
 

 

 
Bioflora aposta na seleção de mudas para arborização urbana 

 

 

Hoje ainda é uma tendência. No entanto, no futuro deve se tornar obrigação dos municípios incluir 

em seu Plano Diretor a arborização urbana em espaços vazios, como jardins e praças, e  ruas. 

Projeto de Lei, em tramitação no Senado, prevê que pelo menos 20% do total de árvores plantadas 

sejam nativas da região e que a arborização obedeça a normas relativas a espaçamento, porte e 

poda.  A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que os municípios ofereçam 12 

metros quadrados de área verde por habitante.    

De olho nesse mercado, a Bioflora Tecnologia da Restauração, de Piracicaba (SP), investe em 2013 

na produção de mudas nativas especificamente para a arborização urbana. Das 200 espécies 

desenvolvidas no viveiro, 50 serão selecionadas para uso em ruas e praças. Segundo André Nave, 

engenheiro agrônomo e diretor da Bioflora, o objetivo é usar o enorme potencial paisagístico das 

espécies nativas do viveiro e, quando possível, criar agrupamentos de árvores para refúgio de fauna 

silvestre. A seleção de espécies e técnicas de produção está sendo feita em parceria com o 
Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal (LERF/ESALQ/USP) e com o setor de Paisagismo e 
Arborização Urbana da ESALQ/USP. 
Uma das vantagens de ter espécies nativas é evitar as invasoras. A murta, por exemplo, é utilizada 

de forma errônea como arborização urbana porque é hospedeira de greening – doença que causa 

sérios prejuízos para a citricultura e pode chegar a dizimar pomares. Outras como o ipezinho-

amarelo-de-jardim invade áreas rurais, tomando o lugar das nossas espécies nativas e causando 

prejuízo para fauna que muitas vezes ficam sem os recursos alimentícios adequados para se 

manterem no local ao longo do ano. 

Somente em Piracicaba, no interior paulista, a meta da Secretaria de Meio Ambiente é de plantar 

250 mil mudas até 2016. Segundo André Nave, a expectativa é de incorporar o conceito de espécies 

nativas agora, para que a urbanização não ocorra, de forma errônea, com plantas exóticas. “Vamos 

separar as espécies com tamanho (altura) adequado para que não alcancem a fiação elétrica, não 

percam grandes quantidades de folhas para garantir sombreamento durante o ano e não tenham 

raízes que quebrem calçadas, entre outras características adequadas ao conceito urbano”, completa.  

Há várias formas de diagnosticar a necessidade de cada município, por exemplo, o uso de imagens 

de satélite, de alta resolução, que mostram bairros com menos arborização urbana. Em um plano 

municipal de arborização, esse tipo de tecnologia detecta falhas e auxilia na determinação de 

número de plantas e seleção de espécies conforme características locais.  

Além da arborização urbana, a Bioflora também atuará junto a incorporadoras que investem em 

novos loteamentos. “A ideia é fazer o planejamento a partir desse conceito ambiental e paisagístico, 

com a proposta de substituir as exóticas problemáticas pelas nativas”, explica Nave.  

Sobre a Bioflora 

A Bioflora (http://www.viveirobioflora.com.br/) é uma empresa que atua em todos os segmentos 

envolvidos na restauração de florestas nativas, contemplando desde a elaboração de projetos 

ambientais, produção de sementes e mudas até a implantação e manutenção de reflorestamentos. 

Seu trabalho, realizado em parceria com institutos de pesquisa renomados, visa principalmente criar 

http://www.viveirobioflora.com.br/


 

 

e difundir tecnologias inovadoras para o desenvolvimento de florestas nativas. É o maior viveiro de 

mudas no Estado, com capacidade para produzir anualmente até 3 toneladas de sementes e 5 

milhões de mudas de 200 espécies em suas unidades em Piracicaba (SP), Teixeira de Freitas, no Sul 

da Bahia, e Petrópolis (RJ). 
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