
COLÉGIO FLORESTAL REVITALIZA A ARBORIZAÇÃO 

DE SUA AVENIDA DE ACESSO 

 

 Em parceria com o Instituto Ambiental do Paraná, Prefeitura Municipal de Irati 

e com os Departamentos dos Cursos de Engenharia Florestal e Ambiental da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, em comemoração à Semana do Meio 

Ambiente, o CEFEP Presidente Costa e Silva, ou simplesmente Colégio Florestal, 

toma a iniciativa de encabeçar a revitalização da Avenida Paraná, a qual dá acesso 

a este importante Centro de Estudos Florestais, único no Estado.  

 

 

 

A avenida vem passando por melhorias na estrutura, graças ao projeto de 

acessibilidade realizado pela Prefeitura do município, onde obras como a 

pavimentação de calçadas e construções de pontos de ônibus vem sendo 

executados, mas para tal a arborização existente no local precisou ser suprimida. 

 O remanescente arbóreo, em quase sua totalidade, já havia sido obra do 

Colégio Florestal em tempos remotos. Com o avanço da urbanização, pouquíssimo 

havia restado, e mais uma vez, perante a importância histórica deste colégio e pela 

iniciativa da prefeitura em realizar algumas melhorias na via, achou-se nada mais 

justo que o conhecimento dos integrantes da instituição colaborasse perante a 

sociedade com mais esta atitude cidadã, relevantemente importante para a cidade.  

   

 



Arborização em Pauta    

 A preocupação em relação ao meio ambiente urbano e a qualidade de vida 

em nossas cidades, sejam elas grandes ou pequenas, parece estar em franca 

ascensão, o ser humano vem buscando se reconectar à natureza. E ações que 

proporcionam esse reencontro devem ser vistas e abraçadas por todos, é o caso da 

arborização urbana. 

 As árvores urbanas notoriamente desempenham funções importantes para os 

cidadãos e o meio ambiente, benefícios estes que vão muito além de estéticos e 

funcionais e que compensam seus custos de implantação e manejo. Esses 

benefícios estendem-se desde o conforto térmico e bem estar psicológico dos seres 

humanos até a prestação de serviços ambientais indispensáveis à regulação do 

ecossistema. 

 A vegetação em ambiente urbano além do aspecto paisagístico facilmente 

percebido tem também a função de garantir uma melhora na qualidade de vida dos 

habitantes uma vez que garante proteção contra ventos, sombreamento, diminuição 

da poluição sonora, absorção da poluição atmosférica e diminuição das ilhas de 

calor. Além de favorecer a recarga hídrica e garantir locais para reprodução de 

alguns insetos e pássaros que podem ajudar no controle de vetores. 

 

Mas o que vem ser Arborização Urbana? 

 A arborização urbana abrange toda cobertura vegetal de porte arbóreo 

existente nas cidades e que pode ocupar as áreas livres particulares ou públicas e 

potencialmente coletivas (pátios de escolas e igrejas, universidades, por exemplo, 

que tem seu acesso de alguma forma controlado), além de acompanhar o sistema 

viário (Fonte: EDUCAR). 

 

Como deve ser a Arborização Urbana? 

 O ideal é que processos de arborização urbana obedeçam a projetos pré-

estabelecidos que levem em consideração aspectos importantes para a garantia da 

segurança e mobilidade dos usuários dessas áreas como, por exemplo, o porte 

adequado das mudas a serem plantadas para que não ocorram conflitos entre a 

arborização e equipamentos urbanos como fiações elétricas, postes de iluminação, 

muros entre outros.  

 



Ação Efetiva 

 Com as parcerias estabelecidas, a escolha das espécies realizada e a 

fundamentação teórica ajustadas pelo Engenheiro Florestal Rogério Bobrowski, é 

hora de partir para a ação.  

  Na manhã do dia 09 de junho, alunos, professores e funcionários do 

Colégio Florestal marcharam pela Avenida Paraná empunhando cartazes de apelo 

para a conscientização ambiental e solicitando a ajuda da comunidade vizinha na 

preservação das mudas que virão compor a nova arborização da via.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chegando ao início da Avenida (proximidade da BR153), toda a comunidade 

do Colégio Florestal, uniu-se ainda com alunos e professores da Unicentro, 

representantes do IAP e, com o Prefeito de Irati, senhor Jorge Derbli, dando início às 

solenidades e ao plantio simbólico de uma das mudas de ipê-rosa.  

  

 

 

Os alunos do Colégio Florestal deram continuidade aos trabalhos, onde um 

grupo continuou plantando as demais mudas no trecho de calçadas já prontas, 

enquanto outro grupo promoveu juntamente com os acadêmicos da Unicentro uma 

ação mais pontual com os moradores do entorno, distribuindo panfletos de porta em 

porta e conversando como os moradores, pedindo para que eles “adotem” as 

árvores, cuidando e dificultando a ação de vândalos. 

 

  

 



 

 

  

 

 

 

 



 Na medida em que as obras da prefeitura forem avançando o Colégio vai 

realizando o plantio de mais árvores, até que toda a avenida dentro do espaço 

urbano da cidade esteja arborizada, conta Ana Claudia Babiuk, diretora da UDP 

(Unidade Didático-Produtiva) do Florestal, completando assim todo o percurso até a 

entrada do colégio. 

 

 

 

 Vejamos mais algumas fotos: 

 

  



 

 

 

 



  

 

  

  

 

 

 

 



 No entanto, foi tristemente constatado em menos de cinco dias após o plantio, na 

manhã de segunda-feira (12), três das onze mudas que foram plantadas nessa fase 

inicial haviam sido depredadas como pode ser observado no detalhe das fotos abaixo 

(copa quebrada e jogada ao lado da muda). 

É uma pena que indivíduos de nossa sociedade, não façam absolutamente nada 

em prol do meio ambiente e que ainda estraguem com iniciativas como esta, pensadas 

para o bem comum.  O que vem comprovar o que as pesquisas apontam, o 

vandalismo é responsável pela destruição de cerca de 70% mudas plantadas para a 

formação da arborização urbana. Pedimos a conscientização dos habitantes no sentido 

de entender que Vandalismo é crime – E deve ser 

Denunciado!  

 

 

 

 

Texto de Eduardo Matheus Coltro, 
Professor do CEFEP Pres. Costa e Silva 


