SÍTIOS E BENS NATURAIS
01. Município: Uberlândia

02. Distrito: Sede

03. Designação: “Árvore da Praça Sérgio Pacheco” / Ficus elastica
04. Localização: Praça Sérgio Pacheco, s/nº - Centro
05. Carta topográfica:
06. Acesso:
07. Propriedade: Pública
08. Responsável: Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Engenheiro agrônomo Luiz Carlos de Carvalho ( secretário )
09. Subcategoria(s): Árvore
10. Documentação fotográfica:

11. Descrição:
A árvore está localizada em uma área que desempenha forte referencial urbano, a Praça Sérgio Pacheco,

próxima a bifurcação da Rua Roosevelt de Oliveira com a Avenida Monsenhor Eduardo. Encontra-se
localizada em um grande espaço gramado, havendo outras espécies de arborização situadas próximas a ela,
inclusive uma paineira plantada tão próxima à raiz da árvore, que seu tronco permeia os galhos desta,
desenvolvendo sua copa em uma altura superior à da Ficus elastica. As raízes da árvore são facilmente
percebidas, e algumas chegam a atingir as margens da pista de caminhada existente na área interna da praça.
Mesmo sendo uma árvore frondosa, por estar inserida em uma grande praça e manter uma distância relevante
dos limites com a rua, não apresenta nenhum problema para as fiações que se encontram nesta área. O
entorno se configura com edificações de gabarito baixo, na maioria de caráter comercial; existindo ainda uma
área triangular no início da Av. Monsenhor Eduardo, que funciona como um ponto de táxi. Próximo a árvore
existe apenas um equipamento urbano, que é um banco de concreto sem encosto, mas existem também
alguns equipamentos de lazer, como a pista de caminhada e duas quadras poliesportivas de uso público, além
de uma casa de madeira utilizada, durante o ano, para atividades do CEEEU (Centro Educacional de Ensino
Especial de Uberlândia) e, no mês de dezembro, para abrigar a “Casa do Papai Noel” com venda de produtos
natalinos produzidos por artesãos e artistas locais.
12. Uso: Uso urbano público
13. Aspectos físicos:
A árvore de nome científico Ficus elastica, popularmente conhecida por falsa seringueira, não é originária do
Brasil. É caracterizada pelo seu grande porte e chega a atingir cerca de 30,00 metros de altura. Suas folhas
apresentam uma pigmentação verde-escuro. A árvore da Praça Sérgio Pacheco se configura com uma copa de
27,20 metros de diâmetro, e tronco com 0,23 metros de diâmetro. Existem ainda, raízes aéreas na
configuração desta árvore, e as suas raízes superficiais alcançam grandes distâncias em relação a base da
árvore.
14. Proteção Legal Existente: Imune à corte
( ) Federal

( ) Estadual

Nº Decreto: 7879

Data: 30/11/2001

( X ) Municipal

15. Proteção proposta:
16. Grau de Integridade: Regular
17. Análise do grau de integridade / fatores de degradação:
Um dos lados da árvore se encontra com um aspecto físico ótimo, com brotações novas e folhagem verde e
saudável, porém o outro lado apresenta um grande galho, do qual desenvolvem diversos galhos secundários,
todos comprometidos. Sua casca está se soltando e existem galhos secos em suas ramificações,
provavelmente em consequência de alguma doença. Alguns galhos apresentam sinais de apodrecimento,
devido à poda mal feita. A poda feita de forma errada é muito prejudicial para toda a árvore, uma vez que os
galhos não são eliminados rente ao tronco, e com isso aquele pequeno galho morto que ficou, ao apodrecer,
estará transmitindo para as partes saudáveis da árvore, toda a praga que contrair.
18. Medidas de Conservação:
Deve-se fazer uma poda de limpeza, para a retirada de galhos secos, lembrando-se que os galhos têm que ser
retirados sempre rentes ao tronco da árvore. Para a recuperação da árvore faz-se necessário podar o galho
que se encontra comprometido; isto não irá influenciar o equilíbrio total da árvore, porque esta apresenta
galhos saudáveis superiores ao que se encontra com problemas, portanto a árvore não apresenta o perigo de
tombar. Outra medida, menos econômica, mas que mantêm o galho com problemas, seria a utilização de uma
solução fungicida neste galho e em todo o restante da árvore, como forma preventiva.
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20. Informações complementares:
Em 1895, o terreno onde hoje se encontra a Praça Sérgio Pacheco, foi destinado à instalação da Estação
Ferroviária de Uberlândia. Com a transferência da Estação para outro local, em 1970, a área foi cedida à
Prefeitura, desde que fosse utilizada para fins cívicos ou sociais. O local tornou-se palco de uma intensa
disputa política que envolvia seu destino, e com isso vários projetos foram propostos. Todos foram importantes
para a consolidação da praça, do modo como ela se encontra hoje, mas provavelmente a árvore Ficus
elastica, localizada na confrontação da Av. Monsenhor Eduardo com a Praça Sérgio Pacheco, já existia desde
a época da Estação Ferroviária.
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