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1. Objetivo 

Propor ações objetivas e pragmáticas para a arborização urbana e 

aumento da área verde na zona rural do Município.  

2. Documentos Indicados 

Após pesquisa e análise de vários documentos relativos à arborização, 

possíveis de serem adaptados à nossa realidade, a Asprasam opta por 

recomendar a adoção da Cartilha de Arborização elaborada pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de Uberaba, considerando a sua objetividade e 

similaridade às condições de nossa cidade. Também recomendamos a adoção 

dos itens 3 e 4 do Manual de Arborização da CEMIG, por suas relevantes 

orientações acerca da elaboração de projetos de arborização, conservação e 

poda de árvores, observando-se aspectos relativos à rede de fornecimento de 

energia elétrica.  

3. DEFINIÇÃO DE ÁREAS 

O primeiro passo que propomos para o projeto de arborização de Santo 

Antônio do Monte é a divisão das ações por área, considerando cinco: as áreas 

verdes, áreas viárias, área do Parque Ecológico Gildo Antônio dos Santos, 

áreas rurais e do projeto pró-mananciais, da Copasa.  

As duas primeiras estão definidas no manual de Arborização da Cemig, 

considerando-se: 

 

As áreas verdes são distribuídas no espaço urbano como 

parques, praças e jardins. O planejamento para estas 

áreas exige a elaboração de projetos paisagísticos, de 

implantação e manejo, muitas vezes específicos para 

cada unidade. A arborização viária é composta pelas 

árvores plantadas nas calçadas das ruas da cidade e nos 

canteiros separadores de pistas de avenidas. 

 

Todavia, pela nossa realidade e para proporcionarmos mais eficiência à 

arborização, incluiremos os canteiros centrais das avenidas na área verde, pois 
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o projeto de arborização deles pode ser incluído na primeira área, já que sua 

arborização depende apenas da vontade do Poder Público.  

Considerando, ainda, a realidade de Samonte, estamos propondo mais 

três áreas: do Parque Ecológico Gildo Antônio dos Santos, rurais e do pró-

mananciais. 

 Assim, seriam as seguintes áreas para o projeto Samonte Mais Verde: 

a) Área verde: Praças, jardins e canteiros centrais das avenidas. 

b) Áreas viárias: calçadas das ruas da cidade. 

c) Área do Parque ecológico Gildo Antônio dos Santos 

d) Áreas rurais 

e) Área do Projeto pró-mananciais 

 

4. PLANEJAMENTO ESPECÍFICO PARA CADA ÁREA 

Definidas as áreas, necessária é a elaboração de projetos específicos, 

considerando as características e variáveis de cada área. 

 

4.1 ÁREAS VERDES 

As áreas verdes devem ser objeto de elaboração de projetos 

paisagísticos, de implantação e manejo para cada unidade.  

Sugerimos que a arborização comece por estas áreas, uma vez que, 

rotineiramente, o Poder Público já atua nelas, realizando podas, manutenção e 

limpeza. Deve ser ressaltado que houve, nos últimos dois anos, progresso 

importante no plantio de árvores nestas áreas, por isso devemos não só 

prosseguir com as ações, como realizar a conservação das espécies 

plantadas.  

Para tanto, propomos: 

a) Catalogação das áreas verdes 

b) Análise de cada área, identificando-se a necessidade de corte de 

árvores mortas, quantidade de mudas para plantio, espaçamento, 

espécies mais indicadas etc. 

c) A elaboração do projeto paisagístico, de implantação e manejo. 

d) Esta ação deve ser precedida de ampla divulgação à população, para 

que o projeto tenha boa receptividade e conte com o apoio e 
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participação da comunidade.  

e) Sugere-se que sejam adotados, para elaboração do projeto, os itens 3 e 

4 do Manual de Arborização da CEMIG e a Cartilha de Arborização 

elaborada pela Secretaria do Meio Ambiente de Uberaba/MG.  

 

4.2 ÁREAS VIÁRIAS 

 

Convencionamos que as áreas viárias, para fins de arborização, serão 

consideradas as calçadas das ruas. A arborização nestes locais se mostra mais 

complexa. Apesar de o passeio ser considerado público, imprescindível será a 

adesão dos proprietários dos imóveis que façam confrontação com as 

calçadas. Isso porque, inevitavelmente, deverão ser realizadas pequenas obras 

para o plantio das mudas, o que implicará na abertura de covas nos passeios 

que foram construídos pelos proprietários dos imóveis confrontantes. Sendo 

assim, acreditamos que, para o sucesso da arborização nestas áreas, primeiro 

se deve buscar a participação da comunidade. Além disso, outra medida que 

pode ser preponderante para o sucesso da arborização nestas áreas, seria a 

criação do chamado “IPTU Ecológico”, mediante edição de lei reduzindo o valor 

desse imposto para quem plantar e cuidar de uma muda em frente ao seu 

imóvel.  

 

Para a arborização nestas áreas, sugerimos: 

a) Ações para conscientização e sensibilização da sociedade quanto à 

necessidade da arborização urbana.  

b) Criação de programas de adesão voluntária para arborização, como, por 

exemplo, “Adote uma Árvore”.  

c) Cadastro, por bairro, das pessoas que aderiram ao programa.  

d) Elaboração de projeto de arborização urbana viária. Necessariamente, 

para elaboração deste projeto, deverão participar as Concessionárias de 

Serviço Público (COPASA e CEMIG), pois o plantio deve ocorrer sem se 

comprometer a integridade da estrutura física para a prestação dos 

serviços públicos.  

e) Plantio sem custos para quem aderir ao programa. 
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f) Criação do “IPTU Ecológico.  

g) Sugere-se que sejam adotados, para elaboração do projeto, os itens 3 e 

4 do Manual de Arborização da CEMIG e a Cartilha de Arborização 

elaborada pela Secretaria do Meio Ambiente de Uberaba/MG.  

 

4.3 Área do Parque Ecológico Gildo Antônio dos Santos 

A Lei Municipal nº 2.273, de 12 de setembro de 2016, destinou área para 

a implantação do “PARQUE ECOLÓGICO GUANDU – GILDO ANTÔNIO DOS 

SANTOS”, que se localiza ao lado do residencial Pedro Lacerda Gontijo e na 

microbacia do Ribeirão Guandu, manancial que abastece a Cidade, o que torna 

a área ainda mais relevante.  

Outro ponto que deve ser destacado é que parte da área está ocupada 

por vegetação de mata atlântica, sendo uma região de transição entre cerrado 

e aquela vegetação. Entretanto, a maior extensão da área foi desmatada, o que 

requer projeto específico de paisagismo e reflorestamento, que deverão estar 

em harmonia com a estrutura de lazer a ser implantada. Portanto, o projeto 

Samonte Mais Verde, que é amplo, deve ter como sub projeto a recomposição 

ou arborização do Parque Ecológico.  

Existe na área do Parque um viveiro para a produção de mudas, que 

necessita, com urgência, de alocação de recursos ou reestruturação, sendo 

ação imprescindível para viabilizar a implantação e desenvolvimento, em sua 

plenitude, do projeto Samonte Mais Verde. O aumento e diversificação de 

produção de mudas é extremamente importante e deverá ser objeto de projeto 

ou plano específico.  

 

4.4 Áreas Rurais 

Não há dúvidas que o projeto Samonte Mais Verde deve estender-se à 

zona rural do Município. Todavia, devido as dimensões do território de Santo 

Antônio do Monte, na prática, é quase impossível que o poder público 

municipal cumpra, sozinho, a tarefa hercúlea de reflorestar ou “arborizar” a 

zona rural. Assim, se torna imprescindível a conscientização e incentivo ao 

principal ator desse sub projeto, que é o produtor rural. Devem ser 

desenvolvidas ações para conscientização e apoio do produtor rural, buscando-
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se a harmonização entre produção agrícola e preservação ambiental, 

demonstrando que, com o respeito ao meio ambiente, haverá uma valorização 

do “produto agrícola”. Para tanto, imprescindível é a criação de “projetos 

paralelos” ou interligados ao Samonte Mais Verde, como o “produtor de águas”, 

“selo verde”, recuperação de nascentes, conservação e recuperação do solo.  

Mais uma vez se mostra imprescindível para o sucesso do projeto 

Samonte Mais Verde, a reestruturação e ampliação do viveiro municipal, que 

deve ter produção específica para a zona rural, se mostrando necessária, além 

da produção de mudas nativas e ornamentais, mudas frutíferas, cuja 

distribuição gratuita certamente despertará o apoio e adesão dos produtores 

rurais. A distribuição também deverá abranger proprietários de pequenas 

unidades, como sítios e chácaras.  

 

4.5 Área do Projeto Pró-Mananciais, da Copasa 

A Copasa desenvolve projeto de recuperação e preservação dos 

mananciais que são por ela utilizados para o abastecimento público de água, 

denominado pró-mananciais. Santo Antônio do Monte foi selecionada para a 

implantação desse projeto, que já desenvolveu várias ações na sub bacia do 

Ribeirão Guandu, único manancial que abastece a população urbana de 

Samonte. Não podemos perder a oportunidade de apoiar e potencializar as 

ações desenvolvidas pela Copasa. O projeto Samonte Mais Verde deve, então, 

se voltar ao projeto pró-mananciais, sendo indicada ação conjunta entre a 

Coordenação dos dois projetos. Aqui novamente se mostra extremamente 

relevante a reestruturação e ampliação do viveiro de mudas, pois um ponto de 

apoio ao projeto pró mananciais passará pelo fornecimento de mudas, 

conforme demanda e evolução da ações.  

 

5. ELABORAÇÃO DOS PROJETOS 

Deve ser objeto de análise a necessidade de contratação de empresa 

especializada em arborização ou se Órgãos do Poder Executivo e as Entidades 

colaboradoras terão capacidade técnica e operacional para a elaboração e 

implantação dos projetos. O Planejamento, o cronograma físico e as 

atribuições devem ser estabelecidos de forma criteriosa e viável, além de ser 
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necessário abordar todas as possíveis variáveis, para que se possa garantir o 

sucesso da arborização.  

 

 

6. BUSCA DE PARCEIROS PARA O PROJETO 

 

A proposta de arborização tem recebido o apoio dos Poderes Legislativo 

e Executivo. Todavia, mesmo com o imprescindível apoio, acreditamos que a 

busca por mais parceiros se impõe, pois o projeto idealizado acarretará em 

despesas para sua efetiva implantação e necessidade de apoio popular. A 

busca por parceiros se mostra ainda mais evidente se considerarmos a perda 

de arrecadação provocada pelo estado de pandemia. 

 

Assim, sugerimos que sejam escolhidos interlocutores para a busca de 

apoio financeiro para o projeto na iniciativa privada. Também será necessário o 

apoio de outras Instituições, como o Ministério Público e Igrejas, sendo que 

estas podem se tornar fortes aliadas nas áreas de mobilização social e 

sensibilização para fins de adesão ao projeto. Outras importantes parcerias 

devem ser estabelecidas com as concessionárias de serviço público (COPASA 

e CEMIG).  

 

7. PROJETOS COMPLEMENTARES 

Para a implantação do projeto de arborização, vislumbrou-se a 

necessidade de criação de subprojetos ou projetos complementares, como a 

produção de mudas e apoio e incentivo aos produtores rurais.  

 

7.1   Criação do Viveiro de Mudas 

Para que o projeto de arborização seja exitoso, imprescindível 

reestruturação e ampliação do viveiro de mudas municipal. Além de o projeto 

Samonte Mais Verde apresentar uma alta demanda de mudas na etapa de 

implantação, com o tempo, haverá a necessidade de reposição eventual de 

mudas.  

Outra consequência positiva do viveiro será a disponibilidade de mudas 
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para a zona rural. Podemos, com isso, dar outro objetivo ao viveiro, como a 

produção de mudas para a recomposição de matas ciliares e áreas de topo, o 

que é muito importante para a manutenção e proteção de mananciais.  

Além disso, não podemos nos esquecer que há no perímetro urbano 

Zonas de Proteção e Recuperação Ambientais, que também poderão ter sua 

vegetação recomposta por mudas produzidas no viveiro.  

Estes são alguns benefícios que o viveiro de mudas proporcionará, 

podendo, com o tempo, atender vários projetos e trazer grandes benefícios à 

população e ao meio ambiente. 

A Asprasam, entre 2016 e março de 2019, administrou o viveiro de 

mudas, com recursos da própria Associação, Prefeitura e compensações 

ambientais vindas do Codema. Foram produzidas milhares de mudas, 

distribuídas gratuitamente à população. Para que haja um ponto de partida na 

reestruturação do viveiro, com base na experiência que tivemos, citamos 

alguns dados:  

 

- 1 milheiro de saquinhos plásticos 12x20 (0,8):   R$30,25 (Fornecedor 

Brasilplastic - Contagem-MG). Compra mínima de 17 milheiros – cotação 

01/03/21 

- 1 milheiro de saquinhos plásticos 12x25 (0,8):   R$43,20  (Fornecedor 

Brasilplastic - Contagem-MG. Compra mínima de 17 milheiros – cotação 

01/03/21 

- 1 milheiro de saquinhos plásticos 20x30(0,8:   R$120,96 (Fornecedor 

Brasilplastic - Contagem-MG). Compra mínima de 5 milheiros – cotação 

01/03/21 

-  Compra de sementes diversas ou campanhas para doações pela população. 

-  Um caminhão Terra em valores de R$80,00 a R$120,00 (produção de 

milhares de saquinhos) 

- Adubação: este item pode variar muito, em decorrência do insumo a ser 

utilizado. O esterco de gado, o mais utilizado, é difícil de ser obtido no período 

das chuvas. Uma opção então seria o esterco de galinha ou o de frango (“cama 

de frango”). Além disso, há também a opção de adubo industrializado. O 

planejamento neste ponto é muito importante, pois ele influenciará diretamente 
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no vigor e desenvolvimento das mudas. Por isso sugere-se a orientação 

técnica especializada. Todavia, como exemplo, citaremos o preço aproximado 

de dez toneladas de esterco de galinha, que seria R$ 3.500,00. Milhares de 

mudas poderiam ser feitas com esta quantidade de adugo 

 

- Despesas de salário (a combinar) e demais encargos trabalhistas. No período 

em que a Asprasam administrou o viveiro, havia um funcionário, que produzia 

cerca de quatro mil mudas mês, recebendo um salário mínimo.  

A energia elétrica é fornecida pela Prefeitura e a água é extraída de um poço 

existente no local.  

 

7.2   Programa de Divulgação e Sensibilização 

   

 Sugerimos que, concomitante à elaboração do projeto, seja iniciada 

ampla campanha de divulgação da arborização a ser implantada. Esta 

divulgação, além de buscar o apoio popular, deve esclarecer sobre a 

importância do plantio de árvores, os benefícios advindos e a importância da 

colaboração e participação da comunidade.  

 Deverão ser utilizados todos os meios de comunicação disponíveis para 

a divulgação do projeto: rádio, imprensa, redes sociais etc.  

 

7. 3 Criação do Programa de Adesão Popular para Arborização 

 Imprescindível a adesão popular para o sucesso do projeto de 

arborização em todas as áreas, principalmente áreas viárias e rural.  

 Como foi dito, a arborização nas áreas viárias deverá ser precedida de 

anuência dos moradores, pois haverá intervenção nas calçadas construídas 

pelos proprietários confrontantes.  

 Propomos então a criação do programa “ADOTE UMA ÁRVORE” e do 

proposta do IPTU Ecológico. A primeira consiste no cadastro de pessoas 

interessadas no plantio de uma árvore em frente a sua residência. A adesão 

deve ocorrer mediante cadastro ao programa. Deve ser analisado o meio mais 

hábil para viabilizar as inscrições, se por distribuição de fichas à população, via 

internet ou feito em locais determinados.  
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 O cadastro deverá ser o instrumento norteador para o planejamento de 

arborização nas áreas viárias. Com ele poderemos vislumbrar a quantidade de 

mudas necessárias, estabelecer um cronograma e realizar o planejamento.  

 

 

8. RESUMO DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

ÁREAS 

PROJETOS ESPECÍFICOS PARA CADA ÁREA 

ÁREAS  

VERDES 

. Catalogação das áreas verdes 

. Análise de cada área, identificando-se a necessidade de 

corte de árvores mortas, a quantidade de mudas que possa 

ali ser plantada, as espécies mais indicadas etc. 

. A elaboração do projeto paisagístico, de implantação e 

manejo. 

. O início do plantio deve ser precedido de ampla 

divulgação à população, para que o projeto tenha boa 

receptividade e conte com o apoio e participação da 

comunidade.  

. Sugere-se que sejam adotados, para elaboração do 

projeto, os itens 3 e 4 do Manual de Arborização da CEMIG 

e a Cartilha de Arborização elaborada pela Secretaria do 

Meio Ambiente de Uberaba/MG.  

ÁREAS 

VIÁRIAS 

. Ações para conscientização e sensibilização da 

sociedade quanto à necessidade da arborização urbana.  

. Criação de programas de adesão voluntária para 

arborização - “Adote uma Árvore”.  

. Cadastro, por bairro, das pessoas que aderirem ao 

programa.  

. Elaboração de projeto de arborização urbana. 

Necessariamente, para elaboração destes projetos, 

deverão participar as Concessionárias de Serviço Público 

mailto:asprasam@hotmail.com
http://www.asprasam.com.br/


 
 

 

Associação de Proteção Ambiental de Santo Antônio do Monte – ASPRASAM 
CNPJ 22.244.695/0001-90     asprasam@hotmail.com 

Visite nosso site: www.asprasam.com.br 

 
 

(COPASA e CEMIG), pois o plantio deve ocorrer sem se 

comprometer a integridade da estrutura física para a 

prestação dos serviços públicos.  

. Sugere-se que sejam adotados, para elaboração do 

projeto, os itens 3 e 4 do Manual de Arborização da CEMIG 

e a Cartilha de Arborização elaborada pela Secretaria do 

Meio Ambiente de Uberaba/MG.  

Área 

Parque 

Ecológico 

Gildo 

Antônio 

dos 

Santos 

 

. Projeto específico de paisagismo e reflorestamento, que 

deverão estar em harmonia com a estrutura de lazer a ser 

implantada.  

 

Áreas 

Rurais 

- Conscientização e incentivo ao produtor rural para 

harmonização entre produção agrícola e preservação 

ambiental 

- produção de mudas, inclusive frutíferas, para distribuição 

gratuitas aos proprietários de terras da zona rural, inclusive 

sítios e chácaras 

- Criação de “projetos paralelos” ou interligados ao 

Samonte Mais Verde, como o “produtor de águas”, “selo 

verde”, recuperação de nascentes, conservação e 

recuperação do solo.  

Área 

Projeto 

Pró-

manan- 

ciais, da 

Copasa 

- Ação conjunta entre a Coordenação dos dois projetos, 

para planejamento e produção de mudas de acordo com a 

demanda do Pró-mananciais  

BUSCA DE APOIO 

Iniciativa Ministério Igrejas Imprensa Comunidade Outros, 

mailto:asprasam@hotmail.com
http://www.asprasam.com.br/


 
 

 

Associação de Proteção Ambiental de Santo Antônio do Monte – ASPRASAM 
CNPJ 22.244.695/0001-90     asprasam@hotmail.com 

Visite nosso site: www.asprasam.com.br 

 
 

Privada Público local conforme 

necessidade 

PROJETOS COMPLEMENTARES 

Programa de 

Divulgação e 

Sensibilização 

 

Criação do 

Programa de 

Adesão Popular 

para Arborização 

“Adote uma Árvore” 

Reestruturação e 

ampliação da 

produção do Viveiro 

de Mudas 

 

SUPORTE TEÓRICO E TÉCNICO 

Cartilha de 

Arborização da 

Secretaria do Meio 

Ambiente de 

Uberaba/MG 

Itens 3 e 4 do 

Manual de 

Arborização da 

CEMIG 

Outros, conforme 

necessidades do 

projeto 
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