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RESUMO: A cidade de Unaí está localizada na região noroeste de Minas Gerais e possui clima 

tropical úmido com temperaturas variando entre máximas de 35 ºC e mínimas de 10 ºC. Por se tratar 

de um ambiente urbano com temperaturas altas em determinadas estações do ano, faz-se necessário 

a arborização, pois essa contribui no controle das temperaturas climáticas, visto que, ainda há uma 

escassez de árvores na cidade. Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo a arborização de 

algumas vias do bairro Divinéia no município de Unaí-MG. Dessa maneira, foi realizado o trabalho 

de coletas de dados, como registro fotográfico e medições do comprimento de espaços não 

arborizados dos canteiros centrais de todas as avenidas do bairro, totalizando 1635,5 metros lineares. 

Por consequência, fez-se um questionário aos moradores sobre a percepção da arborização do bairro 

Divinéia. A partir das informações levantadas, constatou-que o bairro possui um baixo índice de 

árvore, uma vez que, há uma ausência do planejamento da arborização urbana quando se trata no 

crescimento da cidade. Outra avaliação mostrou que uma pequena parcela da população do bairro não 

é conscientizada da importância e dos benefícios que arborização possa proporcionar. Apesar disso, 

as parcerias entre a administração municipal, Instituto Estadual de Floresta - IEF, comerciantes, 

escolas, universidade e a população do bairro Divinéia, permitiram um ótimo resultado no plantio das 

100 primeiras mudas de Ipê-roxo (Tabebuia impetiginosa. (Mart.) Standley) em três vias do bairro.  

Palavras Chave: Planejamento, Ambiente urbano, Coletas de dados 

ABSTRACT: The city of Unaí is located in the northwestern region of Minas Gerais and has a humid 

tropical climate with temperatures varying between maximums of 35ºC and minimum of 10ºC. 

Because it is an urban environment with high temperatures in certain seasons of the year, it is 

necessary the afforestation, as this contributes to the control of the climatic temperatures, since, there 

is still a scarcity of trees in the city.Thus the present essay was aimed at planting some pathways of 

the Divinéia district in the municipality of Unai-MG as an instrument for urban development, quality 

of life and environmental balance, with the proposal of improvement of thermal comfort. In this way 

it was accomplished the search of data collections, such as photographic record and measurements of 

the length of non-wooded spaces of the central flowerbeds of all the avenues of the neighbourhood, 

totaling 1635.5 meters linear. Consequently, a questionnaire was done  to residents about the 

perception of the afforestation of the Divinéia neighbourhood. From the raised information, it has 

found that the neighbourhood has a low tree index, since there is a shortage in the planning of urban 

afforestation when it comes to the growth of the city. Another assessment was that even a small 

portion of the neighbourhood's population is not aware of the importance and benefits that 

afforestation can provide.The partnerships among the municipal administration, State Institute of 

Forest-IEF, traders, schools, university and the population of the Divinéia district, allowed a great 

result in planting the 100 first seedlings of Ipê-roxo (Tabebuia impetiginosa. (Mart.) Standley) in 

three streets of the neighbourhood. 

Key words. Planning,  Urban environment, Data collections 
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1. INTRODUÇÃO  

 Devido ao crescimento da população e o surgimento da industrialização em larga escala, 

intensificou o fluxo de pessoas do campo para as cidades. Com isso, as cidades, por falta de um 

planejamento adequado, cresceram desordenadamente. Esse crescimento altera de forma significativa 

o ambiente nesses locais, provocando mudanças nas características climáticas do meio, afetando a 

qualidade de vida de seus habitantes e distanciando os mesmos de uma relação harmoniosa com o 

ambiente natural, (SHAMS et al., 2009).  

Entende-se por arborização urbana toda cobertura vegetal de porte arbóreo existente nas 

cidades. Essa vegetação ocupa, basicamente, três espaços distintos: as áreas livres de uso público e 

potencialmente coletivas, as áreas livres particulares e acompanhando o sistema viário (EMBRAPA 

2002). 

A arborização urbana está associada à manutenção da qualidade ambiental nas cidades e ao 

bem-estar das populações que as habitam. Os benefícios comumente associados à presença de 

cobertura vegetal são a regulação das condições microclimáticas, redução da poluição atmosférica, 

fornecimento de sombra, produção de frutos para a avifauna, com especial destaque para os pássaros 

que podem ser importantes predadores exercendo o controle do tamanho populacional de pragas e de 

vetores de doenças (ROPPA et al., 2007).  

De acordo com a EMBRAPA (2000), a arborização é um componente de grande importância 

urbana. Além da função paisagística, ela proporciona outros benefícios à população tais como: 

purificação do ar pela fixação de poeiras e gases tóxicos e pela reciclagem de gases através dos 

mecanismos fotossintéticos; 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; 

redução na velocidade do vento, influência no balanço hídrico, favorecendo a infiltração da água no 

solo e provocando evapotranspiração mais lenta; abrigo à fauna, propiciando uma variedade maior 
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de espécies, e o que influencia positivamente ao ambiente, pois propicia maior equilíbrio das cadeias 

alimentares e diminuição de pragas e agentes vetores de doenças e amortecimento de ruídos. 

 

Por esse motivo, a arborização urbana é de grande importância para a manutenção da vida 

tanto do ser humano como dos animais.  

Conforme PIVETTA e SILVA FILHO (2002). Os vários benefícios da arborização das ruas e 

avenidas estão condicionados à qualidade de seu planejamento. Desse modo, a arborização planejada 

é importante independentemente do porte da cidade. Pois, é mais fácil implantar quando se tem um 

planejamento, caso contrário, passa a ter um caráter de remediação, à medida que tenta se encaixar 

dentro das condições já existentes e solucionar problemas de toda ordem.  

De acordo com a CEMIG (2011), o planejamento da arborização deve passar pela gestão 

pública em sua mais ampla concepção. O órgão gestor da arborização deve trabalhar em acordo com 

políticas comprometidas com um manejo que reconheça não somente a importância da presença das 

árvores na cidade, mas que efetivamente respalde as práticas necessárias à sua boa condução. 

Dessa maneira, conforme a CEMIG (2011), é importante ter aspectos a serem considerados 

em um projeto de arborização urbana em uma cidade sustentável: 

• Escolha adequada da espécie em função do local a ser plantado. 

• Respeitar os valores culturais, ambientais e de memória da cidade. 

• Proporcionar conforto para as moradias, considerando aspectos relacionados a 

sombreamento, situação microclimática, abrigo e alimento para a fauna, diversidade 

biológica, poluição sonora e ambiental, condições de permeabilidade do solo, beleza da 

paisagem, contribuindo para a melhoria das condições urbanísticas. 

• Privilegiar espécies nativas regionais. 

• Qualificar novas áreas ou requalificar áreas consolidadas e periféricas, com 

benefícios socioeconômicos, além de agregar valor aos aspectos culturais. 

• Ser sustentável do ponto de vista econômico, ambiental, cultural e social. 
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• Articular os espaços públicos às áreas particulares, valorando a função social e 

ambiental da propriedade particular. 

• Utilizar alternativas técnicas para distribuição da energia elétrica e iluminação 

pública, visando diminuir a quantidade e intensidade de poda de árvores. 

• Planejar a manutenção da arborização. 

O município de Unaí, ainda que, seja novo, já convive com a falta da arborização de suas ruas 

e vias. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo promover a arborização de algumas vias do 

bairro Divinéia, com diretrizes de planejamento da arborização, além de parceria com órgãos públicos 

como a prefeitura Municipal de Unaí-MG, o Instituto Estadual Federal-IEF, a Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM  e Escolas Estaduais, tal como o apoio da população 

em especial os moradores do bairro Divinéia. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Caracterização da área  

O município de Unaí está localizado no noroeste de Minas Gerais (Fig. 1) com uma população 

estimada em 82.887 mil habitantes (IBGE, 2015). A altitude máxima é de 1.001 metros acima do 

nível do mar. A Sede Municipal, a 640 metros de altitude, tem sua posição geográfica determinada 

pelo paralelo de 16° 22’ 45’’ de latitude sul, em sua interseção com o meridiano de 46° 53’ 45’’ de 

longitude oeste. O seu território apresenta 60% de sua área plana, 25% ondulada e 15% montanhosa. 

O município pertence à bacia hidrográfica do Rio São Francisco, possui clima tropical úmido com 

temperaturas variando entre máximas de 35 ºC e mínimas de 10 ºC. A temperatura média anual é de 

24 ºC. A precipitação pluviométrica média anual é de 1.200 mm. Os meses de chuva são: outubro, 

novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, (PREFEITURA DE UNAÍ, 2017). 
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Este trabalho foi conduzido no bairro Divinéia município de Unaí, Minas Gerais, formado por 

vias e entre vias. A área de estudo foi escolhida por apresentar canteiros centrais já formados (estes 

com alguns espaços sem árvores). 

O bairro Divinéia foi criado na década de 1970. O nome foi dado devido a uma novela que 

passava na época em que havia a formação de uma cidade que se chamava Nova Divinéia. Foi uma 

das primeiras expansões de Unaí que devido ao seu crescimento foi tomando conta das fazendas 

próximas a cidade. Atualmente o bairro Divinéia tem todas as ruas iluminadas e asfaltadas, com 

saneamento básico completo e dois postos de saúde. É possível encontrar no Bairro Divinéia a Escola 

Estadual Delvito Alves, o estádio Urbano Adjuto, o clube do SESI, o Abrigo Frei Anselmo, o Ginásio 

Poliesportivo Michaelson Mendes Polastrini, a sub-estação de água do Serviço Municipal de 

Saneamento Básico - SAAE, e o calçadão do córrego Canabrava. Um comércio ativo, composto por 

supermercado, sacolão, armazéns, madeireiras, oficinas, lava a jato, açougue, padaria, papelaria e etc 

(MINAS EM REVISTA, pág 46). 

 

2.2 Coleta de dados 

Fig. 1: Localização do município de Unaí – MG. Fonte: Elaborado por Silva, 

l. M (2006) 
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É importante, como já descrito anteriormente, independentemente do porte da cidade, ter um 

planejamento de arborização. Com isso, é possível diagnosticar as áreas que precisam ser arborizadas. 

Neste sentido, a utilização de metodologias de bancos de dados torna-se uma ferramenta importante 

na orientação dos plantios de árvores nas áreas públicas, promovendo a educação ambiental da 

população como instrumento de desenvolvimento, qualidade de vida e equilíbrio ambiental.  

  A metodologia de bancos de dados do trabalho foi dividida em três etapas. Sendo a primeira 

voltada especialmente para o levantamento de dados da área. A segunda etapa envolveu os moradores 

constituintes do bairro, aplicando um questionário no sentido de obter informações e motivá-los e 

envolvê-los à gestão participativa e integrada sobre a arborização como instrumento de 

desenvolvimento urbano. A terceira etapa foi o preparo do plantio e aquisição das mudas. 

2.2.1 - 1º Etapa – levantamento dos dados da área 

Nessa etapa foram verificadas informações importantes sobre o planejamento e implantação 

de árvores no bairro Divinéia, assim foram analisadas áreas não arborizadas que podem ser 

arborizadas. Desse modo, através de uma planilha de anotação calculou a arborização já existente nas 

vias, da mesma maneira também analisou o porte das árvores (Fig. 2) atentos para a proximidade com 

a fiação elétrica. 

 

 

 

Para localização das vias públicas do bairro bem como o comprimento de cada uma dentro do 

bairro foi utilizado o programa Google Earth (Fig. 3), das quais foram estudadas apenas as avenidas 

Fig. 2: Imagem que retrata a proximidade das árvores com os fios elétricos 
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que possuem canteiros centrais, posteriormente fez-se o levantamento dos dados sobre os aspectos 

do comprimento linear dos espaços sem arborização dos canteiros centrais de todas as vias, foram 

percorridas as vias e feitas medições com Trena métrica (Emborrachada Brasfort Auto Trava Com 

Ima 10m X 25mm) (Fig. 4). Os dados foram coletados no período de agosto de 2016 a janeiro de 

2017. 

 

         

 

 

 

Fig. 3: Imagem do Bairro Divinéia, município de Unaí-MG. Fonte: Google Earth 

Fig. 4: Medições dos espaços sem arborização de canteiros do 

bairro Divinéia. 
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2.2.2 - 2º Etapa – Percepção da População do bairro em relação a arborização do bairro 

 Com intuito de analisar a percepção de uma parte da população do bairro Divinéia sobre as 

vantagens e desvantagens da arborização urbana foi aplicado um questionário (Anexo1) com questões 

sobre as vantagens de se ter árvores em vias e se elas têm o cuidado de regar algum canteiro. Essas 

perguntas foram feitas a uma amostra selecionada de 50 pessoas que moram no bairro aleatoriamente 

selecionada. Em outra situação, os mesmos foram questionados sobre os cuidados com árvores que 

tem em frente sua residência ou/e comércio, como por exemplo o esforço de regar as árvores já 

existentes.  

Outra metodologia usada foi a conscientização da importância da arborização urbana nas 

escolas e também na comunidade, esse método foi realizado na semana do meio ambiente, evento 

feito em parceria com a prefeitura e palestras feitas em escolas do bairro. 

2.2.3 - 3º Etapa – Preparo e aquisição das mudas 

Para o preparo e posteriormente o plantio foram consideradas os seguintes aspectos: 

2.2.3.1 Espaçamento  

 No trabalho usou o espaçamento de 2 m de uma cova para a outra nas 100 primeiras mudas 

plantadas, contudo PIVETTA e SILVA FILHO (2002) diz que:  

“O espaçamento varia em função do porte da árvores. 

Normalmente recomenda-se o diâmetro aproximado da 

copa da espécie mais 1m (Fig. 5) ou, quando se deseja uma 

sombra continua, o espaçamento recomendado é igual ao 

diâmetro da árvore no seu máximo desenvolvimento.” 
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                                                                     1m 

   

  

                                                                                   

 

 

2.2.3.2 Coveamento 

Para a realização das covas, estas abertas na semana do plantio, usou um trator da marca Case 

135 4x4 com o implemento perfurador de solo acoplado (Fig. 6). Alguns canteiros apresentaram 

dificuldades para perfurar, isso devido a via ter pavimentação abaixo do canteiro central, assim 

algumas covas ficaram com profundidades diferentes variando de 0,30 cm a 0,50 cm de profundidade. 

  

 

 

 

 

 

2.2.3.3 Aquisição das mudas 

            

                   4m                                          4m 

 

 

 

 

 

 

 

                                           5m                                               

                            

2m   
   2m 

Fig. 5: Esquema de espaçamento de árvores nos canteiros. Fonte: 

Adaptada, PIVETTA e SILVA FILHO (2002) 

Fig. 6: Máquina com implemento usado para o coveamento em canteiro 

central 
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 Para obtenção das mudas foram averiguadas possíveis entidades que pudessem doar, contudo 

houve dificuldade, pois o viveiro da prefeitura estava desativado, de início procurou mudas nativas, 

porém não foram encontradas. Logo, as mudas para o plantio foram obtidas por meio de doação pelo 

Viveiro de produção de mudas do Instituto Estadual de Floresta - IEF, regional de Unaí- MG, 

localizado na Rua Jovino Rodrigues Santana, 10, Bairro Nova Divinéia, CEP: 38610-000 Unaí, MG – 

Brasil. A espécie doada e plantada foi o Ipê-roxo (Tabebuia impetiginosa. (Mart.) Standley). 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A partir do percurso efetuado no bairro e nas informações obtidas sobre as vias do Bairro 

Divinéia, dezesseis vias fizeram parte do levantamento sendo 7 avenidas principais e 9 entre avenidas, 

essas com as respectivas quantidades de árvores calculadas que somaram 1.019 árvores (Tabela 1).  

 

          

Avenidas Principais Quantidade 

de árvores 

Entre Avenidas Quantidade 

de árvores 

Av. Delvito Alves 106 Av. Souza Lima 30 

Av. Dom Lustosa 35 Av. Leão Lara 35 

Av. Prefeito João Costa 56 Av. Campos do Jordão 24 

Av. Castro Alves 114 Av. Rio de Janeiro 39 

Av. Santos Dumont 128 Av. Transamazônica 21 

Av.Governador Valadares 135 Av. Marechal Cândido Rondon 57 

Av. Frei Anselmo 93 Av. Lisboa 23 

  Av. Rui Barbosa 58 

-  Av. Princesa Izabel 65 

  

Tabela 1: Vias que Constitui o Bairro Divinéia, Unaí – MG e a quantidade de árvores em seus         

canteiro centrais. 
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 A fig. 07, ilustra o comprimento das vias do bairro Dininéia em metros lineares (m), dessa 

forma analisou os espaçamentos sem arborização dos canteiros centrais das vias em questão, em que, 

totalizaram 1767 metros lineares que são indicados na Fig. 8.  
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Certificou-se que o maior número de espaços sem arborização era a Av. Frei Anselmo, 

seguido da Av. Prefeito João costa e Av. Delvito Alves. 

 No questionário aplicado as pessoas, 98% das respostas dos envolvidos destacam a 

necessidade de sombra e ter um ar melhor para respirar como principais motivos, apenas 2% disse 

que as árvores causam sujeiras nas vias ao cairem as folhas e que não tem nenhum benefício. Contudo 

poucas são as pessoas que cuidam dos canteiros. Assim, a Fig. 9 mostra que apenas 10% dos 

entrevistados tem o costume de molhar e cuidar de árvores em frente à moradia e/ou comércio e os 

outros 90% disseram nunca ter molhado e ainda destaca que isso é serviço da prefeitura.  

 

         

 

O plantio ocorreu na Semana do Meio Ambiente com o tema - Sustentabilidade: Fauna e Flora 

do Cerrado, esse evento foi de grande importância para a realização do trabalho. Realizado pela 

prefeitura de Unaí nos dias 05 a 08 de Junho de 2017, a comemoração proporcionou a população 

percepção sobre a relevância da arborização, pois, com atividades palestrantes muitas informações 

foram passadas para a comunidade, discussão sobre os cuidados que tem que ter com os canteiros e 

a preservação do meio ambiente em especial ao bioma do cerrado. Nessa mesma data com a parceria 

da Prefeitura Municipal de Unaí-MG e a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri-

90%

10%

Pessoas que não Cuidam de Canteiro Pessoas que Cuidam de Canteiro

 Fig. 9: Questionário feito aos moradores do bairro Divinéia a respeito dos cuidados com 

as árvores 
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UFVJM, campus Unaí, foi inaugurado o viveiro da cidade para a realização de cultivo de mudas 

nativas e outras. Assim, essas novas mudas poderá ser utilizadas para novos plantios na cidade. 

Para implementação da prática de educação e conscientização ambiental foi realizado o 

plantio das mudas por estudantes da UFVJM (Fig.10A) e alunos da escola Estadual Delvito Alves, 

bem como autoridades municipais (Fig. 10B). Dessa maneira, os alunos vivenciaram com o contato 

à atividade da importância de cuidar do meio ambiente.   

          

                                                                                 

                                                                                                                                                                                

De início foram efetuadas o plantio de 100 mudas do Ipê-roxo (Tabebuia impetiginosa. (Mart.) 

Standley) com 1,20 cm a 1,50 de altura. A Tabela 2 mostra a distribuição das mudas, sendo que, as 

Av. Delvito Alves e a Av. Frei Anselmo foram escolhidas por possuírem mais espaços sem 

arborização, logo, a Av. Santos Dumont por estar próxima a elas foi também adotada para o plantio 

das mudas. Tabela 2.  

 

             

Vias Quantidade de Mudas 

Av. Delvito Alves 30 

Av. Frei Anselmo 35 

Av. Santos Dumont 35 

 

Fig. 10A: Alunos efetuando plantio das 

mudas 
Fig. 10B: Presença de autoridades do 

município de Unaí - MG 

Tabela 2: Distribuição das 100 mudas de Ipê-roxo (Tabebuia impetiginosa. (Mart.) 

Standley) nas três vias. 
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No mês de Julho um mês após o plantio foi analisado os canteiros que receberam as mudas, e 

constatou que 30% das mudas morreram por falta de água, visto que, foram plantadas em época que 

não estava chovendo (Fig. 11A). As mudas que sobreviveram (Fig. 11B) estavam sendo cuidadas, ou 

seja, regadas pelos próprios moradores e comerciantes do bairro. Assim, novamente foi feito mais um 

trabalho de campo, para conscientizar e falar da importância do cuidado com as mudas para que assim 

as espécies sobrevivessem.  

    

                                                                        

                  

4. CONCLUSÕES  

Constatou que o bairro Divinéia possui um baixo índice de árvore, uma vez que, há uma 

ausência do planejamento da arborização urbana quando se trata do crescimento da cidade. 

O trabalho mostrou que mesmo uma pequena parcela da população do bairro não sendo 

conscientizada da importância e dos benefícios que arborização possa proporcionar, as parcerias entre 

a prefeitura municipal de Unaí – MG, IEF, comerciantes, escolas, universidade e a população do 

bairro Divinéia permitiram o plantio das mudas, porém os cuidados com as mesmas ainda é um 

problema, visto que, parte da população do bairro não se preocupou em cuidar das mudas plantadas.  

Fig. 11A: Morte de muda por falta de 

água      
Fig. 11B: Muda regada por moradores 

do bairro Divinéia.      
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 Com tal característica, a educação ambiental bem como o trabalho de gestão dos órgãos 

públicos é imprescindível para a conscientização da população sobre a importância da arborização 

urbana bem como a sua preservação.  

 Este trabalho poderá contribuir para compreensão da população sobre a importância da 

arborização, bem como o entendimento de quais medidas que possam ser levadas em considerações 

antes de arborizar atentando sempre ao planejamento, além de despertar o interesse da população e 

da gestão pública para as questões ambientais, fazendo com que novos objetivos sejam traçados de 

modo que mais bairros possam ser arborizados.  

5. AGRADECIMENTOS 

Primeiramente ao grandioso Deus, aos meus pais: Maria da Pena Silva Alves e Vamir Pereira 

Alves, aos meus irmãos: Girley Silva Alves, Greicy Silva Alves, Warley Silva Alves, Jaqueline Silva 

Alves, Elias Silva Alves e à minha namorada Rayane da Silva Nobre pelo apoio e companheirismo.   

Ao Programa Institucional de Bolsas de Extensão – Pibex pelo apoio financeiro concedido por meio 

de bolsa, à UFVJM, pela dedicação ao ensino e realização de projetos de ensino, pesquisa e extensão, 

ao IEF, a Prefeitura municipal pelo total apoio, aos colegas Ivan Pereira Souza, Iago Oliveira Bastos, 

Júlia Leão Oliveira, Leandro Freitas Guimarães, Nara Thaís França, Paula Gabriela de Paula Souza 

Nunes Souto e Roberta Leão Soares, pela colaboração na realização das coletas de dados do trabalho, 

ao Prof. Anderson Alvarenga Pereira Coordenador do Curso de Ciências Agrárias/UFVJM- campus 

Unaí, pelo incentivo, estímulo constantes e apoio as contribuições e revisão do trabalho. 

6. ANEXO 

Questionário aplicado aos moradores do bairro Divinéia selecionados aletoriamente sobre as 

vantagens de se ter árvores em vias e se elas têm o cuidado de regar alguma árvore no canteiro da via 

em frente a moradia. 

 

MORADOR QUAIS AS VANTAGENS 

DE SE TER ÁRVORES NO 

BAIRRO? 

REGA ÁRVORE DO 

CANTEIRO DA VIA? 

SIM NÃO 

01 Proporciona sombra x  

02 Melhora a qualidade do ar  x 

03 Proporciona sombra x  
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04 Melhora a qualidade do ar  x 

05 Melhora a qualidade do ar  x 

06 Proporciona sombra  x 

07 Proporciona sombra  x 

08 Proporciona sombra  x 

09 Melhora a qualidade do ar  x 

10 Proporciona sombra  x 

11 Melhora a qualidade do ar  x 

12 Melhora a qualidade do ar  x 

13 Melhora a qualidade do ar x  

14 Proporciona sombra  x 

15 Melhora a qualidade do ar  x 

16 Melhora a qualidade do ar  x 

17 Proporciona sombra  x 

18 Melhora a qualidade do ar  x 

19 Proporciona sombra  x 

20 Melhora a qualidade do ar  x 

21 Proporciona sombra  x 

22 Melhora a qualidade do ar  x 

23 Melhora a qualidade do ar  x 

24 Proporciona sombra  x 

25 Melhora a qualidade do ar  x 

26 Melhora a qualidade do ar  x 

27 Melhora a qualidade do ar  x 

28 Proporciona sombra  x 

29 Proporciona sombra  x 

30 Proporciona sombra  x 

31 Proporciona sombra  x 

32 Melhora a qualidade do ar  x 

33 Melhora a qualidade do ar  x 

34 Melhora a qualidade do ar  x 

35 Proporciona sombra  x 

36 Melhora a qualidade do ar  x 

37 Melhora a qualidade do ar  x 

38 Proporciona sombra  x 

39 Melhora a qualidade do ar  x 

40 Proporciona sombra  x 

41 Melhora a qualidade do ar  x 

42 Proporciona sombra  x 

43 Melhora a qualidade do ar  x 

44 Melhora a qualidade do ar  x 

45 Melhora a qualidade do ar  x 

46 Proporciona sombra x  

47 Melhora a qualidade do ar x  

48 Causam sujeiras nas vias  x 

49 Proporciona sombra  x 

50 Melhora a qualidade do ar  x 
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