
Programa Trilha da Natureza – ACIEPE Educação Ambie ntal – UFSCar 

Tema: Arborização Urbana. 

Desde o início da colonização do Brasil, o método amplamente utilizado para explorar novas 

áreas foi o corte indiscriminado de árvores, extinguindo inúmeras espécies da nossa fauna e 

flora, e modificando o nosso ecossistema como um todo.  

Em nossas cidades, a realidade não foi diferente. Devido à intervenção de grandes 

latifundiários na criação de monoculturas como o café, o estado de São Paulo foi duramente 

castigado pela retirada de sua vegetação nativa, apresentando hoje apenas uma pequena 

porcentagem desta vegetação. 

 

Na tentativa de minimizar estes danos causados à natureza, temos observado em São 

Carlos a criação de organizações não governamentais, as chamadas ONGs que, entre 

outros projetos, trabalham para incentivar o plantio de árvores no meio urbano.  Estas ONGs 

são comandadas por pessoas como nós, que se sentiram incomodadas com a pequena 

quantidade de árvores que temos na cidade e resolveram se mobilizar para mudar esta 

realidade. 

 

As ONGs contam, muitas vezes, com a doação de recursos de grandes empresas e da 

própria Prefeitura, podendo assim colocar em prática os seus projetos de arborização e 

educação ambiental. 

 

O plantio de árvores em meio urbano trás muitos benefícios. Dentre alguns podemos citar: 

Passeios públicos sombreados e agradáveis; a beleza de suas copas e suas inúmeras cores; 

seus variados perfumes e, além disso, as árvores diminuem a poluição sonora e visual. 

 

Num sentido mais ecológico, as árvores aumentam a absorção de água das chuvas, 

funcionando como uma espécie de caminho para a recarga de nossos lençóis freáticos, 

importantes fontes de água potável para o nosso consumo. 



Em São Carlos, podemos citar alguns projetos de arborização que têm contribuído para a 

transformação da nossa cidade, como os projetos das ONGs Ramudá e Teia, a associação 

AMOR, e o Projeto Plante a Vida!  

 

A cidade também conta com o Horto Municipal, que produz e fornece aos moradores 

diversas espécies de árvores, que podem ser retiradas gratuitamente no local. O Horto 

Municipal de São Carlos está localizado em frente à entrada do Parque Ecológico, próximo à 

UFSCar. 

  

Acreditamos que é preciso tomar medidas urgentes com relação à preservação do meio 

ambiente. Para isso, precisamos nos mobilizar e fazer a nossa parte, seja plantando árvores, 

ou ainda cobrando das autoridades responsáveis que trabalhem mais ativamente para que 

esta mudança aconteça! 

 

Você também pode contribuir para a conservação do meio ambiente, jogando lixo ou entulho 

somente em áreas autorizadas pela Prefeitura Municipal, reduzindo o consumo de produtos 

com embalagens não reaproveitáveis, reutilizando o máximo possível ou ainda fazendo a 

separação do lixo reciclável, encaminhando-o para a coleta seletiva da prefeitura e para os 

catadores da nossa cidade.  


