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Resumo O Projeto Arborização Urbana, desenvolvido no bairro Verdes Campos na cidade de

Arapiraca - AL fundamenta-se na necessidade de arborização dos espaços urbanos, visto que seus

efeitos diretos contribuem para a melhoria da qualidade de vida de seus moradores. Objetivou

sensibilizar e engajar os moradores na conservação e melhoramento da alameda da Rua Orquídea.

A metodologia baseou-se na construção do viveiro, na produção de mudas arbóreas e

ornamentais, na divulgação através de panfletos e serviço de som, além da aplicação de

questionário sobre interesse dos moradores em arborização. Os resultados indicam o nível de

satisfação em residir na referida rua, bem como a disposição em auxiliar nas ações de

melhoramento dos canteiros. Por fim, o viveiro atingiu sua natureza de viveiro educador ao

possibilitar novos hábitos de educação ambiental na comunidade. Palavras - chave: Produção de

mudas; Viveiro educador; Educação ambiental. Abstract The Urban Tree Planting Project,

developed in the Campos Verdes neighborhood in the city of Arapiraca - AL is based upon the need

of greening the urban spaces, since its direct effects contribute to improving the life quality of its

residents. It aimed to raise awareness and engage the residents in the conservation and

improvement of the Orchid Streetboulevard. The methodology was based on the construction of

the greenhouse, production of tree and ornamental plants seedlings, dissemination through leaflets

and sound service, in addition to a questionnaire on the interests of the residents in forestation.

The results indicate the level of satisfaction in residing in the mentioned street, as well as the

willingness to assist in actions to improve the seedbeds. At last, the greenhouse has reached its

nature as an educational greenhouse because it sanctions new environmental education habits in

the community. Key - words: Seedlings production; Educational greenhouse; Environmental
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education.

1. Introdução O desenvolvimento do projeto de extensão Arborização Urbana no Loteamento

Rosa Amélia, bairro Verdes Campos, Arapiraca – Al possibilitou ações de educação ambiental,

através da implantação de um viveiro artesanal para produção de espécies arbóreas e

ornamentais, monitorando a alameda da Rua Orquídea. A arborização urbana abrange toda a

vegetação arbórea e/ou arbustiva existente na cidade. Intervenções como o plantio e a

manutenção devem ser idealmente planejadas e/ou assistidas pelo poder público, com objetivos

definidos e fundamentados técnica e cientificamente (SMAS, 2013). Arapiraca é a segunda maior

cidade do estado de Alagoas e apresenta um acelerado crescimento urbano, ampliando a

necessidade de espaços arborizados. Nos últimos dez anos, surgiram áreas de lazer, caso do Lago

da Perucaba e o Bosque das Arapiraca, bem como variados condomínios residenciais, tais

empreendimentos demandam um planejamento que contemple espécies de porte arbóreo, nativas

ou exóticas adaptadas, que possam ser indicadas adequadamente para a arborização urbana.

Desse modo, a produção de mudas poderá atender a demandas da cidade, extrapolando os limites

da área selecionada para extensão. Considerou-se como questão problematizadora para o

desenvolvimento do projeto, a necessidade de arborização dos espaços urbanos, visto que seus

efeitos diretos contribuem para a melhoria da qualidade de vida de seus moradores, por atuar

diretamente no micro clima, na qualidade do ar, no nível de ruídos, na paisagem, além de

constituir refúgio indispensável à fauna remanescente nas cidades. Amorim e Lima (2006)

reforçam que a presença de árvores nas cidades contribui diretamente com a redução da

incidência direta da energia e do aumento da umidade relativa do ar, pois a arborização pode

contribuir para a redução de até 4º C de temperatura. Por outro lado, a falta de vegetação nas

áreas traz conseqüências negativas para o meio ambiente urbano como: “alterações do clima local,

enchentes, deslizamentos e falta de áreas de lazer para a população” (AMORIM, 2001, p. 38). A

realidade brasileira indica que há viveiros distribuídos em todo país, muitos com natureza

pedagógica, ou seja, educadora, outros voltados para fins comerciais, sejam instalados como

atividade empresarial ou atividades nos assentamentos rurais, contudo, todos eles possuem em

comum os processos de restauração da vegetação nativa, de requalificação do ambiente urbano e

melhoria da qualidade de vida da população. Vale salientar que todos esses viveiros têm um

enorme potencial para tornarem-se educadores, desde que se reestruturem com o intuito de

incorporar a dimensão pedagógica ao processo, despertando nos grupos envolvidos o olhar crítico,

o aprendizado dialógico e o espírito coletivo diante da realidade socioambiental (BRASIL, 2008).

Dessa forma, a consciência ambiental e social entender-se-á a própria comunidade colaboradora

das ações, com vistas à melhoria das condições de vida nos aspectos da qualidade do ar, do

arejamento e sensação de frescor, além dos benefícios gerais que a conservação dos recursos
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naturais proporciona (AMORIM e LIMA, 2006). Nesse contexto, o objetivo geral foi direcionado à

conscientização da comunidade local sobre a importância da manutenção da alameda, além de

desenvolver ações conjuntas de educação ambiental. Dentre as ações, destaca-se a conservação

da área do corredor de árvores limpa, a indicação de podas e até a substituição de espécies, caso

seja avaliada tal demanda, assim como, o plantio de árvores nos espaços vazios, além da sugestão

de jardinagem em parceria com os moradores que assim desejarem. A produção e

operacionalização do viveiro de mudas consistiram numa atividade inicialmente onerosa, contudo,

os resultados superaram as expectativas no sentido das mudanças observadas no decorrer da

execução do projeto. 2. Metodologia Para o desenvolvimento do projeto considerou-se o

Loteamento Verdes Campos, representado pelos moradores da Rua Orquídea. A seleção desse

espaço ocorreu pelo fato do loteamento obedecer às normas de ocupação do solo, no sentido da

arborização urbana, mesmo que deixe a desejar no aspecto do saneamento básico. Partiu-se para

a montagem do viveiro num lote que facilitasse o manejo pelo grupo extensionista. A limpeza da

área e instalação do viveiro ocorreu em paralelo ao registro fotográfico e coleta de sementes das

espécies presentes na alameda. Posteriormente, obtiveram-se sementes no bosque das Arapiraca

e Lago da Perucaba. Com o viveiro pronto, o passo seguinte consistiu em preparar solo para

enchimento dos sacos plásticos nos quais as sementes seriam acondicionadas. Salienta-se que as

primeiras sementes não passaram por nenhum tratamento para quebra de dormência. A área

escolhida continha resíduos de construção civil o que inviabilizou seu uso imediato. Dessa forma,

adquiriu-se substrato em casa de jardinagem. Paralelamente, se recolhia resíduos orgânicos

(cascas de frutas e verduras) das residências mais próximas ao viveiro para utilização na

compostagem, conforme previsto no projeto. Passados dois meses do início das atividades, as

sementes foram colocadas nos sacos plásticos e cada tipo se desenvolvia conforme suas

características e qualidade biológica. Em cinco meses 400 mudas de diferentes espécies (total de

cinco) estavam no ponto de transferência para local definitivo. Também foram produzidas cinco

variedades ornamentais, com destino a jardinagem da área compreendida pela alameda. A

sensibilização da comunidade ocorreu através de divulgação de mensagem gravada num sistema

de som, bem como, através de panfletos orientadores sobre atitudes cidadãs, ao tempo que

convidava os moradores para conhecer o viveiro e se engajarem na ação. Posteriormente houve

visitas aos domicílios para aplicação de questionário sobre interesse em arborização. Os dados

obtidos foram analisados e categorizados conforme disposto nos resultados. 3. Resultados e

Discussões A exploração da área de estudo e o registro fotográfico permitiu identificar o

predomínio de árvores de grande porte, dentre elas, Tento – Carolina (Adenanthera pavonina L.) e

Cássia de Sião (Senna siamea) também foram encontradas espécies frutíferas, a exemplo, de

mangueira, cajueiro e coqueiro. Também possibilitou observar aspectos gerais da vegetação,

quantificando as árvores presentes na alameda da Rua Orquídea. Registrou-se 27 árvores adultas,
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38 árvores jovens e 08 mudas em desenvolvimento, totalizando 73 árvores. Para a construção do

viveiro utilizou-se um modelo observado numa instituição local, a partir de 4,20 cm largura ou

frente por 5,20 cm de comprimento ou fundo. Utilizou-se madeira, sombrite 50% (tela para

proteção) além de argamassa e tijolos para base. Não foi instalado um sistema hídrico, sendo o

processo de rega das plantas realizado manualmente. Posteriormente toda a área em volta do

viveiro foi cercada com garrafas pet. Dentre as metas previstas constava a produção de adubo a

partir da compostagem, contudo no início do plantio, ainda não havia substrato suficiente para

enchimento dos saquinhos de acondicionamento das sementes, necessitando recorrer a um

produtor de espécies ornamentais. Essa medida onerou a produção inicial das mudas. Segundo

Hahn (2006), é importante considerar o custo do investimento, na escolha da embalagem (tipo e

tamanho) a altura da muda e o manejo adotado. Nos casos em que o investimento inicial é

pequeno, se deve optar pelos sacos plásticos. Após a construção do viveiro, o passo seguinte

consistiu no plantio das sementes no final do mês de abril. Para as primeiras mudas dispôs-se de

sementes coletadas no próprio bairro, no bosque das Arapiraca, bem como, em outros pontos de

acordo com a frutificação das espécies. Conforme Santarelli (2004) a obtenção de mudas de

espécies do ambiente regional, em quantidade suficiente para o plantio, é um dos principais pontos

de estrangulamento dos programas de restauração ecológica e reflorestamento com espécies

nativas, nos aspectos da quantidade e qualidade desejada, assim como na diversidade de espécies.

Dentre as sementes adquiridas optou-se pelo plantio daquelas que despertam interesse

paisagístico, com flores coloridas, além de obedecer à paisagem inicial das alamedas, evitando

introduzir espécies novas. Assim, plantoram-se espécies de grande porte, a exemplo de

representantes das Fabaceae, Tento Carolina (Adenanthera pavonina L.), Cássia de Sião (Senna

siamea) sendo preparadas 60 mudas de cada; também espécies de pequeno porte como

Flamboyant mirim (Caesalpinia pulcherrima) com três variedades de cores (laranja, rosa e

amarela) num total de 180 mudas; Ipê de jardim (Tecoma stans); Pata de vaca (Bauhinia sp.)

perfazendo as duas últimas, 120 mudas. Das cinco espécies utilizadas inicialmente na colonização

do viveiro, quatro são exóticas, apenas a Pata de vaca é classificada como nativa da flora brasileira

(LACERDA, FILHO e SANTOS, 2011). Nos ecossistemas brasileiros, as espécies da família Fabaceae

(leguminosas) são representativas em diversidade e densidade, além de terem grande importância

econômica e ecológica (COSTA et al.; 2010). Ressalta-se também o sombreamento gerado pelo

grupo. Após o plantio das sementes, os primeiros problemas surgiram derivados do manejo,

algumas sementes, especialmente de Tento Carolina (Adenanthera pavonina L.) requerem

tratamento para quebra de dormência, não se utilizou nenhum tratamento especial, portanto, após

35 dias sem que a germinação ocorresse, desprezaram-se os sacos e se buscou conhecimento

técnico na literatura. Das sementes iniciais passados 45 dias, seis (6) plantinhas emergiram e

continuam crescendo. Conforme descrito por Costa et al. (2010) o manejo mais indicado para
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quebra de dormência de Adenanthera seria imersão em ácido sulfúrico concentrado (98%),

durante 10 minutos, com essa técnica obteve uma percentagem de germinação na ordem de 85%.

As sementes submetidas aos tratamentos com ácido sulfúrico concentrado, concluíram o processo

germinativo em apenas um dia. Esta escarificação ácida não provocou danos às células que

constituem o embrião. Em sementes de várias espécies da família Fabaceae, a resistência à

entrada de água é promovida pela testa, apresentando uma camada de células paliçádicas, com

paredes secundárias grossas e lignificadas (esclerídeos) (COSTA et al. 2010). Contudo, a

dificuldade em obter ácido, possibilitou outra forma de manejo, a imersão em água por vários dias,

de forma que mergulhadas as sementes num recipiente com água, gradativamente, vão

apresentando rompimento do tegumento e desenvolvimento do embrião. No período de 40 dias foi

possível transferir vinte (20) sementes em germinação para sacos plásticos, das quais 16 se

desenvolveram bem e constituíram mudas as quais se encontram em pleno desenvolvimento. A

cada dia é observado o estado de hidratação das sementes e aspecto do tegumento, à medida que

tegumento é liberado a semente é transferida para o saquinho preparado. Realiza-se troca da água

periodicamente e as sementes serão mantidas em água até que seu ritmo de quebra de dormência

seja atingido. A dormência é o fenômeno pelo qual as sementes de uma determinada espécie,

mesmo sendo viáveis e tendo todas as condições ambientais favoráveis à germinação, deixam de

germinar. Na natureza, é um recurso usado pelas plantas produtoras de sementes, para

perpetuação de suas espécies (COSTA et al., 2010). As sementes de Ipê de jardim (Tecoma stans)

e Pata de vaca (Bauhinia sp.) não germinaram, possivelmente foram aterradas com profundidade

nos saquinhos o que supõe-se inviabilizou a germinação. Nova coleta e manejo foram realizados.

As vagens ficaram expostas ao sol por três semanas, aos poucos as sementes foram liberadas

naturalmente das vagens. Realizou-se novo plantio, com covas mais superficiais e melhores

resultados foram obtidos. As sementes das outras espécies germinaram sem necessidade de

tratamento, especialmente, Cássia de Sião que surgiu exuberante, após 12 dias do plantio. O

mesmo ocorreu com as sementes de Flamboyant mirim (Caesalpinia pulcherrima) sem problemas

de germinação, as três variedades de cores (laranja, rosa e amarela) perfazem um total de 180

mudas. Por sua vez, a produção de mudas de espécies ornamentais para a jardinagem ainda

enfrenta limitações de ordem financeira. Devido aos custos com montagem e manutenção do

viveiro, não foi possível ainda investir na compra de sementes. Desse modo, estão disponíveis

apenas cinco variedades de ornamentais obtidas pelo grupo nas próprias residências, são elas:

Trapoeraba roxa (Tradescantia pallida purpúrea), planta herbácea rasteira de caule flexível de cor

púrpura arroxeada, folhas abraçando o caule, com pêlos pequenos. As flores são cor rosa claro

nascendo na axila das folhas terminais. Fácil manejo e poucas exigências, bela e rústica, ideal para

nossa proposta. Além das características descritas Savóia (2013) indica a Trapoeraba roxa para o

biomonitoramento de metais pesados, visto que possui perfeita adaptação aos fatores ambientais
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em todo o país, desenvolvendo-se o ano todo nos campos, canteiros, vasos e quintais. A onze

horas, do gênero Portulaca é outra planta herbácea, com folhas suculentas, adequada para cultivo

em pequenos espaços, vasos, jardineiras e canteiros. Tal representante tem florescimento o ano

inteiro, diminuindo no inverno. As pétalas são formadas em séries, nos tons rosa, amarelo,

vermelho e branco. O melhoramento genético em onze horas permite grande variedade de floração

(MATHIAS, 2010). A jiboia verde (Epipremnum aureus) é uma epífita, que se entrelaça nos troncos

e galhos das árvores, agarrando-se aos mesmos com as suas raízes aéreas. Contudo, pode ser

modelada de acordo com os interesses paisagísticos, de modo que o cultivo de jibóia verde em pet

permite belos arranjos. O tostão (Callisia repens) planta herbácea e rasteira, de pequeno porte,

apresenta folhagem densa e muito ornamental, formada por caule ramificado, filamentoso, de

coloração arroxeada e numerosas folhas serosas. Bastante apropriada para cestas suspensas e

principalmente para forração nas jardineiras. Abacaxi-roxo (Tradescantia spathacea) Variegata de

fácil cultivo, bastante rústica, aprecia solo rico em matéria orgânica, mantido sempre úmido, mas

prospera em outros tipos de solo. Sua seiva pode causar irritação na pele, manusear com luvas.

Todo manejo de ornamentais deu-se por propagação vegetativa, na qual se retiram partes de uma

planta para se obter novas plantas. O material vegetativo deve ser retirado de plantas sadias e

livres de pragas e de doenças. A técnica foi a da estaquia, método na qual se coloca um pedaço de

ramo ou raiz da planta mãe para enraizar (CENTEC, 2004). As espécies ornamentais apresentam

tonalidades de roxo e verde nas folhagens, o que se considerou pertinente para contrastar com o

verde da vegetação predominante. O manejo inclui as adubações, as quais são necessárias para as

mudas terem bom desenvolvimento e crescerem vigorosas para que, ao serem plantadas no local

definitivo, não venham a morrer (CENTEC, 2004). No viveiro em questão, a adubação foi realizada

com compostos nitrogenados (NPK) diluídos na água de rega. Após a etapa inicial de cultivo das

mudas, seguiu-se com a divulgação na comunidade através de panfletos e da divulgação em

serviço de som prestando esclarecimentos sobre as espécies disponíveis no viveiro. Posteriormente

realizaram-se visitas às residências para aplicação de questionário sobre interesse em arborização

e suas preferências, conforme indicado abaixo. Dessa forma responderam as questões propostas

27 moradores, dos quais 25 expressaram sentimento positivo relacionado à presença de árvores

na rua e dois moradores indicaram insatisfação, ao tempo que explicaram que a quantidade de

árvores ainda é baixa. Mascaró (2012, p.75) cita que:

A grande maioria da população consultada é a favor de mais árvores nas

vias públicas, sem distinção de classe social. A comunidade deve participar

desde o início do projeto da arborização para contar com o apoio firme e

sustentado das ações programadas. Outra questão tratava das vantagens da

arborização na sua rua, foram apresentados quatro itens sendo possível

marcar todos eles. Segue as intenções dos moradores, 21 deles indicaram o
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sombreamento como principal vantagem, 08 optaram por redução do calor,

07 pelo bem estar e por fim 11 marcaram a beleza. Também se indagou

sobre a preferência quanto ao plantio de espécies na alameda, 15

moradores expressaram gosto por espécies frutíferas e ornamentais e 12

por espécies arbóreas e ornamentais. A opinião dos moradores reflete a

prática que vem ocorrendo, ou seja, a substituição de árvores jovens por

fruteiras. Quando solicitados a ajudar no plantio de espécies ornamentais

nos canteiros da alameda, 17 moradores se dispuseram a colaborar com o

plantio, enquanto 10 pessoas alegaram que não poderiam ajudar, sendo 09

por falta de tempo e 01 por não gostar de plantas. De todo forma, foram os

moradores mais próximos ao viveiro os primeiros a se engajarem na

proposta de jardinagem. 4. Conclusão A implantação do viveiro consistiu

no diferencial do projeto de extensão, mesmo que o quantitativo de espécies

atualmente tenha atingido 50% do programado, percebe-se uma boa

aceitação da comunidade mais imediata pela aquisição de hábitos de

educação ambiental. Dessa maneira, o viveiro atingiu sua natureza de

viveiro educador ao possibilitar mudanças de hábitos através da reutilização

de garrafas pet, do uso de resíduos na compostagem e, sobretudo através

dos cuidados com a alameda. Para o grupo envolvido o ganho consistiu no

desenvolvimento de habilidades com cultivo de espécies em viveiros, a

exemplo da quebra de dormência das sementes. Por fim, surgiu à motivação

para novos trabalhos tanto de pesquisa (identificação da flora das alamedas)

quanto de extensão, perspectiva de futuro bastante promissora, com vistas

à continuidade nos anos seguintes.
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