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A Onda Verde é uma campanha plurianual que visa conscientizar as pessoas 
sobre a importância da biodiversidade. Ela reforça o trabalho em Comunicação, 
Educação e Conscientização do público dentro do programa da Convenção para 
a Diversidade Biológica (CDB), entidade que lidera o movimento no mundo.  

Desde 2007,  a Onda Verde celebra mundialmente o Dia Internacional da Diversidade Biológica (IDB). 
Ela também apóia outras iniciativas nacionais, internacionais e globais de plantio de árvores, tais 
como a campanha “Um Bilhão de Árvores”, liderada pelo PNUMA (Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente).

Os públicos principais da Onda Verde são crianças e jovens que têm como ação comemorativa simbólica 
da data o plantio de árvores. Em 2010, a Fundação O Boticário trouxe o movimento para o Brasil e está 
agregando, além deste público, também empresas, prefeituras, ONGs e grupos específicos que se 
interessam pelo tema, fornecendo um menu mais amplo de atividades comemorativas.

SOBRE A ONDA VERDE

A Onda Verde, além de comemorar o ano da biodiversidade, também reforça a 
importância do respeito à natureza para o equilíbrio do planeta, foco da atuação de 
20 anos da Fundação O Boticário. Por isso, todos estão convidados a realizar uma 
atividade no  dia 21 de maio, data que antecede o Dia Internacional da Diversidade 
Biológica. A idéia é promover uma contagem regressiva para que às 10h (horário 
local), todos se mobilizem pela proteção da biodiversidade, criando uma “onda 
verde” mundial, de leste a oeste do planeta. 

Durante todo o dia, os participantes  poderão disponibilizar fotos e textos 
sobre as atividades realizadas no site da Onda Verde. Assim, será formada 
uma grande rede colaborativa em benefício da vida. Com a contribuição das 
pessoas e organizações, será formado um grande mapa interativo visando a 
troca de informações e registro das ações no mundo inteiro.

Prepare-se para a Onda Verde!
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O dia 22 de maio é um dia importante para toda a vida na Terra, pois é a 
data em que se comemora o Dia Internacional da Diversidade Biológica ou 
IDB. Todos os anos, pessoas do mundo inteiro celebram a biodiversidade e a 
finalidade principal do dia é a conscientização e a compreensão de questões 
relacionadas à biodiversidade.

O tema de 2010 do Dia Internacional da Diversidade Biológica é biodiversidade, desenvolvimento 
e redução da pobreza. Desenvolvimento significa que todas as pessoas devem ter a oportunidade 
de viver bem, sem fome, miséria, perigos, doenças e analfabetismo. Desenvolvimento deve ser 
sustentável, de forma que as futuras gerações também possam viver bem.

SOBRE O DIA 

INTERNACIO
NAL D

A

DIVERSIDADE BIOLÓ
GICA

 (ID
B)

A biodiversidade é chave na redução da pobreza porque ela fornece às pessoas 
bens e serviços ecossistêmicos básicos. Ela fornece bens tais como comida, fibras 
e medicamentos e serviços tais como purificação do ar e da água, regulagem do 
clima, controle de erosões e ciclagem de nutrientes.

A biodiversidade também tem um papel econômico importante que impulsiona 
o desenvolvimento, incluindo a agricultura, a silvicultura, piscicultura e turismo. 
Mais de 3 bilhões de pessoas tiram seu sustento da biodiversidade costeira e 
marinha, e 1,6 bilhão de pessoas tira seu sustento de florestas e produtos florestais 
que não sejam madeira (por exemplo, as frutas das árvores e os animais vivendo 
na floresta). Muitas pessoas dependem diretamente da disponibilidade de terras 
aráveis, água, plantas e animais para sustentar suas famílias.

21 DE MAIO

É O DIA DA

ONDA VERDE.

22 DE MAIO

É O DIA DA

BIODIVERSIDADE.
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Este ano, quando estiver planejando a sua celebração da Onda Verde, 
pense a respeito das questões da pobreza do desenvolvimento na sua 
comunidade e em seu país. Caso você opte por plantar uma árvore, 
ela pode por exemplo simbolizar uma meta de desenvolvimento, 
mas é importante escolher uma espécie nativa da sua região. Veja 
alguns exemplos:

PARA BOA SAÚDE – plante uma espécie com valor medicinal.

PARA ERRADICAÇÃO DA FOME – plante uma espécie que produza frutos, 
sementes ou outros alimentos.

PARA MINIMIZAR A MORTALIDADE INFANTIL – plante uma espécie que 
purifique a água.

Lembre-se que as pessoas participantes da sua celebração da 

Onda Verde (e as pessoas lendo a respeito dela na Internet) querem 

aprender sobre as ligações entre biodiversidade e redução da 

pobreza. É uma ótima oportunidade de ensinar aos outros!
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Estamos no Ano Internacional da Biodiversidade e diversos 

movimentos relacionados ao tema estão acontecendo em todo 

mundo.  Estas ações vão desde plantio de árvores até reuniões 

de grupos sobre o tema com o intuito de conscientizar e formar 

a opinião pública a favor da natureza.

A Fundação O Boticário de Proteção à Natureza traz o 

movimento Onda Verde para o Brasil, liderado pela Convenção 

da Diversidade Biológica (CDB) em todo o mundo. A prefeitura 

da sua cidade está convidada a  participar! No dia 21 de maio, 

às 10h, escolas, empresas, organizações da sociedade civil e 

toda a sociedade poderão aderir ao movimento por meio de 

diversas atividades. 

Confira algumas dicas elaboradas pela Fundação O Boticário:

EVENTOS

VOLTADOS P
ARA

A BIODIVERSIDADE
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Organize um debate sobre o Ano Internacional da Biodiversidade em sua cidade. 

Convide personalidades públicas da área, especialistas, ONGs de meio ambiente 

para trocarem idéias e levantarem soluções para proteção da biodiversidade 

da região. Se na sua cidade alguma empresa realiza ações voltadas para a 

preservação da natureza, convide  também representantes destas para contar 

as experiências positivas a população. 

Escolha um local de fácil acesso para realizar o debate, com entrada franca. 

Divulgue nos canais públicos disponíveis, estabeleça parceria com os veículos 

de comunicação  locais, como rádios, jornais e televisões. Convide todos os 

servidores, empresários e autoridades para participar deste evento. 

Fotografe ou filme a ação e no dia 22 de maio, envie esse registro para 

o site oficial da Onda Verde. Para facilitar, você poderá acessar o blog 

ondaverdefundacao.wordpress.com e clicar no link “Registre-se” ou 

acessar diretamente o link http://greenwave.CBD.int/en/user/register.

DEBATE
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São incontestáveis os benefícios ambientais, estéticos e sociais proporcionados 
pela arborização urbana. O investimento ambiental no presente é essencial para 
assegurar a sobrevivência e o bem-estar da humanidade no futuro.

As árvores existentes ao longo das vias públicas integram-se às áreas verdes de 
uma cidade. Preferencialmente, esta arborização deve ser feita com árvores nativas 
da região, naturalmente adaptadas ao solo e ao clima da região. Com a arborização 
urbana há diminuição da poluição, dos riscos de erosão hídrica e  até mesmo 
do estresse da população. Além disso, as árvores servem de abrigo e produzem 
alimento para a fauna.

A crescente expansão e complexidade das malhas urbanas impõem o adequado 
planejamento e a correta implementação da arborização viária para que a população 
possa melhor desfrutar desses espaços. Por se tratar de assunto de interesse 
local, a atribuição para criar legislação que normalize a arborização urbana é de 
competência municipal. Quando esta legislação municipal não é criada, acaba por 
dificultar o planejamento e facilitar ações desordenadas na arborização.

De qualquer forma existem outras normas correlatas, dentre as quais podem ser citadas:

• Constituição Federal Brasileira de 1988, artigo n. 30, Inciso VIII, e artigos n. 
182, 183 e 225; o Código Civil, artigos n. 98 e 99;
 
• Lei Federal n. 4.717/65 – Ação Popular; 

• Lei Federal n. 6.766/79 - Parcelamento do Solo;

• Lei Federal n. 7.347/85 - Ação Civil Pública; 

• Lei Federal n. 8.078/90, artigos n. 81 e 82 - Código de Defesa do 
Consumidor; 

• Lei Federal n. 9.605/98, artigo n. 49 - Lei de Crimes Ambientais; 

• Lei Federal n. 10.257/01 - Estatuto da Cidade.

ARBORIZAÇÃO U
RBANA
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NA ARBORIZAÇÃO URBANA, LEVE EM CONTA:

Origem da espécie – Nas ruas e avenidas da maioria das cidades, predominam, 
hoje, árvores de espécies exóticas, ou seja, que não ocorrem naturalmente na 
região, totalizando, aproximadamente, 80% dos exemplares. Tendo em vista a 
necessidade de manutenção e conservação da diversidade das espécies da flora 
nacional, recomenda-se, sempre que possível, o plantio de árvores nativas da 
região. Elas têm a vantagem de estarem plenamente adaptadas às condições de 
solo, clima local e são mais resistentes a pragas e doenças.

Dimensões e arquitetura das árvores – Pelo uso que se dará às espécies, estas devem possuir 
caule único e não ramificado, denominado fuste, até as primeiras ramificações, e copa com formato bem 
definido. A altura e o diâmetro plenos de uma árvore, quando adulta, devem ser compatíveis com os 
espaços a ela destinados, evitando-se, desta forma, riscos de danos à rede elétrica, às construções do 
entorno ou, mesmo, a aplicação futura de podas, sempre indesejáveis.

Aspectos ornamentais – Vários são os aspectos de beleza de uma árvore: a forma da copa (globosa, 
piramidal, cilíndrica, umbeliforme e pêndula), a forma e textura da casca, a cor do tronco, ou mesmo 
a presença de raízes expostas. A combinação de formas, cores, textura ou mesmo de raízes permite a 
criação de ambientes de rara beleza.

Sistema radicular – Para plantio em calçadas, locais de trânsito de pessoas ou mesmo 
em função das características do entorno, deve-se escolher, de preferência, espécies 
de raiz pivotante. Assim evita-se o plantio de árvores de sistema radicular superficial 
ou tabular, que prejudicam as fundações dos prédios e promovem o levantamento dos 
pisos e calçadas, mesmo que venham a ser plantadas em canteiros aparentemente 
bem dimensionados. Com relação a este quesito, convém lembrar, também, que as 
covas que abrigarão as mudas, denominadas “berços”, deverão possuir dimensões 
suficientes para suportar toda raiz das plantas.

Crescimento – Deve-se evitar o plantio de árvores de grande porte e rápido 
desenvolvimento, uma vez que estas espécies, ditas pioneiras, mesmo sob a proteção 
física de tutores, são pouco resistentes. É interessante lembrar que a ramagem das 
espécies selecionadas deve ser compacta, porém não excessivamente volumosa, 
com resistência suficiente para suportar seu próprio peso sob a ação de ventos.
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espécies de conhecida resistência ao ataque de insetos e microorganismos 
patogênicos, dadas as dificuldades e mesmo as restrições de uso e aplicação de 
defensivos no meio urbano. Em caso de ocorrência, é obrigatório solicitar o suporte de 
profissional capacitado.

Rusticidade – É desejável empregar espécies resistentes às condições adversas do meio urbano, no 
que diz respeito às características químicas e físicas do solo e à ocorrência de períodos prolongados de 
estiagem, ventos e geadas.

Toxicidade e agressividade – Não devem ser utilizadas plantas que tenham espinhos ou aquelas que possuam 
princípios nocivos, como o látex, cáustico à mucosa humana, e nem mesmo espécies que possam vir a provocar 
reações de alergia no homem.

Frutos e Flores - Deve-se evitar o uso de espécies que produzem flores muito grandes que, 
quando caem, tornam as calçadas escorregadias representando perigo para transeuntes. 
Também não são recomendadas espécies com flores que exalam perfume muito acentuado, 
bem como aquelas que produzem muito pólen, podendo provocar alergia em algumas 
pessoas. É necessário atenção para árvores frutíferas, principalmente as que produzem 
frutos grandes, pois podem provocar acidentes na queda e sujar calçadas e vias.

Para saber mais sobre mudas de espécies nativas em seu município, consulte as 
Secretarias de Meio Ambiente da sua cidade.
E lembre-se de fotografar ou filma a ação e no dia 22 de maio, enviar esse registro 
para o site oficial da Onda Verde. Para facilitar, você poderá acessar o blog 
ondaverdefundacao.wordpress.com e clicar no link “Registre-se” ou acessar 
diretamente o link http://greenwave.CBD.int/en/user/register.
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No dia 21 de maio deste ano, a prefeitura também pode aderir e apoiar ao 

movimento com um ato simbólico de iluminar os monumentos públicos da 

cidade com a luz verde, em alusão ao dia da Onda Verde. Fontes de água, 

praças, estátuas, museus ou outros monumentos poderão ser iluminados com 

a cor da biodiversidade.

Esta ação é um ato simbólico para promover a reflexão sobre a importância da 

biodiversidade brasileira. É importante divulgar a ação na cidade e informar o 

motivo pelo qual os monumentos serão iluminados na cor verde, para que a 

reflexão se realize e para que se sintam convidados à aderir.

Fotografe ou filme a ação e no dia 22 de maio, envie esse registro para o 

site oficial da Onda Verde. Para facilitar, você poderá acessar o blog 

ondaverdefundacao.wordpress.com e clicar no link “Registre-se” ou 

acessar diretamente o link http://greenwave.CBD.int/en/user/register.

ILUMINAÇÃO DE M
ONUMENTOS




