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Muito feliz com as colaborações do leitor Roni 
Loebens para o Tempo do Epa. A foto abaixo tem 100 
anos e ali era a residência de José e Rosina Assmann 
Rauber, em Linha Dona Josefa, onde atualmente re-
side Paulo Mueller e família. A imagem é do acervo 
de Leo e Nelsinda Schaeffer. 
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Tipuanas embelezam, 
mas exigem cuidados
Existente há décadas 
na rua Marechal 
Floriano, em Santa 
Cruz, árvore necessita 
de acompanhamento 
permanente 
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Um dos cartões-pos-
tais mais conhecidos 
e admirados de Santa 

Cruz do Sul é o túnel verde, 
na rua Marechal Floriano, no 
centro, composto por cerca 
de 180 tipuanas, conforme 
estudos. Algumas, existem 
há mais de 70 anos. Outras, 
tiveram que ser suprimidas, 
pois ofereciam riscos de que-
da. Mas e como conservá-las 
belas e seguras e, ainda, sem 
danificar as calçadas?

Os cuidados são simples e 
consistem nos mesmos que 
se deve ter com qualquer 
vegetal, explica o secretário 
de Meio Ambiente de Santa 
Cruz, Raul Fritsch. “Deve se 
ter o cuidado como qualquer 
outra árvore, no passeio pú-
blico. Atualmente não é auto-
rizado plantar, as que já estão 
plantadas, deve se manter um 
canteiro de aproximadamen-
te um metro no entorno do 
tronco, evitando que a planta 
fique sufocada e que as raízes 
levantem as calçadas”, apon-
ta. Já no caso de plantio em 
área privada, o aconselhado é 
manter longe de construções 

Abaixo, uma imagem dos anos 60, também envia-
da por Roni Loebens. Quem reconhece a igreja que 
aparece ao fundo? Quem vive na localidade de Dona 
Josefa deve matar a charada de cara. Sim, trata-se da 
Igreja Imaculada Conceição, tombada como patrimô-
nio histórico vera-cruzense. Nenhum dos personagens 
desta foto, da celebração de Primeira Eucaristia, fo-
ram reconhecidos. Alguém arrisca palpite?
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No centro, árvores têm assistência técnica permanente

devido a suas raízes. 
As tipuanas, segundo Frits-

ch, têm raízes grossas e são 
bem agressivas. “Estudos 
dizem que o tamanho do 
vegetal é o mesmo tamanho 
que pode atingir as raízes”, 
comenta ele, ao referir-se que 
muitas vezes isso danifica as 
calçadas. Para evitar estragos, 
os cuidados, além de deixar 
um canteiro com um metro 
no entorno do tronco, é sua-
vizar as calçadas, erguendo 
um pouco as lages próximo 
às raízes, conforme a necessi-
dade, não sendo autorizado 
o corte das raízes para evitar 
acidentes.

A Secretaria de Meio Am-
biente em conjunto com a 
Secretaria de Transportes/
Central de Serviços, tem feito 
manutenções periódicas para 
manter a beleza do túnel ver-
de, “retirando galhos secos, 
fazendo limpezas, tirando as 
árvores que colocam algum 

risco para as pessoas que ali 
transitam”, salienta o secre-
tário. 

Conforme Fritsch, no le-
vantamento que foi finali-
zado no início deste ano foi 
estudada e numerada cada 
uma das  tipuanas que fazem 
parte do túnel verde. Ele 
apontou a necessidade de 
cada uma, remediação, poda 
ou supressão. Assim, o túnel 
verde recebe acompanha-
mento técnico permanente. 
Não há projeto de substitui-
ção das árvores.

CALÇADAS
Quanto aos cuidados com 

as calçadas, Fritsch ressalta 
que é de responsabilidade dos 
proprietários, porém, no caso 
de necessitar orientação, de-
verá procurar a Secretaria de 
Meio Ambiente, Saneamento 
e Sustentabilidade (Semass), 
na Galvão Costa, 708, ou os 
técnicos da área de biologia 
ou engenharia florestal. 


