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PRÊMIO GESTOR PÚBLICO 2019 

 

Projeto: BOAS PRÁTICAS NA ARBORIZAÇÃO URBANA 

Município: Guaporé/RS 

Função de Governo: MEIO AMBIENTE – GESTÃO AMBIENTAL 

 

BENEFICIÁRIOS DO PROJETO 

A comunidade Guaporense em geral foi beneficiada em alguma das etapas do 

projeto Boas Práticas em Arborização Urbana.  

A arborização urbana deve acompanhar o crescimento e ocupação dos espaços 

urbanos, tornando-se elemento fundamental ao planejamento de cidades sustentáveis. 

Assim, levando em conta aspectos relacionados a preservação, manutenção e melhorias na 

arborização, através do projeto Boas práticas em arborização urbana, é possível o 

desenvolvimento de ações que despertem a conscientização da comunidade em geral.  

Além disso, o projeto possibilita a melhoria do trabalho desenvolvido pelos 

servidores municipais diretamente ligados ao serviço de podas, através da organização de 

cronogramas e definição de períodos para realização deste serviço. Buscando o 

aperfeiçoamento profissional, foram ofertadas capacitações técnicas em arborização urbana 

de acordo com a Norma Técnica NBR nº 16.246-1, as quais apresentaram como propósito 

a qualificação e aperfeiçoamento destes servidores abordando a maneira adequada de se 

executar a poda de árvores. 

Além das capacitações técnicas aos servidores, o projeto busca levar informação e 

conhecimento a comunidade em geral, quanto a necessidade ou não de realização de podas, 

técnicas que devem ser adotadas, importância da não realização de poda drástica. 

 Ainda, quanto aos beneficiários do projeto, destacamos a participação direta da 

comunidade escolar, pública e privada, em diversas ações desenvolvidas, especialmente 

em campanhas educativas, distribuição de mudas nativas, palestras sobre arborização 

urbana, importância da utilização de técnicas como telhados verdes em ambientes urbanos. 

 Espaço como o Horto florestal, que passou por processo de revitalização, podem ser 

utilizados pela comunidade escolar, especialmente para execução de atividades de 

educação ambiental, com olhar voltado a sustentabilidade, preservação dos recursos 

naturais, plantio e cultivo de mudas nativas, entre outras atividades de cunho ambiental. 
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Indicadores de Desempenho: 

 - Segue anexo, relatório fotográfico contendo as campanhas de doação de mudas 

nativas realizadas.  

   

Resultados do Projeto  

 - O projeto não tem previsão de término, desta forma, serão realizados cronogramas 

e roteiros anuais, de forma a otimizar o serviço de poda.  

 -  

META 1: Estabelecer cronogramas e roteiros para podas, otimizando os serviços 

executados pelos servidores municipais da Secretaria Municipal de obras e viação. META 

ATINGIDA 

META 2: Capacitar aos servidores envolvidos com os serviços e comunidade em geral, 

quanto as boas práticas em podas de árvores; META ATINGIDA 

META 3: Incentivar ações que promovam a melhoria na arborização urbana, remetendo a 

um ambiente equilibrado e sustentável; META PARCIALMENTE ATINGIDA 

META 4: Promover campanhas de conscientização sobre boas práticas em arborização 

urbana; META PARCIALMENTE ATINGIDA 

META 5: Confeccionar material didático explicativo referente aos cuidados necessários  

com podas em árvores. META ATINGIDA 

META 6: Identificação das espécies existentes nas praças do Município de Guaporé, 

diferenciando os exemplares nativos e exóticos; META PARCIALMENTE ATINGIDA 

 

Metas a longo prazo: Incentivar ações que promovam a melhoria na arborização 

urbana, 


