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1. PORQUE ARBORIZAR? 

 
As árvores urbanas desempenham funções importantes para os cidadãos e o meio 
ambiente, tais como benefícios estéticos e funcionais que estão muito além dos seus custos 
de implantação e manejo. 
 
Esses benefícios estendem-se desde o conforto térmico e bem estar psicológico dos seres 
humanos até a prestação de serviços ambientais indispensáveis à regulação do 
ecossistema, assim sendo:  
 
• Elevar a permeabilidade do solo e controlar a temperatura e a umidade do ar 
 
A impermeabilização indiscriminada do solo urbano é um dos agentes que aumentam o 
escoamento superficial e as enchentes. 
Além disso, a ausência de arborização somada a outros fatores como poluição e elevada 
concentração de asfalto e concreto produzem “ilhas de calor”, que são áreas de baixa 
umidade relativa e alta temperatura. 
Árvores fornecem sombra às edificações e ajudam a mantê-las frescas no verão. À sombra 
das árvores, a temperatura ambiente chega a ser até seis graus centígrados mais baixa que 
a pleno sol. A existência  sistemática de árvores minimiza as variações térmicas. 
 
 
• Interceptar a água da chuva 
 
As copas das árvores fracionam a água das chuvas, o que diminuía energia do impacto da 
gota no solo minimizando o problema de erosão. As superfícies das folhas, frutos, galhos e 
demais estruturas aéreas promovem também a retenção de água e constitui-se uma “caixa” 
de retenção hídrica natural diminuindo, consequentemente, o problema das enchentes. 
 
• Proporcionar sombra 
 

 
   Figura 1 

 
Locais arborizados economizam recursos públicos, por exemplo, na manutenção de áreas 
pavimentadas. Áreas arborizadas quando comparadas àquelas expostas diretamente ao sol 
sofrem menos com os fenômenos de contração e dilatação, diminuindo seu desgaste. 
 
A copa das árvores filtra os raios solares diminuindo os efeitos da fotoexposição humana 
que, em excesso, pode causar doenças de pele e de visão.  
Assim, por meio da arborização, os órgãos públicos tendem a reduzir seus gastos na área 
de infraestrutura e saúde. 
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• Funcionar como corredor ecológico  
 
 A arborização viabiliza a conexão entre as populações de fauna de fragmentos maiores. 
 
Além disso, as árvores abrigam uma infinidade de seres vivos, como insetos, líquens, 
pássaros, enriquecendo o ecossistema urbano e aumentando sua biodiversidade. 
 
As flores e frutos presentes nas árvores também trazem à cidade um ganho ambiental 
significativo, pois se prestam como atrativo e refúgio da avifauna urbana. 
Algumas espécies vegetais, com ênfase nas frutíferas nativas, são responsáveis pelo abrigo 
e alimentação de  aves, assegurando-lhes condições de sobrevivência 
 

 
         Figura 2 

 
 

• Agir como barreira contra ventos, ruídos e alta luminosidade 
 
As árvores modificam os ventos pela obstrução, deflexão, condução  ou filtragem do seu 
fluxo, assim, a vegetação quando arranjada adequadamente pode proteger as construções 
da ação dos ventos ou direcionar a passagem destes por um determinado local. 
Quanto aos ruídos, as estruturas vegetais são capazes de absorver ondas sonoras 
diminuindo a poluição sonora. 
 
Já no que se refere à luminosidade, a vegetação atenua o incômodo causado pelas 
superfícies altamente reflexivas de determinadas edificações, que podem  
ofuscar a visão.  
 

 
       Figura 3 
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• Diminuir a poluição do ar 
 
As árvores retêm em suas folhas os particulados em suspensão no ar, frequentes em 
cidades com grande tráfego de veículos, impedindo que tais elementos alcancem as vias 
respiratórias agravando doenças como asma, pneumonia, bronquites, alergias, entre outras. 
Posteriormente, estas partículas retidas são lavadas pelas águas da chuva. 
 

 
 Figura 4 

 
 

• Sequestrar e armazenar carbono 
 
Por meio da fotossíntese, as árvores capturam o gás carbônico da atmosfera e o utilizam na 
formação de suas estruturas vegetativas. 
Sendo este um dos gases responsável pelo efeito estufa, as árvores auxiliam no combate ao 
aquecimento global. 
 
 
• Bem estar psicológico 
 
Através do paisagismo se obtém uma infinidade de formas e cores, anulando o efeito 
monótono de construções retilíneas. 
 
A presença de espécies arbóreas na paisagem promove beleza cênica, melhoria estética 
(especialmente na época de floração) e funcionalidade do ambiente e, em consequência, 
um aumento da qualidade de vida da população. 
 
 

2. Quer uma árvore em frente a sua residência?   
 

� O munícipe que desejar plantar uma arvore em frente a sua residência, deverá entrar 
em contato com o Serviço de Atendimento ao Cidadão – SAC através do telefone 
156 e registrar o seu pedido. Posteriormente o pedido será encaminhado a 
Secretaria de Manutenção e Serviços para seja realizado o plantio. O plantio 
obedecerá os critérios abaixo: 

 
� Nas áreas residenciais particulares, assim como nas públicas, recomenda-se o 

plantio de espécies que não comprometam as construções, o sistema de drenagem, 
o esgoto e as redes aéreas.  

� Árvores de porte baixo ou médio, de até seis metros, devem ser plantadas em 
calçadas com fiação aérea e em calçadas com construções pouco recuadas, 
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podendo desenvolver-se livremente sem serem submetidas às podas. O plantio 
destas espécies possibilitará o normal funcionamento da rede de energia elétrica e a 
livre passagem de pedestres, além de não danificar as canalizações subterrâneas.  
 

� Canteiros centrais de avenidas sem redes aéreas e subterrâneas podem ser 
ornamentados com palmeiras, havendo a possibilidade de integrar árvores nesse 
espaço. Deve-se evitar o uso de plantas com bases de copas baixas que, projetadas 
na pista de rolamento, prejudicam o trânsito de veículos. Árvores com copas do tipo 
globosa, pêndula, colunar, cilíndrica e umbeliforme, preferencialmente, devem ser 
introduzidas em praças e áreas verdes, formando maciços ou dispostas em fileiras 
de mesmas espécies.  
 

� A arborização de ruas com menos de 14 metros de largura está condicionada às 
larguras das calçadas. Situações de calçadas estreitas, com fiação aérea e 
construções sem recuo, podem ou não ser arborizadas. As palmeiras somente 
devem ser plantadas em calçadas sem fiação 

 
� Ruas com mais de 14 metros de largura, sem fiação e com construções em recuo, 

admitem o uso de árvores de porte pequeno, médio ou grande. 
 

� Árvores e palmeiras existentes em parques, praças ou jardins devem estar contidas 
nesses espaços. Não se recomenda arborizar as calçadas que margeiam esses 
espaços, para não limitar o efeito de profundidade visual  dos espaços abertos. 
 
 

 
2.1  ESCOLHA DO LOCAL 

 
As dimensões do corte na calçada para o plantio da árvore devem ser suficientemente 
grandes para acompanhar o crescimento de sua árvore, caso contrário, o tronco e as raízes 
quebrarão a calçada. 
 

 

   Figura 5 
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Cova  
  
• A cova deve ser aberta de modo que a muda fique centralizada, prevendo a manutenção 
da faixa de passagem de 1,20 m.  
 
• As covas variam de 0,50 x 0,50 x 0,50m a 1,0 x 1,0 x 1,0m e normalmente são 

localizadas a uma distância de 0,50m da guia da sarjeta.  Após colocar a muda 
cuidadosamente, recomenda-se preencher espaço vazio com uma mistura de areia, 
esterco de curral curtido e terra de boa qualidade ou terra vegetal 

 
• Todo entulho decorrente da quebra de passeio para a abertura de cova deve ser recolhido.  
 
• O perímetro da cova deve receber acabamento após o término do plantio.  
 

 

             Figura 6 

 

FONTE: Arborização Urbana –Caderno de Educação Ambiental -Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo – 
2015 

 

 
2.2  ESCOLHA DAS ESPÉCIES 
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Arborizar uma cidade significa atingir objetivos de ornamentação, estética, melhoria do 
microclima e diminuição da poluição. Para isso, deve-se tomar cuidado com a escolha 
da espécie, que deve ser compatível com o local, para o pleno desenvolvimento 
do exemplar. A implantação de uma diversidade de espécies na arborização urbana resulta 
em melhorias na qualidade ambiental, quanto à sobrevivência da flora e fauna, que são 
elementos importantes no ecossistema urbano.  
 
 
 
2.3 RELAÇÃO DE ESPÉCIE DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
NOME CIENTÍFICO     NOME POPULAR 
 
Bauhinia blakeana      Pata de vaca  
Bauhinia purpurea      Pata de vaca  
Dictyoloma vandellianum     Tingui-preto  
Handroanthus heptaphyllus var. paulensis  Ipê-rosa-anão  
Lagerstroemia indica      Resedá  
Aspidosperma riedelii     Guatambuzinho  
Bauhinia longifolia      Unha-de-vaca 
Casearia sylvestris      Guaçatonga  
Erythroxylum deciduum     Cocão  
Eugenia dysenterica      Cagaita  
Eugenia involucrata      Cereja do rio Grande 
Jacaranda puberula      Carobinha  
Myrcia rostrata      Guamirim da folha fina 
Psidium cattleianum      Araçá  
 
 
 
 
 
2.4 RELAÇÃO DE ESPÉCIE DE MÉDIO PORTE 
 
 
NOME CIENTÍFICO     NOME POPULAR 
 
Bauhinia variegata     Pata de vaca  
Cassia leptophylla      Falso barbatimão 
Cordia superba      Babosa branca  
Handroanthus chrysotrichus     Ipê-amarelo  
Koelreuteria bipinnata     Árvore da China  
Lagerstroemia speciosa      Resedá flor de rainha  
Licania tomentosa      Oiti  
Michelia champaca      Magnólia amarela  
Pachira aquatica      Monguba  
Pterocarpus violaceus    Aldrago  
Sapindus saponária     Sabão-de-soldado  
Tabebuia roseo-alba      Ipê-branco  
Tibouchina granulosa     Quaresmeira  
Allophilus edulis      Chal-chal 
Andira anthelmia      Angelim-amargoso  
Andira fraxinifolia      Angelim-doce  
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Aspidosperma cylindrocarpon    Peroba-poca  
Aspidosperma parvifolium     Guatambu-oliva  
Astronium fraxinifolium     Aroeira-vermelha  
Bowdichia virgilioides     Sucupira preta 
Cybistax antisyphilitica    Ipê-verde  
Eugenia pyriformis      Uvaia  
Eugenia uniflora      Pitanga 
Handroanthus ochraceus      Ipê do cerrado 
Jacaranda cuspidifolia    Caroba  
Luehea candicans      Açoita-cavalo  
Luehea grandiflora      Açoita-cavalo  
Physocalymma scaberrimum    Pau de rosas 
Pimenta dioica      Pimenta da Jamaica  
Platypodium elegans     Amendoim do campo 
Plinia edulis       Cambucá  
Pouteria torta       Abiu  
Pterodon emarginatus     Sucupira  
Swartzia langsdorffii      Pacova-de-macaco  
Vitex polygama      Tarumã  
Vochysia tucanorum     Pau-de-tucano  
 

 
Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/meio_ambiente/MARBOURB.pdf 
 
 
 
 
 

3. PREPARAÇÃO DO BERÇO 
 

 
As mudas a serem plantadas em vias públicas deverão obedecer às seguintes 
características mínimas:  
 
- altura: 2,5 m;  

- D.A.P. (diâmetro a altura do peito): 0,03 m;  

- altura da primeira bifurcação: 1,8 m;  

- ter boa formação;  

- ser isenta de pragas e doenças;  

- ter sistema radicular bem formado e consolidado nas embalagens;  

- ter copa formada por 3 (três) pernadas (ramos) alternadas;  

- o volume do torrão, na embalagem, deverá conter de 15 a 20 litros de substrato;  

- embalagem de plástico, tecido de aniagem ou jacá de fibra vegetal.  

- os tutores não devem prejudicar as raízes, por isso devem ser fincados no fundo da cova 

ao lado do torrão, antes do plantio e do preenchimento da cova com terra. 

- a altura dos tutores deve ser igual ou maior que 2,30 m, sendo que no mínimo 0,60 m 

enterrados no fundo da cova 
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Figura 7 

 
 
 

 
Figura 8 

 
 
 
 

3.1 MANUTEÇÃO E PODA 
 
A manutenção das árvores deve ser realizada de modo a viabilizar a longa permanência de 
exemplares adultos, frondosos e saudáveis, já que esses indivíduos contribuem de modo 
mais impactante para a melhoria ambiental. 
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Durante os dois primeiros anos após o plantio é importante realizar irrigações periódicas 
garantindo que não falte água para o seu desenvolvimento, assim como manter o 
coroamento em forma de bacia para melhor captação da água de irrigação. 
 
Após esse período acredita-se que a árvore já esteja estabelecida, pois suas raízes agora 
ocupam e exploram um maior volume de solo não dependendo mais de irrigação. 
A partir disso o coroamento também não é mais necessário.  
Especial atenção deve ser dada no período de outono-inverno também conhecido por 
“estação seca” 
 
A poda das árvores da arborização pública são de responsabilidade da Prefeitura Municipal 
de Amparo, devendo o munícipe quando necessário entrar em contato com o Serviço de 
Atendimento ao Cidadão – SAC para solicitar a poda. 
 
A supressão de árvore somente será executado pela Prefeitura Municipal de Amparo e por 
motivos que justifique tecnicamente a sua remoção 
 
 
 

 
4. CALÇADA ECOLÓGICA 

 
 
A calçada é uma parte da via pública a qual transita os pedestres, por isso ela deve ser 
acessível para as pessoas e não pode oferecer perigo. 
 
As calçadas ecológicas são aquelas que possuem uma ou mais faixas de jardinagem. Seus 
benefícios são muitos como a infiltração da água da chuva no solo (promovendo também no 
reabastecimento dos lençóis freáticos) e a amenização da temperatura; elas também 
auxiliam no  
desenvolvimento saudável das raízes das árvores, facilitam na manutenção das tubulações 
subterrâneas e embelezam a nossas cidades.  
 
Caso opte para a sua construção, devemos lembrar algumas medidas que devem ser 
adotadas: 
 
• Toda calçada deve ter no mínimo 1,20 metros de faixa livre para a passagem de pedestres 
(ABNT NBR 9050/04); 
 
• As faixas jardinadas não devem possuir arbustos que possam prejudicar a visão das 
pessoas ou espinhos que possam feri-las; 
 
• Essas faixas não podem estar muradas para poderem facilitar o escoamento das águas 
em dias de chuvas 
 
Com a calçada ecológica você impermeabiliza no máximo 70% da área (descontando-se 
entradas de garagem), proporcionando as seguintes vantagens: 
 
- Redução do custo de construção e manutenção das ruas; 
- Melhoria do tráfego de veículos durante as chuvas;  
- Melhoria da impermeabilidade do solo; 
- Melhor desenvolvimento das árvores. 
 
Exemplo abaixo de Calçada Ecológica 
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Figura 9 

 
 
 

5. Espaço Árvore 
 
As calçadas dos novos loteamentos, devem ter no mínimo 2,5 metros de largura  e o espaço 
árvore deve ter largura L = 40% da largura da calçada  e o seu comprimento C= 2xL (o 
dobro da largura) 
 
 
Exemplo1: Considerando uma calçada de 2,5m de largura, 2,5 x 40% = 1m de largura e o 
comprimento do espaço deverá ter no mínimo (largura 1m) x 2 = 2m de comprimento. 
 

 
Figura 10 

 
Espaço árvore para calçadas maiores do que 2,5m de largura em  novos loteamentos 

 
 
 
Exemplo 2: Considerando uma calçada de 2,0m de largura, 2,0 x40% = 0,80m de largura e o 
comprimento do espaço deverá ter no mínimo (largura 0,80m) x 2 = 1,60m de comprimento 
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Figura 11 

 
 

Espaço árvore para calçadas no viário com no mínimo 2,0m de largura  defronte a prédios 
públicos Em calçadas abaixo de 2 metros de largura, o Espaço Árvore deve ocupar o leito 

carroçável. 
 
 

 
  Figura 12 

 
Espaço árvore para calçadas menores do que 2,0m de largura 
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http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/meio_ambiente/MARBOURB.pdf 
 

LEGISLAÇÂO MUNICIPAL 

No Município de Amparo as leis que fazem a regulamentação das questões relacionadas ao 
plantio de árvores estão relacionadas a seguir: 
 

LEI MUNICIPAL Nº 3.436, DE 11 DE MAIO DE 2009 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE ARBORIZAÇÃO DE VIAS E ÁREAS VERDES 
NOS PLANOS DE  PARCELAMENTO DO SOLO PARA LOTEAMENTOS E 
DESMEMBRAMENTOS. 

 

DECRETO MUNICIPAL Nº 4531, DE 29 DE AGOSTO DE 2012 

REGULAMENTA LEI Nº 3436, DE 11 DE MAIO DE 2009, QUE "DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DE ARBORIZAÇÃO DE VIAS E ÁREAS VERDES NOS PLANOS DE 
PARCELAMENTO DO SOLO PARA LOTEAMENTOS E 
DESMEMBRAMENTOS". 

 

Lei Federal nº 9.605/98 
 
Conhecida como Lei de Crimes Ambientais, que dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências, na Seção II – Dos crimes contra a flora, estabelece, no artigo 49: 
 
“Destruir, danificar, lesar ou maltratar de qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação 
de logradouros ou em propriedades privadas alheias. 
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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). 
 
Esta lei está regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.179/99, 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) 
‘ 


