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APRESENTAÇÃO 

 

 O Projeto "TRANSFORMAR – CUIDANDO PARA O FUTURO" foi uma iniciativa da Prefeitura Municipal de 

São Borja para melhorar a gestão do meio ambiente urbano e apresenta cinco eixos temáticos de ação: Coleta Seletiva, 

Compostagem, Viveiro Florestal, Educação Ambiental e Matriz Energética. Dentro do eixo denominado Viveiro Florestal 

a Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente elegeu a arborização urbana como uma das suas áreas de ações 

estratégicas para serem atingidas até o final de sua gestão.   

 A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Unidade de Ensino São Borja), por meio do Professor Ricardo 

de Vargas Kilca e alunos do Curso de Bacharelado em Gestão Ambiental, é parceira do Projeto TRANSFORMAR em 

diversas atividades. Esta equipe desenvolveu o projeto de Diagnóstico da Arborização Urbana nas Calçadas das Vias 

Públicas de São Borja (DAUSB) onde foram avaliadas as condições morfométricas, ambientais e de manejo de todos os 

indivíduos arbóreos (árvores e arbustos) existentes nas vias públicas (calçadas) no bairro do centro. Além disso, foi 

finalizado um aplicativo para dispositivos móveis e desktop denominado ARBO-SB onde os dados obtidos deste 

inventário serão disponibilizados para toda a comunidade interligada na rede mundial de computadores. Esta 

disponibilidade de informações on-line favorece a transparência, produtividade, eficiência e representa uma das 

melhores práticas internacionais de administração pública. Para o inventário estão sendo avaliadas 22 características 

de cada árvore (muda, jovem e adulto) ou arbusto existente nas 210 quadras que compõe o bairro do centro. O objetivo 

deste estudo será fornecer dados precisos das condições da arborização urbana nas calçadas do Centro da cidade 

para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente conhecer em detalhes a sua arborização e promover a melhoria da 

gestão deste recurso natural tão importante para a qualidade de vida urbana. Espera-se que, no futuro, essa pesquisa 

possa incentivar para a construção de um Plano Diretor da Arborização Urbana em conformidade com normas e 

legislações vigentes.  

 Neste segundo relatório, primeiramente apresentamos alguns conceitos chaves para entender o diagnóstico de 

arborização urbana. Posteriormente, foram descritos todos os métodos empregados no diagnóstico e, 

conseqüentemente, apresentados os resultados obtidos para nove ruas do bairro do Centro (50% da área total de 

pesquisa). Apresentamos também a situação atual dos dados inseridos no aplicativo ARBO-SB, seguido dos dados 

orçamentários, financiadores e cronograma físico desta pesquisa. Na parte final do relatório, os resultados foram  

resumidos nas Conclusões Gerais e nas Considerações Finais foram destacadas a importância deste estudo e os 

próximos passos para finalizar este projeto.   

 Por fim, esclarecemos que esta pesquisa contou apenas com o apoio financeiro da Universidade Estadual do 

Rio Grande do Sul (UERGS), por meio de duas bolsas de extensão universitária (PROBEX), e do Conselho Municipal 

de Recuperação e Defesa do Meio Ambiente, por meio de uma bolsa temporária (três meses) com recursos 

provenientes do Fundo Municipal do Meio Ambiente. A UERGS vai financiar a realização dos testes e a manutenção do 

aplicativo ARBO-SB até julho de 2021 com uma bolsa de Extensão. Esperamos entregar o relatório final deste 

diagnóstico em setembro de 2020, contemplando os dados da totalidade das ruas do Centro de São Borja.   


