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1. INTRODUÇÃO
Atualmente, a maioria da população mora nos centros urbanos, obedecendo
a um movimento de concentração que só tende a crescer. Isto acarretou em
várias modificações ao sistema natural e como consequência o padrão do
ambiente urbano tornou-se muito inferior àquele necessário para dar condições
de vida humana mais adequada. Dessa forma, é necessário buscar meios de
fazer com que o ambiente urbano se torne o mais próximo possível do
ambiente natural, compatibilizando o desenvolvimento com a preservação
ambiental e proporcionando uma melhor qualidade de vida à população
domunicípio.
Sendo assim,nesta breve publicação que se segue,busca-se exibir aspectos
dos processos de poda e arborização de forma a destacar a importância da
arborização urbana para o ambiente e o homem, bem como disponibilizar uma
lista de espécies nativas próprias para plantio urbano e também orientar sobre
a escolha do local mais adequado para o plantio da área urbana congruente
com o preparo do berço e a implantação da muda.
Este trabalho visa ainda, capacitar a sociedade civil com orientações sobre
quem pode realizar o plantio de árvores no município,bem como as suas
etapas, e ainda, disponibilizar orientações sobre o manejo (rega, adubação e
manutenção;quem pode realizar a poda,que deve ser realizada por profissional
capacitado). Além disso, o presente guia tem como objetivo orientar sobre o
controle de pragas e doenças, importância da calçada ecológica e o espaço
árvore.
Este trabalho é resultado de uma pesquisa bibliográfica e da experiência de
um corpo técnico ambiental.Para informações complementares,sugerimos uma
pesquisa ás fontes consultadas, listadas ao final do trabalho.
Dentro de um novo foco ambiental é com prazer que a prefeitura da Cidade
de Andradina, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA),
publica seu guia de Arborização Urbana.

Boa Leitura!
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2. POR QUE ARBORIZAR?
A arborização, além de tornar a cidade mais bonita, promove uma melhoria
significativa na qualidade de vida da população. As árvores fornecem sombra,
amenizam o calor e servem de abrigo e alimento a várias espécies de pássaros
e outros pequenos animais. A vegetação também diminui a propagação do
ruído, retém poeira e microrganismos patogênicos, evitando a dispersão de
doenças e auxiliando na manutenção da limpeza da cidade.
Todavia, o sucesso da implementação de um programa de arborização é
diretamente proporcional ao comprometimento e à participação da população
local. Por esse motivo, destacamos 10 RAZÕES PARA VOCÊ PLANTAR UMA
ÁRVORE EM FRENTE A SUA CASA:
1- Sombra para o carro e paradescansar;
2- Árvores deixam a faixada de sua casa muito maisbonita;
3- Clima muito mais fresco e agradável;
4- As árvores fazem sequestro de carbono e combatem o aquecimento
global;
5- Reduzem o impacto da chuva e diminuem a manutenção do asfalto;
6- Árvores e plantas fornecem alimentos e abrigo para pássaros e abelhas;
7- Árvores produzem oxigênio;
8- Redução da poluição sonora;
9- Barreira contra ventania e poeira;
10- As árvores mantêm a umidade doar.
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3. PROJETO: SEMEIE UMA VIDA, PLANTE UMA
ÁRVORE!
O Governo de Andradina através da Secretaria de Meio Ambiente promove
a doação de mudas para plantio em calçadas. Para os interessados, basta
comparecer a mesma na Rua Guiomar Soares de Andrade Nº 701 Bairro
Passarelli,munido de documento com foto e fazer o requerimento para
obtenção da muda e/ou agendamento do plantio, que poderá ser realizado
pelos próprios técnicos da Secretaria. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente
possui um viveiro de plantas nativas, com a finalidade de reflorestamento e
arborização urbana.

Ao longo do ano,a Secretaria de Meio Ambiente promove o plantio de
mudas de árvores em reflorestamentos do município, além da semeação anual
de mudas em tubetes que é realizado com o auxílio dos munícipes.
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4. PLANEJAMENTO DA ARBORIZAÇÃOURBANA
Para arborização urbana são necessárias algumas informações importantes,
que seguem listadas abaixo:
Escolha da vegetação
Não há uma espécie ideal de árvore e o importante é a maior variedade
possível de espécies na arborização da cidade, para atrair uma diversidade
maior de animais, o que permite um reequilíbrio na cadeia alimentar do
ambiente urbano.O maior número de espécies de árvores embeleza a cidade
pela variedade de formas e cores.
CONFIRA NO ANEXO A LISTA DE ALGUMAS
ESPÉCIES NATIVAS DE NOSSA REGIÃO!
Na arborização urbana classificamos as árvores em pequeno,
médio e grande porte, com a função de orientar o plantio nas calçadas para
evitar conflitos com redes de fiação, edificações e com fluxo de pedestres e
veículos.

Espécies que em fase adulta atingem, no máximo, 6 metros de
altura e que possuem um diâmetro de copa de 5 metros, em média.

Espécies que na fase adulta atingem, no máximo, 12 metros de
altura e cujo diâmetro da copa é, em média, de 7 metros.

Espécies com altura a 12 metros e com diâmetro de copa
superior a 10 metros.
Local apropriado
Antes do plantio, é necessário uma breve analise do local, pois de
acordo com a lei municipal 2.324, art. 14 as árvores não podem servir como
obstáculo fisicamente intransponível ao acesso de veículos, nem interferir junto
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aos equipamentos da rede de iluminação pública ou suas instalações
acessórias. Além disso, a vegetação não pode dificultar o livre acesso de
pedestres nas áreas de uso comum e se encontrarem a menos de 1 metro da
divisa da residência vizinha. Também, a mesma não deve ficar localizada a
menos de 5,0(cinco) metros dos cruzamentos das ruas(esquinas),de modo que
impossibilite a visão e nem a menos de 6,0 (seis) metros de postes elétricos e
placas detrânsito.
Portanto, para que a árvore consiga se desenvolver de maneira
apropriada é necessária devida atenção a tais fatores para que dessa forma a
mesma não cause nenhum tipo de problema em sua fase adulta.
Em relação as medidas, o local mais adequado para plantio na
área urbana é em calçada com largura de no mínimo 2 (dois) metros, sempre
respeitando ás leis de acessibilidade.Entretanto,caso a calçada seja menor que
2 (dois) metros, a árvore deverá ir para o leito carroçável.
Espaço árvore
O Espaço Árvore é um espaço destinado a plantio de árvores
compatíveis com o crescimento do tronco e das raízes e tem como finalidade
melhorar as condições do espaçamento adequado em sua base, permitindo o
desenvolvimento

em diâmetro,

sem comprometer

a

infraestrutura

do

calçamento, promovendo o crescimento saudável e garantindo a integridade
arbórea. O “Espaço Árvore” são as dimensões ideais para o corte da calçada.

QUE TAL FAZER O “ESPAÇO
ÁRVORE” NA SUA CALÇADA?
O Governo de Andradina incentiva a adoção do ‘Espaço Árvore’
com medidas básicas de 40% do calçamento destinado à largura e o dobro
para o comprimento. O referido canteiro remove o concreto e amplia a área de
absorção de águas pluviais,diminuindo os riscos que alagamentos e
enxurradas. Dessa forma, ao adotar o espaço árvore o morador colabora com o
meio ambiente, fornecendo melhores condições para a espécie plantada e
contribui com o embelezamento da cidade.
Nos canteiros podem ser plantadas espécies de vegetação
rasteira, como flores ou gramados. Além disso, a ação impede a queda de
árvores por promover uma maior fixação das raízes nosolo.
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Os primeiros canteiros foram implantados nas imediações da sede
da Secretaria de Meio Ambiente de Andradina e podem ser visitados por
qualquer munícipe.
É importante se estar atento ao tamanho da calçada de forma a não
dificultar a acessibilidade de acordo com a Lei Federal Nº 10.098/2000.

Comprimento
= Dobro da
largura
Largura=40% da medida total da
calçada

Calçada Ecológica
A calçada ecológica, ao invés do cimento, permite que as águas
das chuvas penetrem no solo, formando e alimentando, desta forma, os lençóis
freáticos. Estes são uma importante fonte de água potável para aproveitamento
humano, sendo em muitos casos a principal fonte dela. Os lençóis freáticos são
um

tipo

de

reservatório

das

águas

subterrâneas.

As calçadas verdes ainda diminuem os riscos e a intensidade dos alagamentos
já que absorvem as águas pluviais, contribuem para uma menor variação de
temperatura e ajudam a manter a saúde das árvores, pois permitem que as
raízes tenham espaço para crescer e absorver as águas das chuvas. Isto sem
falar no belo efeito que conferem ao paisagismo do local.

PENSE NISSO E FAÇA JÁ SUA CALÇADA ECOLÓGICA!
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5. PLANTIO
Como fazer
No local escolhido para o berço deverá ser cavado um
buraco de 50cm x 50cm, com 50cm de profundidade.
Material necessário:
- 10 kg de húmus de minhoca
- 10 kg de terra vegetal de boa qualidade
OBS: A terra para o plantio deverá estar livre de lixo e entulho.Deve-se
preparar a terra misturando-a com os húmus.
Etapas do Plantio
A. A muda da árvore deve ser retirada da embalagem com muito cuidado para
não danificar o torrão, evitando danos ás suas raízes.
B. Deve-se colocar a terra preparada no berço, plantar a muda no centro e
posicionar ao lado do torrão o tutor. É importante evitar enterrar a muda,
devendo o torrão ficar no mesmo nível que se encontrava na embalagem.
Com as mãos, firme a terra ao redor da muda.
C. Instale um tutor para ajudar a muda a se manter em pé. Coloque um
pedaço de madeira (3m), ao lado da muda, firmando bem. Com um pedaço
de sisal ou corda amarre a muda ao tutor em forma de 8 sem apertar muito
e nem deixar frouxo demais.
D. Finalizado o plantio, regue bastante a plantinha.
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Cuidados com a Árvore
I.

Nas primeiras semanas, pela manhã ou no final do dia deve-se

regar dia sim dia não, mas sem excesso, até que surjam as primeiras novas
folhas. Estas novas folhas indicam que a muda está “pegando”. Nos primeiros
dois anos é recomendável que se faça a rega, em especial nos meses sem
chuvas.

II.

De tempos em tempos, acrescentar um pouco de composto

orgânico na superfície do berço deixará sua muda mais feliz e saudável. O
composto é alimento para sua árvore.

Normas para plantios de Árvores em calçadas:
I.

Não cimente o colo da árvore. Isso prejudica a
saúde do tronco e das raízes.

II.

Não pregue placas nas árvores. Isso
danifica seu tronco e abre caminho para o
desenvolvimento de doenças.

III.

Não fixe luzes de Natal com pregos nos troncos e
galhos das árvores. Isso prejudica seu
desenvolvimento e pode causar doenças, ocasionando até mesmo a queda.

IV.

Não pinte o tronco das árvores. Isso dificulta a respiração do tronco e
possibilita o desenvolvimento de doenças.

V.

Quando reformar calçadas respeitar o limite de no mínimo 20 cm do troncos
em cimentar.
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6. PODA E MANUTENÇÃO
Para realizar a poda de árvore localizada nas calçadas
(logradouros públicos – calçadas/praças), em frente
a sua residência é necessário comparecer à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA)
para retirar a autorização. O munícipe poderá
contratar somente profissionais credenciados pela
SMMA para a realização da atividade de poda, onde
os

mesmos possuem empresas com alvarás

garantindo a isenção de problemas como questões
trabalhistas, destinação correta de resíduos e
técnica adequada na atividade da poda.
Reservas de energia (amido, açucares e óleos) são armazenados
nos galhos, caules, tronco e raízes. Essa energia pode ser preservada
removendo-se o menor número de galhos vivos necessário para atingir os
objetivos desejados. A remoção exagerada de galhos esgota essas reservas e
reduz a habilidade da árvore em fotossintetizar mais energia. Deve haver uma
boa razão para se remover mais
de 25% da copa viva em um

PARA MAIORES

único ano. Muitas árvores geram

INFORMAÇÕES SOLICITE

brotos adventícios em resposta à

O GUIA DE PODAS DE

poda excessiva na tentativa de

ANDRADINA OU NORMA

repor a energia armazenada. A

ABNT 16 246-1.

poda de galhos vivos, porém, é um
ingrediente essencial na formação
de uma boa estrutura e, então, ela
é um procedimento necessário no

programa de manutenção de árvores urbanas.
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Tipos de poda
Diversos métodos de poda (tipos) são usados na arboricultura para se
atingir o objetivo do dono ou do gestor de árvores públicas. Os quatro métodos
de poda primários incluem limpeza, desbaste, elevação e redução. Árvores
também são podadas para melhorar sua estrutura e para restauração da copa.
Ao se escrever especificações de trabalho, a variação do diâmetro e a
localização de galhos e caules devem sempre ser incluídas.
I.

Poda de formação: Tem o objetivo de dar à planta ou a um

conjunto de plantas, uma forma básica de tronco e ramos, a fim de se ter uma
distribuição equilibrada.

II.

Poda de limpeza ou manutenção: Este tipo de poda é utilizado

para remoção de partes indesejadas da planta como: Retirada de galhos
velhos e doentes, de ramos e partes das plantas que estejam mortos,etc.

III.

Poda de condução: Objetiva orientar a planta em determinado

sentido ou sobre um suporte.
IV.

Desbaste: Consistem na retirada dos brotos “ladrões” que surgem

de gemas laterais. Tem a finalidade de conduzir com maior vitalidade a haste
principal.
V.

Poda de raízes: As podas de raízes são realizadas quando as

raízes superficiais afloram na superfície ou quando se faz a troca de recipiente.
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É uma técnica onerosa e pouco recomendada, pois as árvores ficam suscetíveis
à queda, sendo somente recomendado em casos excepcionais.

VI. Poda de elevação: É a remoção seletiva de galhos para fornecer
espaços verticais. A elevação da copa encurta ou remove galhos mais baixos
de uma árvore para oferecer espaço para edificações, placas, veículos,
pedestres e paisagens.
VII.

Poda de redução: Consiste na remoção seletiva de galhos e

caules para diminuir a altura e/ou largura de uma árvore ou arbusto. Esse tipo
de poda é feito para minimizar o risco de quedas, para reduzir o peso ou
largura, etc.
Corte de Árvore
Será permitido o corte de
árvores
expedida

com
pela

a

prévia
Secretaria

autorização
de

Meio

Ambiente e devidamente referendada de
acordo com a Lei Municipal nº 2.324/2007,
complementada pela lei nº 2.596/2010.

VERIFIQUE NOSSA
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
SOBRE ARBORIZAÇÃO
URBANA NO ANEXO!
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Pragas e Doenças
A Secretaria de Meio Ambiente dispõe de técnicos habilitados que atendem
a todos os chamados para identificar pragas e doenças relacionadas com a
arborização urbana e emitem laudos de como o munícipe deve proceder para
conseguir solucionar o problema ou a supressão da árvore em casos
irreversíveis.
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ANEXOS
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Anexo (I) – Lista de espécies indicadas para plantio em
calçadas.

RESEDÁ
Nome Científico: Lagerstroemia Indica
Altura média da árvore: 3 a 6 m
Diâmetro médio da copa: 3 m

QUARESMEIRA
Nome Científico: Tibouchinagranulosa
Altura média da árvore: 6 a 8 m
Diâmetro médio da copa: 5 m

Floração: outubro a abril

Floração: dezembro a julho

Cores: Rosa, lilás, branca

Cores: Roxa e rosa

ACEROLA

PITANGA

Nome científico: Malpighia glabra

Nome científico: Eugenia uniflora

Altura média da árvore: 3 m

Altura média da árvore: 4 a 8 m

Diâmetro médio da copa:

Diâmetro médio da copa:

Floração: De setembro a março

Floração: outubro a janeiro
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MANACÁ DE JARDIM

CHUVA DE OURO

Nome científico: Brunfelsiauniflora

Nome científico: Cássia fistula.

Altura média da árvore: 2 a 3 m

Altura média da árvore: 7 a 9m

Diâmetro médio da copa: 2 m

Diâmetro médio da copa: 6 m

Floração: primavera/ verão

Floração: dezembro a março

Cores: azul-violeta ao abrir e depois ficam

Cores:Amarelo

brancas

CHAPEU DE NAPOLEÃO
ESPIRRADEIRA
Nome científico: Thevetia peruviana
Altura média da árvore: 3 a 4 m

Nome científico: Neriumoleander

Diâmetro médio da copa:

Altura média da árvore: Até 5 m

Floração: dezembro a março

Diâmetro médio da copa: 3 m

Cores: Amarelo

Floração: outubro á abril
Cores: rosa, vermelho, barco
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FLAMBOIANZINHO

ESCOVA DE GARRAFA

Nome científico: Caesalpiniapulcherrima

Nome científico: Callistemonspp

Altura média da árvore: 3 a 5 m

Altura média da árvore: 3 a 5 m

Diâmetro médio da copa: 3 m

Diâmetro médio da copa: 2 m

Floração: setembro a maio

Floração: setembro a novembro

Cores: vermelho, amarelo, branca

Cores: vermelho

PATA DE VACA

IPÊ DE JARDIM

Nome científico: Bauhiniablakeana

Nome científico: TecomaStans

Altura média da árvore: 6 a 8 m

Altura média da árvore: 5 a 7 m

Diâmetro médio da copa: 5 m

Diâmetro médio da copa: 4 m

Floração: maio a julho

Floração: janeiro a maio

Cores: lilás, rosa, branco

Cores: Amarelo
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Anexo (II) – Legislação.
No Município de Andradina as leis que fazem a regulamentação das
questões relacionadas ao plantio de árvores estão relacionadas a seguir:
Lei nº 2.324/2007 – Disciplina o plantio de árvores no município de
árvores no município de Andradina e dá outras providencias.
A legislação elaborada pelas municipalidades deve sempre estar em
consonância com as disposições constitucionais e com a legislação federal.
A Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988,
em seu Capítulo VI, trata das questões relacionadas ao meio ambiente, no
artigo 225 estabelece que:
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e
à coletividade o dever de defendê-lo para as presentes e
futuras gerações” (BRASIL,1988).
Indo além, determina que as condutas lesivas ao meio ambiente sejam
passíveis de sanções conforme seu §3º, in verbis:
“As condutas e atividades consideradas lesivas ao
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas
ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos
causados”(BRASIL,1988).
Esta lei está regulamentada pelo Decreto Federal nº3.179/99, que
especifica as sanções e multas administrativas aplicáveis, fixando o valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais) por árvore, valor a ser corrigido periodicamente
com base nos índices estabelecidos na legislação (BRASIL, 1999).
A poda irregular é considerada crime ambiental de acordo com
legislação federal.
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