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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente documento dispõem sobre o Programa de Paisagismo
“Florescer Santa Teresa”. Tem o objetivo principal de apresentar um plano
para balizar as estratégias de melhoria e adequação das áreas verdes e
estabelecer a identidade florística do município.
Para efeitos desse projeto, consideram-se áreas verdes, os ambientes
públicos ou de interesse público que abrigam plantas e vegetação e que
cumprem a função de espaço de lazer e interação dos moradores e visitantes.
O Projeto de Paisagismo trata o território de forma global e os espaços
de forma particular, porém, observando a interação do conjunto. Estabelece
um leitura própria para a caracterização paisagística da cidade,
determinando as espécies que serão adotadas para compor as áreas que
compõem as áreas verdes. Tais escolhas foram feitas com base em alguns
aspectos que serão mencionadas mais adiante.
Cabe citar que os espaços públicos e de lazer e o cuidado com eles
tem grande importância para questão social pois interfere diretamente na
auto estima do cidadão. No momento em que ele observa sua cidade bem
tratada, ele sente que é seu dever manter como está. As áreas verdes tem o
importante papel de embelezar as cidades.
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2. INTRODUÇÃO

Santa Teresa é conhecida no estado do Espírito Santo como cidade
jardim. O Programa de Revitalização das áreas verdes e espaços públicos vem
para reforçar tal característica e dar direcionamento as intervenções
constantemente realizadas nas áreas determinadas por este programa.
Ao longo dos anos as demandas sobre as áreas vão se alterando de
acordo com as necessidades da comunidade. Novos espaços são criados a
fim de suprir as necessidades dos cidadãos. Novas demandas surgem,
indicando assim a necessidade de adaptação dos espaços públicos e a
consequente revisão desse programa.
Ambientes públicos com paisagismo saudável e bom planejamento
urbano influenciam diretamente na autoestima e sensação de pertencimento
por parte da população, indicando com isso sua obrigação em zelar pelos
bens coletivos. Áreas verdes bem cuidadas são um atrativo a mais para os
destinos turísticos e diversas cidade se utilizam desse artifício para atrair mais
visitantes. Portanto, é de fundamental importância que a gestão pública de
cidades turísticas estejam atentas a ofertar a moradores e visitantes espaços
públicos mais bonitos, agradáveis e prontos para receber de forma
adequada.
Dessa forma, cabe-nos posicionar entre nossas prioridades, ações que
coloquem o paisagismo e cuidado com as áreas públicas de Santa Teresa
em grau mais profissional. Cuidar dos bens públicos é uma ferramenta para
estimular o cidadão a ter zelo com o coletivo, incentivando que essa postura
seja incorporada ao comportamento dos cidadãos e visitantes de Santa
Teresa.
Diante disso, a Prefeitura de Santa Teresa por meio das Secretarias
Municipais de Turismo e Cultura, Agricultura, Educação, Meio Ambiente,
Assistência Social e Planejamento e Assuntos Estratégicos, se organizaram
para elaborar metas a fim de aprimorar a atuação nesse sentido.
Dada a vulnerabilidade e fragilidade apresentada pelos principais
atores desse programa, as flores e plantas, é importante compreender que
para que tenhamos resultados permanentes, as ações ser permanentes e
perpassar governos e gestões.
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3. JUSTIFICATIVA

O grande fluxo de pessoas no Centro de Santa Teresa, em especial nas
áreas verdes, indica a vitalidade e pertencimento por parte da comunidade
para com esses locais. Entretanto, a manutenção e paisagismo de alguns
deles encontra-se prejudicada. É possível verificar que o Centro da cidade
apresenta valor para o cidadão, porém, em alguns momentos ele falha
quando não exerce seu dever em respeitar a integridade dos espaços. No
momento em que depreda um elemento público ou que furta uma planta,
deixa de contribuir para que esses espaços estejam cada vez mais
qualificados nos quesitos de conservação e embelezamento.
É importante mencionar o compromisso que o Município de Santa
Teresa tem em manter-se diante do estado do Espírito Santo como um
município referência no que tange a preservação de seu patrimônio
ambiental. É indiscutível a relevância de Santa Teresa nesse sentido, fato esse
comprovado pelo índice de 40% de Mata Atlântica preservada e por toda
exuberância da biodiversidade contida na fauna e flora das reservas
ambientais. O Município definitivamente é um dos mais importantes berços
ecológicos do mundo e município do Patrono da Ecologia no Brasil - Augusto
Ruschi.
Porém, mesmo com toda a relevância ambiental e estando a cidade
incrustada em meio a um vasto território de cobertura vegetal, é importante
trazer um pouco do verde das matas para as áreas urbanas a fim para
proporcionar melhor ambiência a moradores e visitantes, estabelecendo
assim uma ligação clara e perceptível entre o meio urbano e o patrimônio
ambiental.
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4. DA REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES

As áreas verdes, bem como as edificações, pinturas, esculturas e outras
manifestações artísticas, se relacionam com o cotidiano da população como
elementos referenciais e são testemunhos da forma de vida de uma
sociedade.
A ação do tempo e as intervenções humanas são responsáveis pelas
transformações a que estão sujeitos os jardins, e sua preservação está ligada
diretamente aos esforços de uma manutenção contínua ou,
excepcionalmente, a trabalhos de restauração.
Os trabalhos de revitalização das áreas verdes de Santa Teresa propõe
a recuperação dos espaços, priorizando a inserção de espécies que estejam
guardadas como importantes na memória da população, observando
também as nativas da mata atlântica, atrativas para beijas-flor,
embelezamento, adaptabilidade ao clima e solo e identidade visual entre as
plantas escolhidas, porém entendendo que por sua própria natureza mutável
e constante transformação pelo clima, raridade de algumas espécies, entre
outros, seria impossível restaurar todos os espaços tais quais foram concebidas.

7

5. ÁREAS VERDES DE SANTA TERESA
Para o trabalho de revitalização é necessário observar as caraterísticas
de cada espaço para compreender quais são as espécies que melhor se
adaptam ao local.
Abaixo listamos as principais áreas verdes de Santa Teresa:



































Biblioteca Municipal Orlando Nascimento
Canteiro Central Rua Ricardo Pasolini
Casa de Passagem
Colégio Pessanha Póvoa
Conselho Tutelar
CRAS
Creche Nonna Cizella
Fórum
Ministério Público
Mirante “Bueirão”
Mirante do Vale do Canaã
Mirante do Vale do Tabocas
Parque de Exposições
Policlínica
Polo de Ecoturismo
Praça Augusto Ruschi
Praça Duque de Caxias
Praça Jardim da Montanha
Praça de Santo Antônio do Canaã
Praça de São João de Petrópolis
Praça Pólo de Ecoturismo
Praça Primo Sancio
Praça posto de saúde R. Coronel Bonfim Júnior
Praça Vereador Solimar Merlo
Rua Felipe Thiago Gomes
Rua Vila Anita
Ladeira Virgílio Lambert
Ladeira Fazenda Clube
Trevo Alto Caldeirão
Trevo Alto R. Coronel Bonfim Júnior
Trevo da Penha
Trevo de Santo Antônio do Canaã
Trevo de Tabocas
Trevo de Várzea Alegre
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Trevo do Bairro Jardim da Montanha
Trevo Supermercado Merkal
Unidade de saúde Karina Rondelli
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6. IDENTIFICAÇÃO E ESCOLHA DAS ESPÉCIES
Como uma das etapas desse programa foi necessário realizar a
identificação de quais as espécies a serem utilizadas.
Dessa forma, foram estabelecidos alguns critérios para escolha das
espécies prioritárias, são eles: priorização de plantas perenes,
embelezamento, tradição florística, plantas atrativas para beija-flores e
nativas da mata atlântica.
Pensando no embelezamento e para valorização da característica de
“cidade jardim” para Santa Teresa foram escolhidas as hortênsias, lantanas,
azaleias, beijo, resedá e paineira.
Para definir e atender a tradição florística foram observadas as plantas
mais cultivadas e realizadas diversas conversas com pessoas da comunidade
e que vivenciaram épocas diferentes nas áreas verdes da cidade. Seguindo
esse pensamento, foram identificadas as orquídeas, roseiras e gerânios.
Sendo o beija flor a ave símbolo do município, cabe introduzir espécies
que sejam atrativas a esses pássaros. Os beija-flores também são responsáveis
pela polinização de algumas flores e devido ao bico longo e estreito são
atraídos por flores campanuladas e de coloração amarela e vermelha. Com
base nisso, em algumas áreas serão utilizados Hibiscos, Alegria-de-jardim e
Malvavisco.
Por fim, foram observadas as espécies nativas da Mata Atlântica que
possuem boa capacidade de embelezamento, entre elas: o ipê, que é
considerada a árvore símbolo do município e o bougainville.
Dada a observação de novas espécies com as características ideais
para se adaptar aos espaços determinados, esse programa pode ser revisto
visando a inserção de novas plantas, desde que respeitem visualmente o que
já está determinado.
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7. ATUAÇÃO: ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE, COMERCIANTES E PREFEITURA
MUNICIPAL
É muito importante dizer e atribuir ao cidadão teresense o mérito por se
manter independente ao qualquer contexto, fiel ao propósito de manter a
cidade mais bonita e florida. Foi o ator que desde sempre acreditou que as
flores são elemento importante para a cidade. Tal constatação pode ser tida
ao observarmos os jardins de muitas residências da cidade. E mesmo quem
não tem grandes jardins, sempre tem uma plantinha na varanda.
O cidadão deverá ser um importante agente de controle da
evolução desse trabalho acompanhando o avanço ou regressão das
ações previstas, podendo também contribuir com o projeto plantando e
cuidando das flores que serão inseridas nos dispositivos a serem instalados
na cidade.
Após os trabalhos iniciais poderão ser adotados alguns métodos para
premiação dos que se empenharam em fazer esse programa acontecer. A
princípio já encontra-se definido a realização de um concurso de jardins
para premiação dos melhores resultados apresentados tanto pela
comunidade, quanto pelos empreendedores da cidade.
A comunidade e comerciantes serão estimulados por meio de
campanhas e informativos, a manter seus jardins e elementos ajardináveis
sempre em boas condições, utilizando-se preferencialmente das espécies
incluídas nesse programa.
A Prefeitura se encarregará de iniciar os trabalhos levando a cor das
flores a diversos espaços públicos. Entre os serviços previstos estarão a
limpeza, adubação, reparos, plantio de mudas e instalação de elementos
e mobiliário urbano que permita a inserção de vegetação, principalmente
no centro da cidade.
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8. CRONOGRAMA DE ATUAÇÃO

Como já dito anteriormente, as ações para conservação e revitalização
das áreas verdes deve ser constante. Não existe encerramento para esse
programa.
Para as primeiras ações foram determinadas 16 áreas com vistas a iniciar
os trabalhos. Em grande parte dos projetos desse tipo, considerando a grande
abrangência dos territórios dos municípios, são definidas áreas piloto para
início das intervenções. Em Santa Teresa, ficou estabelecido o Centro Histórico
e alguns dos principais pontos de passagem.
As áreas públicas estão altamente expostas a atos de depredação e
furto. Nesse sentido, é importante que comunidade, poder público e polícia
atuem conjuntamente para manter a ordem e os avanços obtidos, coibindo
furtos de mudas e denunciando atos de vandalismo. Entretanto, mesmo com
todo o empenho desses agentes, ainda teremos serviços e reparos a serem
executados de forma constante e essa demanda exige grande volume de
mão de obra.
Abaixo apresentamos um cronograma de atuação, para os anos de
2015 e 2016, tendo em vista oferecer ao teresense e visitantes uma cidade
ainda mais agradável e bela.

2015
FASE 1
ETAPA
ETAPA 1
ETAPA 2
ETAPA 3
ETAPA 4
ETAPA 5
ETAPA 6
ETAPA 7

AÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS
A PASSAR POR REVITALIZAÇÃO EM 2015
IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES SIMBOLO
APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA
AQUISIÇÃO DE MUDAS
INTERVENÇÕES
CAMPANHA CUIDAR
MANUTENÇÃO
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PRAZO
SET/15
SET/15
NOV/15
NOV/2015
DEZ/2015
DEZ/2015 E JAN/2016
CONSTANTE

2016
FASE 2
ETAPA

AÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS A PASSAR
ETAPA 1 POR REVITALIZAÇÃO EM 2016
ETAPA 2 REVISÃO DO PROGRAMA E LISTA DE ESPÉCIES
IDENTIFICAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE
ETAPA 3 VIVEIRO DE MUDAS
ETAPA 4 CAMPANHA CUIDAR
ETAPA 5 AQUISIÇÃO DE MUDAS
AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS OU MOBILIÁRIO
URBANO QUE FAVOREÇA A IMPLANTAÇÃO DE
VEGETAÇÃO. (FLOREIRAS DE CHÃO, PAREDE E
ETAPA 6 SUSPENSAS)
IDENTIFICAÇÃO DE LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO DE
PEQUENOS CANTEIROS E CONSTRUÇÃO NO
CENTRO DA CIDADE PARA INSERÇÃO DE
ETAPA 7 VEGETAÇÃO.
ETAPA 8 INTERVENÇÕES
ETAPA 9 CONCURSO DE JARDINS
ETAPA 10 MANUTENÇÃO

PRAZO
MAR/16
MAR/16
MAR/16
ABR/16

MAI/JUN 16

JUN/16
ABR/MAI/JUN 16
SET/16
CONSTANTE

FASE 1 – AQUISIÇÕES
MUDAS
Trevo da Penha
OBS: Retirar árvore
06 UN AZALEIA VERMELHA – TAM: 40-60 CM (MUDA)
60 UN CINERÁRIA MARÍTIMA – TAM: 15 CM (MUDA)
Trevo dos Ferrari
06 UN BOUGANVILEA VERMELHO – TAM: 1M
*GRAMA PARA FORRAR
Trevo Jardim da Montanha x INSS
03 UN BOUGANVILEA VERMELHO – TAM: 1M
100 UN MURTA – TAM: 15 CM (MUDA SAQUINHO)
Trevo Casa Nobre x Padaria Laélia
80 BEIJO CORES VARIADAS (MUDA SAQUINHO)
50 UN MURTA – TAM: 15 CM (MUDA SAQUINHO)
Canteiro Central Av. Ricardo Pasolini
300 UN AZALEIA VERMELHA – TAM: 40-60 CM (MUDA)
Coreto Praça Augusto Ruschi
OBS: Retirar hortênsias
350 UN LANTANA (VERMELHO/LARANJA/AMARELO) – TAM: 15 CM (MUDA)
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800 BEIJO CORES VARIADAS (MUDA SAQUINHO)
Prefeitura Municipal
OBS: Plantar hortênsias da Praça na parte superior e inferir do Muro frontal
50 UN LANTANA (VERMELHO/LARANJA/AMARELO) – TAM: 15 CM (MUDA)
Rua Nova (Bairro Dois Pinheiros)
800 M² GRAMA ESMERALDA
Biblioteca Municipal + Conselho Tutelar
150 BEIJO CORES VARIADAS (MUDA SAQUINHO)
Trevo de Patrimônio x Varzea Alegre
08 UN BOUGANVILEA VERMELHO – TAM: 1M
06 UN BOUGANVILEA LARANJA – TAM: 1M
*GRAMA PARA FORRAR
Trevo de Cadeirão
10 UN BOUGANVILEA VERMELHO – TAM: 1M
150 UM PINGO DE OURO (MUDA SAQUINHO)
*GRAMA PARA FORRAR
Trevo de Tabocas
06 UN BOUGANVILEA VERMELHO – TAM: 1M
Entrada do Circuito Colibris
10 UN HIBISCO DOBRADO CORES VARIADAS – TAM: 20 CM (MUDA)
Entrada do Circuito Caravaggio
02 UN BOUGANVILEA PINK – TAM: 1M
Casa Lambert
60 UN GERÂNIO PENDENTE VERMELHO – TAM 20 CM (MUDA)
Mirante do Vale do Canaã
150 UN LANTANA (VERMELHO/LARANJA/AMARELO) – TAM: 15 CM (MUDA)
02 UN BOUGANVILEA VERMELHO – TAM: 1M
02 UN BOUGANVILEA AMARELO – TAM: 1M
02 UN BOUGANVILEA LARANJA – TAM: 1M
TOTAL POR PLANTA
UNIDADE
UN.
UN.
UN.

QUATIDADE
400
80
50

UN.
UN.
UN.
UN.
M²

150
100
20
200
1000

ESPÉCIE
AZALEIA VERMELHA
CINERÁRIA MARÍTIMA
BOUGAINVILLEA
VERMELHO: 35
LARANJA: 10
AMARELO: 03
PINK: 02
MURTA
GERÂNIO PENDENTE VERMELHO
HIBISCO DOBRADO CORES VARIADAS
PINGO DE OURO
GRAMA ESMERALDA
14

UN.
UN.

600
1200

LANTANA (VERMELHO/LARANJA/AMARELO)
BEIJO CORES VARIADAS
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cuidar das áreas verdes e manter os espaços públicos em boas
condições de funcionamento é uma das maneiras de incentivar que a
população valorize esses espaços. Envolver e orientar o cidadão sobre a
importância de inserir vegetação e flores no meio urbano é o primeiro passo
para garantir o sucesso do programa.
Com esse trabalho e a continuidade dele, espera-se que a cada dia
tenhamos uma cidade mais agradável e aconchegante para moradores e
visitantes, fazendo com que as áreas verdes da cidade sejam a expressão da
riqueza ambiental do município de Santa Teresa.
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