento paisagístico da área tem por 
objetivo principal a melhoria de sua qualidade visual e ambiental.  

 

 
Figura 14. Aspecto geral do Setor 03 da Av. Afonso Pena, Lagoa Vermelha, RS, 2003. 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 
Por evocar o ambiente natural, está área requer um tratamento paisagístico especial, propiciando 
ainda um espaço agradável para contemplação, leitura, conversas, prática de esportes ou 
simplesmente ao descanso, cabendo assim, uma cooperação do poder público, dos diversos 
segmentos da comunidade em geral para um aproveitamento do potencial inerente da região 
propiciando melhor qualidade de vida à população. 

A composição da vegetação a ser adotada no projeto de revitalização urbana e paisagística de 
Lagoa Vermelha, RS, deve ter a preocupação de valorizar e potencializar o uso desta área. Assim, a 
área deverá receber iluminação, pisos, e outros componentes que somados a vegetação possibilitem 
a ambientação dos espaços. 



Recomenda-se que sejam utilizadas na arborização urbana espécies nativas (de ocorrências natural 
na região), por razões ecológicas óbvias de preservação e disseminação destas espécies vegetais, 
bem como para alimento e abrigo a fauna nativa que delas dependem. Conforme Manual de 
Arborização e Poda da RGE - Rio Grande Energia - (1999), é recomendável que a freqüência de 
cada espécie plantada não ultrapasse a 15% do total de árvores utilizadas na arborização urbana do 
município. Há espécies indicadas para serem plantadas nas mais diferentes situações: redução de 
poluição, estacionamentos, canteiros centrais, corredores de fauna, calçadas com ou sem rede 
elétrica, áreas verdes e parques urbanos. 

O êxito da implantação e a consolidação dependem de um trabalho de médio e longo prazo, 
envolvendo e sensibilizando os diversos a segmentos da comunidade. 

O planejamento e monitoramento das espécies vegetais que constituem a arborização urbana 
permitem plasticidade e qualidade visual do ambiente em relação ao meio ambiente e a área 
construída, proporcionando maior conforto ambiental e atendendo os princípios da 
sustentabilidade.  
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