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Introdução: O processo de arborização urbana é de grande importância para a
qualidade ambiental das ruas do município. Além disto, possui caráter paisagístico e
oferece grandes benefícios como melhora da qualidade do ar, do clima, promove a
biodiversidade de espécies e melhora das condições de vida da comunidade. O
presente trabalho visa arborizar as ruas do bairro Caladinho, em Coronel Fabriciano
através do plantio e preservação da arborização urbana, a fim de conscientizar a
população local quanto a importância e os benefícios a eles proporcionados, além do
monitoramento das mudas plantadas na primeira fase do projeto no ano de 2010. 
Objetivo: Através da aplicação de questionários, abordando a importância e os
benefícios da arborização para a comunidade local, identificar pessoas que tenham
disponibilidade em realizar o plantio de uma muda de árvore em frente a sua
residência, além de realizar o monitoramento das mudas plantadas anteriormente.
Metodologia: Foi realizado o levantamento das ruas que estão carentes de árvores no
bairro Caladinho, para se aplicar o questionário de percepção ambiental verificando o
interesse da comunidade em participar do trabalho. 
Aos interessados será disponibilizado um folheto informativo contendo dicas de
plantio de mudas de árvores. As mudas serão disponibilizadas mediante o apoio da
prefeitura de Coronel Fabriciano e a confirmação da abertura das covas para o plantio
das mudas pelos moradores. As mudas já plantadas em 2010 serão monitoradas, afim
de verificar os cuidados para mante-las no ambiente e quanto aos seus benefícios.
 Resultados: O Projeto ainda se encontra em fase de execução, mais já é possível
identificar um retorno positivo dos moradores. As mudas anteriormente plantadas no
ano de 2010, já foram monitoradas e registradas com fotos, e foi aplicado um
questionário com os moradores que adquiriram as mesmas para identificar os cuidados
e dificuldades para mantê-las no ambiente e os benefícios que as mesmas trouxeram.
As novas ruas carentes de arborização foram identificadas para aplicação dos
questionários de percepção ambiental. Posteriormente, foi feito o contato com a
Prefeitura de Coronel Fabriciano para doação das mudas. Atualmente, o projeto se
encontra em fase de aplicação do questionário de percepção ambiental, e o plantio das
mudas serão realizados no final do mês de agosto. A adesão dos moradores ao projeto
é de grande importância para determinar o número de mudas a serem plantadas e
garantir a sua conservação.  Conclusão: O Projeto é de grande importância para os
moradores e espera-se que o projeto consiga atingir muitas pessoas, e que outros
venham se sensibilizar quanto aos benefícios da arborização urbana para o meio
ambinte.
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