Onde tem
árvore tem
vida

APRESENTAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Iperó, através da Secretaria do Meio Rural,
Ambiente e Turismo, trás neste guia as orientações sobre o plantio e
manejo de árvores na área urbana. Estão contidas neste guia informações
como a importância da arborização urbana, normas e leis que norteiam,
bem como as espécies adequadas para plantio em calçada, seu porte, o
espaçamento adequado, controle de pragas, doenças e a explicação sobre
as calçadas ecológicas e o espaço árvore.

INTRODUÇÃO
A arborização urbana é definida como toda
vegetação que compõe o cenário ou a paisagem
urbana, é um dos componentes bióticos mais
importantes das cidades. Tecnicamente, a
arborização urbana é dividida em áreas verdes
(parques, bosques, praças e jardinetes) e
arborização de ruas (vias públicas).
As árvores desempenham papel fundamental
para o funcionamento dos ciclos ecológicos, além
de proporcionar equilíbrio térmico e paisagens
lindíssimas.

A Importância da Arborização Urbana

Diante da realidade que vivemos, onde cada dia mais os centros
urbanos vão se desenvolvendo e ganhando mais espaço, a
arborização urbana entra como uma importante ferramenta de
interação entre o homem e a natureza, e isto trás diversos
benefícios elencados a seguir:
• Redução da poluição do ar;
• Purificação do ar;
• Equilíbrio térmico (controle da temperatura);
• Enriquecimento da umidade por meio da transpiração;
• Redução da velocidade dos ventos;
• Permeabilidade e fertilidade do solo;
• Diminuição do escoamento superficial e das áreas impermeáveis;
• Abrigo para fauna;
• Amortecimento de ruídos;
• Transmissão de bem-estar psicológico;
• Valorização visual e ornamental ao espaço urbano;
• Agrega valor econômico a cidade e ao imóvel;
• Reduz o consumo de energia;

Legislação

As normas e legislações seguidas pelo município respeitam o que está previsto na Constituição
Federal, em seu capitulo VI, artigo 225, estabelece o seguinte:
“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 as futuras gerações” (BRASIL, 1988).
Além disto, a Constituição Federal, determina que condutas contra o meio ambiental sejam punidas
através de sanções conforme o descrito no parágrafo 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).
A lei de nº 9.605/98, que é a Lei de Crimes Ambientais, determina as sanções penais e administrativas
que quem comete ação lesiva ao meio ambiente pode vir a responder:
“Artigo 49 - Destruir, danificar, lesar ou maltratar de qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação
de logradouros ou em propriedades privadas alheias”.
Pena - detenção de três meses a um ano, ou multa, ou ambas cumulativamente.
Parágrafo único - “No crime culposo a pena é de um a seis meses, ou multa” (BRASIL, 1998).

Desafios
O principal desafio na implantação
da
arborização
urbana
é
o
comportamento das pessoas. Os
atos de vandalismos são comuns, e
isto impede o desenvolvimento
pleno das mudas, além de causar
prejuízos econômicos.

Não fazer!!!
Não plantar espécies tóxicas;
Não plantar árvores na
esquina;
Não plantar espécies de
grande porte;

Não pintar os troncos das
árvores;
Não plantar espécies
invasoras;
Não fixar publicidade;
E não realizar podas drásticas;

Porte e Espaçamento do
Passeio Público

COMO FAÇO PARA PLANTAR UMA
ÁRVORE NA MINHA CALÇADA?
1º
Primeiro passo
procurar a Secretaria
do Meio Rural,
Ambiente e Turismo.
Você poderá ir
presencialmente ao
local ou utilizar a
plataforma E-ouve.

2º

3º

4º

5º

Abrir um protocolo
solicitando a espécie e
quantas mudas.

A equipe técnica irá
até o local, fará uma
analise técnica para
identificar se a muda
solicitada é adequada
para o local.

Após vistoria, sua
muda é liberada. Se
você desejar a própria
secretaria irá até a
sua casa e realizará o
plantio em sua
calçada

Pronto, agora além de
ter uma bela árvore
em sua propriedade
que irá valoriza-lá,
você contribuiu para
um meio ambiente
mais equilibrado.

Preparo do Local
e Plantio
Para o plantio, as covas devem ter a
dimensão mínima de 0,60 m x 0,60 m x
0,60 m,
tendo uma folga para o torrão, a muda
deve estar centralizada, preservando
sempre
a manutenção da faixa de passagem
de 1,20 m.

MANEJO E
CUIDADOS
Para o desenvolvimento completo e saudável das mudas, faz-se necessários
cuidados periódicos, como irrigação, adubação, podas, a manutenção dos canteiros
ou faixas, tratamento fitossanitário, e se necessário a renovação do plantio.

Irrigação
Nos primeiros dias após o plantio:
diariamente no período da manhã e da
tarde,por cerca de 10 dias;
Após consolidação completa: Apenas
em época de estiagem ou quando o se
achar necessário.

Poda
As podas de limpeza e formação deverão ser realizadas
conforme necessidade da muda e crescimento da mesma,
podendo ser:
Poda de formação: retirada dos ramos laterais ou “ladrões” da
muda;
Poda de limpeza: remoção de galhos secos e doentes;
Poda de educação: galhos baixos, tortos e defeituosos
deverão ser eliminados o mais cedo possível para que se evite
dificuldades futuras.
Poda de manutenção: Esse tipo de poda é realizado em
árvores adultas, seu objetivo é a manutenção da rede viária,
iluminação e fiação elétrica e telefônica.
Poda de Conformação: é uma poda “leve”, onde apenas são
retirados galhos que estão interferindo nas edificações,
telhados, iluminação e na rede elétrica ou de telefonia e a
sinalização de trânsito.

Quem deve
realizar as
podas?

As podas deverão ser realizadas por um profissional
capacitado, que seja treinado para realizá-la de maneira
correta.
Você poderá realizar a poda, depois de entrar em contato com a
Secretaria do Meio Rural, Ambiente e Turismo, solicitando a
abertura de um protocolo para a realização da poda.
A secretaria realiza as podas da calçada, porém o munícipe
pode contratar uma pessoa para realizar o serviço.
Para poda deve ser observada a Norma ABNT 16.246-1, que
estabelece os procedimentos para a poda de árvores, arbustos
e outras plantas lenhosas em áreas urbanas, em conformidade
com a legislação aplicável
OBS: Nunca deixar de solicitar a autorização para realização de
poda e/ou erradicação de árvore. Realizar qualquer
procedimento sem autorização é considerado crime ambiental,
conforme lei municipal nº 524/2005.

O QUE É O ESPAÇO ÁRVORE?
O espaço arvore é um ambiente onde se cria uma melhor
possibilidade de desenvolvimento da árvore, isto é, o local
onde a mesma for plantada deverá ser uma área que possua
a maior dimensão de área permeável, assim dando maior
liberdade para crescimento da mesma. Além disto, todas as
árvores deverão ser numeradas e catalogadas, sendo elas de
médio ou grande porte.

O QUE É
CALÇADA
ECOLÓGICA?

Calçada ecológica é uma construção de um

QUAL SUA
IMPORTÂNCIA?

permeabilização do mesmo, isto através de

passeio, que visa evitar a impermeabilização
do solo, permitindo que com seus materiais
alternativos

seja

possível

uma

maior

materiais permeáveis, como os concregramas,
entretravados e faixas de gramados ou jardins,
juntamente com uma arborização adequada no
calçamento.
Sua importância esta ligada ao fato de que,
quanto maior a área permeável menor o risco
de enchente, erosões e outros problemas.

LISTA DE ESPÉCIES ADEQUADAS
PARA PLANTIO
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