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ARBORIZAÇÂO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO 

 
INTRODUÇÃO 

 O projeto de arborização do município de Toledo tem como objetivo preparar cada localidade para o plantio 

preciso de árvores, considerando a sua localização.  Este trabalho de pesquisa bibliográfica tem por objetivo 

mostrar o desenvolvimento  sobre o plantio de árvores do município de Toledo.  

 

 

 

O Plano Municipal de Arborização foi definido pela 

lei n° 2.154, de 6 de dezembro de 2013, sendo este 

um instrumento de planejamento para a 

implantação da política de plantio, preservação, 

manejo e expansão da arborização da área urbana 

do Município de Toledo. São objetivos do plano 

municipal: I – definir as diretrizes de planejamento, 

implementação e manejo da arborização urbana; II 

– promover a arborização como instrumento de 

desenvolvimento urbano; III – implementar e manter 

a arborização urbana visando à melhoria da 

qualidade de vida e ao equilíbrio ambiental; IV – 

estabelecer critérios de monitoramento dos órgãos 

públicos e privados cujas atividades tenham 

reflexos na arborização urbana; V – integrar e 

envolver a população, com vistas à manutenção e à 

preservação da arborização urbana. (TOLEDO, 

2013). 

PLANO DE ARBORIZAÇÂO 
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  Ao final essas mudas são distribuídas em espécies 

específicas, pois atendem as características e 

necessidades de cada localidade e, também, devem 

seguir algumas especificações para não prejudicar a 

urbanização. A implantação é de responsabilidade da 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente em questões 

relativas à elaboração, análise e implantação de projetos 

e manejo da arborização urbana, no qual estabelece 

planos sistemáticos de rearborização, realizando revisão 

e monitoramentos periódicos, visando à reposição das 

mudas mortas. Portanto, a arborização urbana é de 

responsabilidade do Poder Público, mas pode ser 

exercida por entidades ou por particulares, mediante 

concessão ou autorização, desde o planejamento, a 

implantação e o manejo, desde que observados os 

critérios técnicos estabelecidos pela Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente. (TOLEDO, 2013). 

   

 

 

 

 

 

Para haver o equilíbrio ambiental o plano municipal 

pretende utilizar, no mínimo, 70% de espécies 

nativas regionais em projetos de arborização, mas 

hoje existe apenas cerca de 43% e outras 57% são 

exóticas, trazidas de outras regiões, ambas 

produzidas em viveiros por aproximadamente dois 

anos.  

CONCLUSÃO 

A implementação desse projeto teve como principal 

objetivo o aumento do plantio de árvores, buscando 

melhorar a parte estética e o meio ambiente, 

proporcionando uma melhora significativa da nossa 

cidade. 

    Figura 1: Plano de Arborização 

Fonte: Prefeitura de Toledo 


