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A imensa maioria das cidades brasileiras, inclusive aquela na qual cresci, infelizmente trata mal 
suas árvores ou simplesmente não se dá ao trabalho de plantar algumas delas nas calçadas. No país 
mais rico em biodiversidade do mundo, somos obrigados a caminhar por desertos. O livro que está 
nas suas mãos é uma brilhante contribuição, didática e direta, para a compreensão da importância 
das árvores nos ambientes urbanos, com boas dicas para quem quer mudar nosso cenário desolador.

Reinaldo José Lopes
Jornalista de ciência da Folha de S. Paulo

O sonho de três jovens biólogos e pesquisadores brasileiros, “de melhorar a paisagem e a 
qualidade de vida das cidades brasileiras”, conforme relatado por eles mesmos em nosso primeiro 
encontro, embala uma vultosa coletânea de e-books intitulada “Eu, o meio ambiente e você”, 
inaugurada com esse “Verde Urbano”.

Ação cidadã, que vai muito além de melhorar vários dos problemas que afetam as cidades 
brasileiras, local de habitação de mais de 85% da população, melhora a autoestima e traz 
benefícios à saúde de seus habitantes.

Vamos perceber, muito claramente, no trabalho em que se dedicaram os autores, o encontro 
entre a ciência e o espírito de servir publicamente os milhões de brasileiros que respiram o ar das 
cidades, sonhando com a volta à natureza e à terra dos nossos antepassados. 

Coincide seu lançamento com a data, mais do que significativa para o Brasil, do dia Mundial 
do Meio Ambiente, momento de reflexão sobre a nossa interação com o planeta que tão bem nos 
acolhe e que não tem recebido de nós a reciprocidade merecida.

É uma honra para o Instituto Terra endossar e sugerir que acompanhemos o desenrolar dessa 
aventura científica e educadora a que nos propõem os autores, cuidadosamente desenhada para 
encantar e inspirar o habitante comum das cidades, por vezes esquecido pelos planejadores e 
administradores, e condenado a passar a vida em paisagem desprovida de cores, aromas e frescor, 
que uma bem planejada arborização urbana pode proporcionar.

A ação ora iniciada promete ser ainda mais espetacular, com o projeto de outra coletânea de 
livros que traz contribuições importantes para o tema da Arborização Urbana e que formarão um 
compêndio ímpar com abordagens específicas para cada região geográfica desse Brasil de ampla 
diversidade e riqueza. Uma obra fundamental para a nossa educação ambiental e para a nossa 
ecologia urbana.

José Armando de F. Campos
Presidente do Conselho Diretor do Instituto Terra
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66
2000. De início elas foram 
atraídas por alimentos 
que faltavam nas matas 
e depois começaram a 
aproveitar as cavidades 
perfeitas para seus ninhos 
nas palmeiras mortas.

Com colorido azul 
e amarelo vibrante, 
barulhentas e 
comunicativas, as araras-
canindé são vistas o tempo 
todo sobrevoando diversos 
lugares da cidade, mesmo 
em avenidas muito 
movimentadas. Essa arara 
foi eleita a ave símbolo da 

Várias espécies de 
palmeiras, nativas ou não, 
são importantes para a 
alimentação, repouso e 
reprodução de muitos 
animais. Periquitos, 
maritacas, papagaios e 
araras são especialmente 
beneficiados pelas 
palmeiras onde quer que 
estejam, sobretudo nas 
áreas urbanas.

Em Campo Grande, 
capital de Mato Grosso 
do Sul (MS), as araras-
canindé vêm aparecendo 
na cidade desde o ano 

O berço da  
arara-canindé 

Há uma árvore morta na sua calçada 
ou quintal? Antes de cortá-la, 
verifique se ela possui ninhos de aves 
ou outros animais em reprodução.
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cidade por causa de sua 
beleza e do carinho que as 
pessoas têm por ela.

Tal beleza e encanto 
fazem esses animais serem 
vítimas de traficantes 
e, por consequência, o 
número de araras livres 
foi muito reduzido. O 
monitoramento desses 
animais, assim como 
incansáveis trabalhos de 
fiscalização e educação 
ambiental, vêm sendo 
realizados, permitindo que 
ainda seja possível ter o 

prazer de vê-las cantando 
e se alimentando em meio 
às muitas residências e 
quintais, sobretudo em 
“palmeirais” por toda a 
cidade.

Devido à importância 
das palmeiras e outras 
árvores para a reprodução 
das araras, foi aprovada 
uma lei municipal que 
proíbe o corte, derrubada, 
remoção ou o sacrifício de 
árvores, adultas ou não, 
onde existam ninhos de 
araras-canindé.




