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Árvores: importância para a
arborização urbana

Árvores: importância na arborização urbana
As árvores encontradas nas áreas livres públicas ou as que
acompanham o sistema viário, exercem função ecológica, no
sentido de melhoria do ambiente urbano, e estética, no sentido de
embelezamento da cidade.
Algumas contribuições significativas na melhoria da qualidade do
ambiente urbano são citadas a seguir:
a. purificação do ar pela fixação de poeiras e gases tóxicos e
pela reciclagem de gases através dos mecanismos
fotossintéticos;
b. melhoria do microclima da cidade, pela retenção de umidade
do solo e do ar e pela geração de sombra, evitando que os
raios solares incidam diretamente sobre as pessoas;
c. redução na velocidade do vento;
d. influência no balanço hídrico, favorecendo a infiltração da
água no solo e provocando evapo-transpiração mais lenta;
e. abrigo à fauna, propiciando uma variedade maior de
espécies, em consequência influenciando positivamente para
um maior equilíbrio das cadeias alimentares e diminuição de
pragas e agentes vetores de doenças; e
f. amortecimento de ruídos.
Uma função importante da arborização urbana é seu préstimo como
corredor ecológico, interligando as áreas livres vegetadas da
cidade, como praças e parques.
Em muitas ocasiões, a árvore
na frente da residência confere
a esta uma identidade particular
e propicia o contato direto dos
moradores com um elemento
natural
significativo,
considerando todos os seus
benefícios.

Muitos são os problemas causados do
confronto de árvores inadequadas com
equipamentos urbanos, como fiações
elétricas,
encanamentos,
calhas,
calçamentos,
muros,
postes
de
iluminação, etc. Estes problemas são
muito comuns de serem visualizados e
causam, na maioria das vezes, um manejo
inadequado e prejudicial às árvores. É
comum
vermos
árvores
podadas
drasticamente e com muitos problemas
fitossanitários, como presença de cupins,
brocas, outros tipos de patógenos, injúrias
físicas como anelamentos, caules ocos e
podres, galhos lascados, etc.
A escolha da espécie a ser plantada no
ambiente urbano é o aspecto mais
importante a ser considerado. Para isso é
extremamente
importante
que
seja
considerado o espaço disponível que se
tem, considerando a presença ou ausência
de fiação aérea e de outros equipamentos
urbanos, largura da calçada e recuo predial.
Dependendo desse espaço, a escolha ficará
vinculada ao conhecimento do porte da
espécie a ser utilizada.
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