
 

 

 
GUIA ILUSTRADO: 

A Arborização Urbana de 

Severínia 

 

 
 

O tema arborização urbana é muito importante nos municípios, pois além 
de fornecer um ambiente agradável, ainda contribui com a melhoria da 
qualidade do ambiente, proporcionando, inclusive, melhores condições de vida 
à população. Arborizar não significa simplesmente o ato de plantar uma árvore, 
mas sim, proporcionar à planta as condições ideais ao seu desenvolvimento.  
Além disso, a escolha de um exemplar adequado ao local é fundamental, 
devendo-se sempre prioriza espécies nativas da região. 

Diante disso, o presente “Guia Ilustrado”, tem como finalidade instruir os 
munícipes quanto aos procedimentos, normas, manejo, cuidados, dentre outras 
informações relevantes à arborização urbana de Severínia. 
 
1. Legislação municipal sobre arborização urbana: 
 

 Lei nº 2.274/2017 

 Lei nº 2.242/2017 

 Lei Complementar nº 1.734/2009 

 Decreto nº 4.164/2012 



 

 

 
Além das normas municipais, foram preconizadas as informações da 

ABNT 16 246-1. 
 
2. A importância da arborização urbana para o ambiente e o homem: Por 
que devemos arborizar? 
 

Além das funções ambientais vitais, a arborização é um componente 
fundamental da paisagem urbana e faz parte da identidade local, relacionando-
se com aspectos sociais, culturais e históricos; sendo portanto importante 
planejá-la de modo integrado ao cenário. 

A arborização desempenha diversas funções importantes nas cidades, 
relacionados a aspectos ecológicos, estéticos e sociais, além de 
proporcionarem sombra, amenizarem a temperatura e aumentar a umidade 
relativa do ar, melhorando a qualidade do ambiente e amenizar a poluição 
sonora. 

O desenvolvimento integral da diretiva Arborização Urbana na gestão 
ambiental municipal é um fator muito importante para a manutenção do meio 
ambiente, principalmente no que se refere ao ambiente urbano, que é 
beneficiado diretamente com o manejo adequado da arborização, propiciando 
benefícios estéticos, físicos e ambientais da cidade. 
 
3. Lista das espécies nativas próprias para plantio urbano: 
 

Serão apresentadas a seguir, algumas espécies de interesse para a 
arborização urbana com indicação para calçamentos (Nascimento, 2015): 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

   

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 
 

No que se refere às espécies inadequadas, destacam-se: 

 

 
 



 

 

4. Escolha do local mais adequado para plantio na área urbana: 
 
A largura da calçada deve ser de no mínimo 2 metros, respeitando-se às 

leis de acessibilidade. Caso a calçada seja menor que 2 metros, a árvore 
poderá ser inserida no leito carroçável. 

Além disso, no que se refere ao espaço destinado à inserção da árvore, 
deve ser respeitado o uso de 40% do calçamento, conforme previsto no espaço 
árvore, considerando-se 40% da largura, por exemplo: 2,5m x 40% = 1 metro 
de largura, enquanto que o comprimento do espaço deverá ser o dobro da 
largura. 

A escolha do local e da espécie de árvore adequados proporciona 
melhores condições para o desenvolvimento da árvore minimizando riscos de 
acidentes, reduzindo a necessidade de podas, sem causar prejuízos à 
acessibilidade entre outros benefícios. Neste sentido, considerando que a 
cidade possui áreas com diferentes aptidões para o plantio de árvores, foram 
criadas 3 categorias de planejamento:  

• Arborização de passeios em vias públicas; 
• Arborização de áreas livres públicas; 
• Arborização de áreas internas de lotes e glebas, públicas ou privadas. 
Para cada categoria foram definidos parâmetros específicos como 

distanciamentos da muda a ser plantada em relação aos elementos existentes 
no seu entorno e espécies de árvores indicadas para cada situação. Devem ser 
considerados também aspectos paisagísticos, o projeto original, história do 
bairro, entre outros, podendo, eventualmente, utilizar-se de espécies não 
listadas neste manual. 

 
Parâmetros para a arborização de passeios em vias públicas: Para o 

plantio nas calçadas/passeios públicos, a escolha da espécie adequada 
permite que a árvore tenha um pleno desenvolvimento, explorando o espaço 
aéreo disponível sem causar interferências e danos aos demais equipamentos 
públicos, às construções e ao calçamento, e consequentemente tendem a 
diminuir as ações de manejo, ao longo do seu desenvolvimento, especialmente 
podas e transplantes.  

 
Parâmetros para arborização de áreas livres públicas: São 

caracterizadas como áreas livres públicas: praças, canteiros de avenidas, 
parques e demais áreas verdes destinadas à utilização pública. Segue abaixo 
tabela instrutiva quanto ao porte da árvore e a distância mínima de edificações 
e muro/gradil: 

 

 
 

Nas áreas destinadas à convivência humana ao ar livre, tais como áreas 
de estar em praças e parques, playground e estações de ginástica, deverá ser 



 

 

evitado o plantio de árvores com características de queda de galhos e/ou frutos 
que possam causar danos. 

 
Parâmetros para arborização de áreas internas de lotes e glebas, 

públicas ou privadas: Nessas áreas internas a escolha da espécie a ser 
plantada poderá ser feita considerando o objetivo da arborização, a 
particularidade de uso do local ou a preferência do responsável pela área. 
Poderão ser utilizadas quaisquer espécies de árvores devendo-se dar 
preferência às espécies nativas da flora regional salvo espécies não indicadas 
para o plantio. Para o plantio deverão ser considerados todos os 
distanciamentos anteriormente citados. 

 
5. Preparo do berço/implantação: 
 

As medidas relativas ao preparo do local para o plantio podem variar em 
função das características do local que receberá as mudas, tais como:  

1 - áreas ajardinadas com solos não impermeabilizados exigem menos 
operações iniciais do que as já ocupadas por equipamentos urbanos e/ou 
calçamento. Em ambas as situações as operações básicas de preparo e 
abertura das covas são as mesmas.  

2 – em áreas ocupadas por equipamentos urbanos e/ou calçamento são 
necessárias medidas como a retirada parcial das instalações existentes e a 
melhoria da qualidade do solo.  

A cova deve ter capacidade suficiente para conter totalmente o torrão da 
muda arbórea, deixando um vão que posteriormente será preenchido com 
terra. 

É recomendável que o vão tenha preferencialmente uma largura de 0,20 
m. O mercado viveirista oferece mudas com torrões cujos volumes variam de 
30 a 100 litros. Tal variação ocorre de acordo com o diâmetro do tronco – DAP 
(Diâmetro à Altura do Peito) em média:  

• 30 litros para DAP de 3 cm 
• 50 litros para DAP de 5 cm  
• 100 litros para DAP de 7 cm 
Considerando estes volumes, a cova deve ter dimensões mínimas de 

0,60m x 0,60m x 0,50m e variar de acordo com o aumento do volume do torrão, 
conforme figura abaixo: 

 
Caso o solo onde será plantada a muda apresentar baixa fertilidade, 

como em aterros, ou mostrar-se inadequado quando há excesso de 
compactação ou presença de entulho, a cova deverá ter preferencialmente 
dimensões de 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m. Nestes casos, o solo retirado durante a 
escavação deverá ser trocado, para o preenchimento da cova por ocasião do 
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plantio. Nas situações citadas no parágrafo anterior, em que o solo não é 
aproveitável, deverá ser utilizada uma mistura formada por:  

• 2/4 terra de textura argilosa 
• 1/4 de composto orgânico estabilizado 
• 1/4 de areia grossa 
A utilização de areia grossa tem a finalidade de evitar a 

impermeabilização do solo e consequente atrofiamento das raízes. 
Eventualmente, se as condições do solo da cova o permitir, este poderá 

ser parcialmente utilizado livre de impurezas e melhorado com o acréscimo da 
mistura descrita anteriormente. Em todas as situações, contudo, quer seja 
utilizando o solo retirado da cova ou a mistura, antes do preenchimento a terra 
de plantio deverá ter sua acidez corrigida e receber adubo mineral e ter sua 
acidez corrigida. A acidez pode ser corrigida com calcário, na proporção de 
aproximadamente 200g/cova, e a adubação mineral com a aplicação de NPK 
(04- 14- 08) na proporção de 100g/cova. Estas quantidades de insumos valem 
para covas de 0,60 x 0,60 x 0,50 m e deverão ser aumentadas 
proporcionalmente ao aumento das dimensões das covas. 

 
6. Orientações de quem pode e como realizar o plantio 

 
O plantio da muda e acabamentos devem ser acompanhados de 

cuidados básicos, mas nem por isso menos importantes, voltados a assegurar 
a integridade das mudas durante o manuseio e sua localização correta em 
relação ao espaço da cova e à superfície do solo. Qualquer pessoa pode 
realizar o plantio de uma árvore, desde que possua as ferramentas adequadas. 
Quando tratar-se de crianças ou pessoas com necessidades especiais, deve 
haver o acompanhamento e supervisão de um responsável. 

 
a) A retirada da embalagem que envolve o torrão deve ser feita somente 

no momento do plantio. Cuidando para não provocar injúrias às raízes, que 
podem comprometer o bom desenvolvimento destas. Nesse momento, se 
necessário, pode-se realizar a toilette da muda por meio do corte, com tesoura 
de poda, das raízes enoveladas no fundo do recipiente que contém o torrão. 

  
b) Após a retirada da embalagem, a muda deve ser colocada no centro 

da cova. Seu colo deverá ser posicionado de maneira a ficar no mesmo nível 
da superfície do solo; isto significa que, a depender do tamanho do torrão, 
poderá haver necessidade de preenchimento prévio do fundo da cova com 
terra. Importante lembrar que o tutor deve ser inserido na cova logo após a 
abertura desta e antes da colocação da muda.  

 
c) Com a muda posicionada corretamente, deverá ser feito o 

preenchimento total do espaço remanescente com a terra de plantio, preparada 
conforme especificado no anteriormente. Após o preenchimento, a terra deve 
ser pressionada para alcançar uma compactação adequada e evitar a 
formação de bolsões de ar.  

 
d) Depois de plantada, a muda deverá receber uma boa irrigação, a 

qual, além de garantir o suprimento hídrico necessário ao desenvolvimento da 
planta, contribuirá para melhorar a compactação e o contato das raízes com o 
solo.  



 

 

e) Finalizado o plantio, deverá ser realizado em volta da muda, uma 
coroa, a uma distância mínima de 30 cm, ou maior, conforme o tamanho da 
cova. Este acabamento “em bacia” tem a função de criar condições para 
melhorar a captação de água. 

 

 
 
Recomendação: Sugere-se a aplicação da técnica de mulching, que 

consiste numa camada de material orgânico (ex. folhas, serragem, palha...) 
disposta sobre o solo que o protege das intempéries e representa uma barreira 
física à transferência de calor e vapor d'água entre o solo e a atmosfera, 
mantendo-o fresco, úmido e protegido contra erosão. 

 
Tutores: O tutoramento deve ser visto como uma operação acessória 

fundamental no desenvolvimento da muda. O tutor deve ter resistência contra 
ventos fortes e amparar a muda por um período mínimo de três anos. E ainda 
aumenta a chance de enraizamento no solo circundante à cova, bem como 
favorece o crescimento adequado do fuste, ao evitar que envergue para o lado 
da calçada pública ou mesmo do leito carroçável da via. Não é indicada a 
utilização de madeiras finas e sem resistência e, ainda, elementos com quinas, 
pois, estes últimos, causam prejuízo por danificarem a casca do fuste, que leva 
à fragilização do indivíduo arbóreo em pouco tempo. Assim, de maneira a evitar 
tais prejuízos, incluindo também os ambientais, devem ser utilizadas 
preferencialmente madeiras de eucalipto, roliças e descascadas, conforme 
dimensões da figura abaixo: 
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 A muda deve ser presa ao tutor por meio de amarrio de tiras de borracha 
com largura e comprimento variáveis de acordo com o porte, em forma de 
número oito, deitado que, embora fixe a muda, permite-lhe certa mobilidade. 

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. Deve ter secção circular 
com diâmetro de 6 cm e extremidade inferior pontiaguda para melhor fixação 
ao solo.  

Palmeiras e mudas com altura superior a 4,00 m podem ser amparadas 
por 03 (três) tutores em forma de tripé com as mesmas dimensões e 
características descritas para os tutores individuais 

Outros métodos de ancoragem poderão ser utilizados desde que 
adequados ao porte e planejados de maneira a não danificar a casca do tronco 
ou o estipe das palmeiras.  

 
Protetores: Os protetores, preconizados para uso específico em áreas 

urbanas próximas de equipamentos escolares, quadras de esportes e áreas de 
“play-ground”, possuem a finalidade de evitar danos mecânicos principalmente 
ao tronco das árvores até o completo desenvolvimento da árvore. Os protetores 
devem atender às seguintes especificações:  

a) Altura mínima, acima do nível do solo, de 1,60 m; 
b) A área interna deve permitir inscrever um círculo com diâmetro maior 

ou igual a 0,40 m;  
c) As laterais devem permitir os tratos culturais;  
d) Os protetores devem permanecer, no mínimo, por 03 (três) anos, sendo 

conservados em perfeitas condições;  
e) Na sua confecção devem ser utilizados materiais como eucalipto ou 

ferro fundido;  
f) Projetos de veiculação de propaganda nos protetores não são 

convenientes, exceto em casos de publicidade institucional que devem ser 
submetidos à apreciação dos órgãos competentes.  

 
Grelhas: Grelhas, ou golas de árvores, são acessórios utilizados para 

ampliar o espaço da calçada pública com a finalidade permitir o deslocamento 
das pessoas com segurança e propiciar a acessibilidade, sendo 
particularmente indicados para ambientes urbanos muito movimentados. 
Confeccionadas em ferro fundido ou concreto pré-moldado, constituem-se em 
elementos arquitetônicos que, pelo seu aspecto estético, valorizam as árvores 
plantadas, ao mesmo tempo em que protegem o solo e garantem o necessário 
suprimento de água e oxigênio. Existem diversos modelos de grelhas 
disponíveis no mercado que podem ser utilizados de acordo com o orçamento 
disponível, porém desde que os modelos escolhidos sejam adequados às 
necessidades fisiológicas das árvores. A figura abaixo demonstra a utilização 
da grelha: 

 
 



 

 

 
 

7. Orientações de manejo: 
 

Para que a arborização urbana cumpra suas funções adequadamente, se 
faz necessário todo um cuidado com a árvore desde o momento do plantio até 
o final de seu ciclo vital. Portanto devem ser desenvolvidas ações de manejo 
que atendam às necessidades das árvores em relação ao espaço urbano. 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.  

As ações de manejo preconizadas nesse manual são: irrigação, podas, 
transplante, readequação de canteiros, remoção de vegetação parasita e 
interferentes e supressão. Para decidir qual ação deve ser aplicada, deve-se 
levar em conta que cada indivíduo arbóreo possui necessidades diferenciadas 
referentes à espécie, em função de suas características morfológicas e 



 

 

fisiológicas. Além disso, é importante que seja realizada uma avaliação da 
árvore, observando o estado fitossanitário, analisando mais detalhadamente o 
tronco, a raiz, os ramos e as folhas e as condições do local onde está plantada. 
As ações de manejo realizadas preventivamente e periodicamente contribuem 
para a formação e desenvolvimento de árvores saudáveis e seguras, evitando 
futuros procedimentos corretivos como poda drástica, transplante e eventual 
supressão. 

Inicialmente, no que se refere à poda, a mesma só é autorizada mediante 
a capacitação do podador em cursos oferecidos pela prefeitura, SENAR ou 
outra instituição de ensino que promova tal treinamento com entrega de 
certificado. 

É importante o acompanhamento e condução de uma árvore quando 
jovem, objetivando evitar podas severas na fase adulta, uma vez que nesta 
fase são menos tolerantes a injúrias. Sendo assim, ao longo do ciclo de vida 
das árvores poderão ser executados os seguintes tipos de poda:  

Poda de formação: A poda de formação é essencial, pois condiciona 
todo o desenvolvimento da árvore e sua adaptação às condições em que vai 
ser plantada definitivamente. É realizada no viveiro. No viveiro as mudas são 
produzidas dentro de padrões técnicos, sendo conduzidas no sistema 
denominado “haste única”, que consiste na desbrota permanente num caule 
único e ereto, até atingir a altura mínima de 2,0 metros.  

Poda de condução: Quando a muda já está plantada no local definitivo, a 
intervenção deve ser feita com precocidade, aplicando nela a poda de 
condução. Visa-se, com esse método, conduzir a planta em seu eixo de 
crescimento, retirando-se dela ramos indesejáveis e ramificações baixas, 
direcionando o desenvolvimento da copa para os espaços disponíveis, sempre 
levando em consideração o modelo arquitetônico da espécie. É um método útil 
para compatibilização das árvores com os fios da rede aérea e demais 
equipamentos urbanos, prevenindo futuros conflitos.  

Poda de limpeza: É realizada para eliminação de ramos secos, senis e 
mortos, que perderam sua função na copa da árvore e representam riscos 
devido a possibilidade de queda e por serem foco de problemas fitossanitários. 
Também devem ser eliminados ramos ladrões e brotos de raiz, ramos 
epicórmicos, doentes, praguejados ou infestados por ervas parasitas, além da 
retirada de tocos e remanescentes de poda mal executadas. Estes galhos 
podem em algumas circunstâncias ter dimensões consideráveis, tornando o 
trabalho mais difícil do que na poda de formação.  

Poda de correção: Visa eliminar problemas estruturais, removendo 
partes da árvore em desarmonia ou que comprometam a estabilidade do 
indivíduo, como ramos cruzados, codominantes e aqueles com bifurcação em 
V, que mantém a casca inclusa e formam pontos de ruptura. Também é 
realizada com o objetivo de equilibrar a copa. 

Poda de adequação: É empregada para solucionar ou amenizar conflitos 
entre equipamentos urbanos e a arborização, como por exemplo, rede de 
fiação aérea, sinalização de trânsito e iluminação pública. É utilizada para 
remover ramos que crescem em direção a áreas edificadas, causando danos 
ao patrimônio público ou particular. Entretanto, antes de realizar essa poda, é 
importante verificar a possibilidade de realocação dos equipamentos urbanos 
que interferem com a arborização (troca de rede elétrica convencional por rede 
compacta, isolada ou subterrânea, deslocamento de placas e luminárias, 
redução da altura dos postes de iluminação, cerca elétrica, etc). 



 

 

Poda de levantamento: Consiste na remoção dos ramos mais baixos da 
copa. Geralmente é utilizada para remover partes da árvore que impeçam a 
livre circulação de pessoas e veículos. É importante restringir a remoção de 
ramos ao mínimo necessário, evitando a retirada de galhos de diâmetro maior 
do que um terço do ramo no qual se origina, bem como o levantamento 
excessivo que prejudica a estabilidade da árvore e pode provocar o declínio de 
indivíduos adultos.  

Poda de emergência: É realizada para remover partes da árvore como 
ramos que se quebram durante a ocorrência de chuva, tempestades ou ventos 
fortes, que apresentam risco iminente de queda podendo comprometer a 
integridade física das pessoas, do patrimônio público ou particular. Apesar do 
caráter emergencial, sempre que possível deve ser considerado o modelo 
arquitetônico da árvore, visando um restabelecimento do desenvolvimento da 
copa e minimizando riscos posteriores.  

No que se refere ao transplante, tal ação significa retirar a planta de um 
lugar e replantá-la em outro, adotando-se técnicas agronômicas especificas, 
reaproveitando-as e usufruindo de seus benefícios. O processo exige 
conhecimento técnico e segurança de forma a garantir a sobrevivência da 
planta e a integridade física das pessoas envolvidas na execução do trabalho. 
Portanto, recomenda-se que somente pessoas com experiência executem o 
transplante.  

Antes de mudar uma planta de lugar, deve-se proceder à avaliação das 
condições de acesso aos locais de origem e destino para definir as estratégias 
de trabalho, os equipamentos e as ferramentas necessárias para viabilizar as 
atividades tais como preparação do torrão, eventual poda e transporte. Para 
aumentar as chances de êxito no transplante, a observação dos fatores 
relacionados à planta como: espécie botânica, fase do ciclo de vida, fase do 
ciclo anual (fenologia), vigor e condições fitossanitárias são de extrema 
importância. A avaliação imprecisa desses parâmetros pode conduzir a planta 
ao estresse excessivo e consequente morte.  

Readequação de canteiros e faixas permeáveis: No entorno da árvore 
plantada é imprescindível manter uma área permeável, na forma de canteiro ou 
faixa, que permita a infiltração de água e aeração do solo. 

Ao longo do desenvolvimento da árvore deverão ser observadas as 
dimensões e condições da área permeável no entorno do exemplar e sempre 
que necessário ampliar o canteiro, preservando a largura mínima de 1,20 m de 
faixa livre destinada exclusivamente à circulação de pedestres.  

Remoção de vegetação parasita: Consiste na remoção de erva-de-
passarinho (espécies das famílias Loranthaceae e Viscaceae), figueira mata-
pau (espécies hemiepifetas do gênero Ficus, que por desenvolvimento de suas 
raízes provocam o estrangulamento do hospedeiro) e fios-de-ovos (Cuscuta 
racemosa). Estes serviços deverão ser executados sempre com supervisão de 
um técnico que analisará a eventual necessidade de poda do exemplar 
hospedeiro visando o controle da infestação. Os resíduos gerados deverão ter 
um tratamento ou destino apropriado a fim de não ocorrer propagação do 
parasita.  

Remoção de vegetação interferente: Consiste na remoção de espécie 
arbórea com DAP inferior a 3 cm que esteja se desenvolvendo no mesmo 
canteiro em competição com a árvore principal e interferindo no seu 
desenvolvimento.  



 

 

Supressão de exemplares: Como todo ser vivo as árvores atingem a 
senilidade, o que deve ser considerado no planejamento ambiental. De modo a 
dar continuidade à qualidade ambiental local proporcionada pela copa das 
árvores, recomenda-se o plantio intercalar de novas mudas, antes dos 
exemplares adultos tornarem-se senis. Mesmo executando todas as técnicas 
de manejo aqui apresentadas, as árvores podem apresentar sinais como 
presença de ocos no tronco, inclinação excessiva e/ou infestação intensa de 
pragas e doenças; denotando um alto risco de queda e acidentes o que 
implicará na sua possível supressão. Exemplares arbóreos já mortos e que se 
apresentem secos devem ser eliminados e posteriormente substituídos pelo 
plantio de outra árvore no mesmo local ou nas proximidades, respeitando os 
parâmetros preconizados nesse manual. A supressão de árvores só poderá ser 
realizada mediante autorização do poder público. 

Avaliação de exemplares: Periodicamente deverão ser realizadas 
avaliações das condições gerais das árvores a fim de detectar a necessidade 
de ações de manejo. Especial atenção deve ser dada a indivíduos 
considerados senescentes a fim de avaliar o estado fitossanitário para estimar 
os riscos de queda e acidentes.  

Irrigação: 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”. Com 
respeito ao volume de água a ser aplicado, este deverá ser suficiente para 
umedecer o volume de terra da cova originária do plantio. Considera-se que 
uma quantidade entre 10 e 20 litros seja suficiente. 

Segue abaixo ilustração referente à rega, poda e adubação (A, B e C): 
 

 
 
8. Controle de pragas e doenças: 

 

A figura abaixo demonstra alguns sinais de doenças comuns em espécies 

arbóreas: 

 

http://loucuraracional.files.wordpress.com/2010/03/arborizacao_4.jpg


 

 

 

1. Vários ramos de menor diâmetro a saírem de um tronco? Este 

problema encontra-se associado a um tronco de médio/grande diâmetro partido 

ou rolado. Muitas vezes criam-se cavidades com podridão que são encobertas 

pelo tecido novo e que tomam todo o ramo estruturalmente fraco. 

2. Cavidades ao longo dos ramos? Normalmente aparecem devido à 

queda dos ramos laterais (ramos que esgalham). Pode ser um local propício ao 

desenvolvimento de podridões que colocam a estrutura do ramo em risco de 

queda. 

3. Ramos em forquilha? Normalmente são dois ramos que crescem 

juntos e que estão unidos, sendo estruturalmente fracos, podem sofrer rotura e 

cair. No seu ponto de contato podem acumular agua criando uma zona húmida 

propícia à instalação de fungos. 

4. Tocos ou cavidades resultantes de cortes e que não cicatrizam? 

Normalmente resultantes de cortes mal efetuados. Muitas vezes o uso de 

“tintas” pode esconder podridões ou fungos. 

5. Cavidades no tronco ou casca solta e morta? Evidenciam danos 

provocados por agentes externos, ex: o raspar de veículos, bem como por 

problemas internos provocados por fungos ou parasitas. 

https://antiarboricida.files.wordpress.com/2011/04/arvore.jpg


 

 

6. Cavidades basais? Podem ser provocadas pelos mais diversos 

agentes. É necessária muita precaução com este tipo de cavidades porque 

podem influir na correta estabilização da árvore, podendo, em casos mais 

avançados de podridão, provocar a rotura e consequentemente queda da 

árvore. 

7. Copa morta ou folhagem pequena, de cor anormal? Indica muitas 

vezes o corte de raízes ou o ataque de pragas ou doenças. 

8. Cancro basal? Crescimento anormal de tecidos que pode provocar o 

enfraquecimento do ramo ou tronco levando á queda ou à morte do mesmo. 

9. Ramos com configurações diferentes das da árvore no estado 

natural? Resultantes de cortes mal feitos e que originam tocos. Estes ramos 

não apresentam uma boa estrutura podendo partir sobre o seu próprio peso. 

10. Fungos? Podem ser encontrados diversos tipos de fungos. Maior 

parte deles indica a presença de madeira podre no interior da árvore. 

11. Solo com fissuras? Pode ser provocado pela deslocação das raízes 

sobre ação de ventos fortes. 

12. Raízes cortadas? Muitas vezes a abertura de valas ou outras 

construções provocam o corte de raízes o que leva ao desequilíbrio da própria 

árvore, podendo esta cair ou morrer. 

 
Seguem abaixo acometimentos comuns em espécies arbóreas e como 

controlá-los: 

 

a. Formigas carpinteiras 

 
Atualmente, estima-se que existam cerca de 18.000 espécies de formigas 

no mundo, sendo que o Brasil apresenta 2.000 espécies identificadas e, 
destas, somente 1% é considerada praga, sendo cerca de 50 espécies 
adaptadas ao ambiente urbano. As espécies do gênero Camponotus, de hábito 



 

 

normalmente noturno (com exceções), geralmente fazem ninhos em cavidades 
no solo, madeiramentos, árvores vivas ou mortas, atrás de batentes de janelas 
ou portas, vigamentos de telhado, rodapés, assoalhos, fendas em paredes, 
dentro de gavetas e forros de madeira, possuindo ninhos satélites ou 
secundários, ligados ao ninho principal. As espécies mais comuns em território 
nacional são Camponotus atriceps, Camponotus crassus, Camponotus 
rufipes, Camponotus arboreus e Camponotus fuscocinctus. 

Entretanto, as espécies de Camponotus mais encontradas na arborização 
urbana em são C. atriceps, C. crassus, C. rufipes, Camponotus 
sericeiventris e Camponotus rengeri. 

As formigas carpinteiras de um modo geral nidificam (formam ninhos) nos 
mais variados ambientes, colonizando galhos e troncos de árvores vivas ou 
mortas, solo, cupinzeiros abandonados, madeiramentos em decomposição e 
de construção de casas, praticamente em todos os materiais fabricados em 
madeira. 

Apesar da escavação de madeiramentos ou aproveitamento de aberturas 
existentes nelas para o feitio dos ninhos, essas formigas não se alimentam de 
celulose, procurando preferencialmente por substâncias contendo carboidratos 
(açúcares, néctar, etc.) podendo muitas vezes interagir mutualisticamente com 
cochonilhas, pulgões e cigarrinhas a procura de honeydew (substância 
adocicada secretada por insetos sugadores), proteínas (insetos, aves mortas, 
etc.), gorduras, dentre outros alimentos. 

Pesquisa realizada pelo Instituto Biológico em área na cidade de São 
Paulo, durante 8 anos, em mais de 1.600 árvores viárias de 52 espécies 
diferentes, identificou espécies nativas e exóticas de maior e menor 
susceptibilidade à infestação por formigas carpinteiras, inclusive em palmeiras 
ornamentais. 

 
Manejo de Camponotus em árvores urbanas: 
A localização de ninhos de Camponotus em árvores, muitas vezes, pode 

ser facilitada pela presença de resíduos de madeira raspada em forma de 
serragem (raspas), depositados junto à base do tronco da árvore infestada, 
indicando a atividade característica do gênero. Encontrar os ninhos primários e 
secundários é um dos maiores problemas para o controle. 

A eliminação dos ninhos de Camponotus em árvores, por meio de 
pulverizações e infiltrações em troncos de inseticidas domissanitários, é de 
suma importância para o êxito no controle. Os principais ingredientes ativos 
são preferencialmente de baixa toxicidade ao homem e ao ambiente como: os 
piretroides permetrina, cipermetrina, lambda cialotrina, alfa cipermetrina, 
deltametrina e ciflutrina, o fenil pirazol fipronil e os neonicotinoides 
imidaclopride e thiamethoxam. O uso de iscas tóxicas à base de ácido bórico a 
1% em líquido adocicado serve como complemento no controle de formas 
jovens e reprodutores localizados nos ninhos e depende delas não possuírem 
efeitos repelentes e terem longo espectro de ação. 

Os inseticidas domissanitários profissionais devem ser sempre aplicados 
por empresas controladoras de pragas urbanas, diluídos em água, em ninhos 
de Camponotus localizados em aberturas naturais de árvores, assim como em 
tratamentos perimetrais. A quantidade de litros de calda inseticida pode ser 
variável, dependendo do tamanho da árvore e do ninho encontrado. A 
quantidade de calda aplicada pode variar para mais ou para menos, de acordo 
com o diâmetro da árvore tratada. A concentração utilizada para a elaboração 



 

 

da calda inseticida é de 0,5% do ingrediente ativo por litro de água, devendo 
ser respeitadas as orientações descritas no rótulo do produto utilizado. 

 
b. Cupim 

 

Os cupins arborícolas recebem esse nome devido ao hábito de 
construírem seus ninhos sobre árvores. Esses cupinzeiros geralmente são 
grandes e possuem coloração bem escura, próximo ao negro. Os ninhos 
também podem estar apoiados sobre postes, paredes e madeiras em geral. 

A principal espécie de cupim arborícola é a Nasutitermes corniger, 
também citada por outros autores como Nasutitermes araujoi ou Nasutitermes 
globiceps. Essa espécie constrói túneis e galerias que vão desde o ninho até o 
chão. 

Uma mesma colônia de cupins arborícolas pode apresentar vários reis e 
rainhas. Assim, a eliminação de uma rainha não implicará no extermínio da 
colônia. Os soldados apresentam na cabeça uma estrutura bem desenvolvida, 
cujo formato lembra um grande nariz pontudo. Por esse motivo, esses 
indivíduos são popularmente chamados de soldados nasutos. Suas 
mandíbulas, por outro lado, são pouco desenvolvidas, sendo quase 
imperceptíveis a olho nu. 

Os cupins arborícolas atacam madeiras em geral. Eles são comuns em 
áreas urbanas, podendo atacar o madeiramento das casas, de modo a 
danificar as construções. São geralmente encontrados em madeiras dos 
telhados que podem estar próximas a alguma árvore contendo um ninho. 
Atacam também a própria árvore que serve de suporte para o cupinzeiro. 

Os ninhos são facilmente identificados por suas características 
peculiares. São grandes, negros, possuem formato mais ou menos esférico e 
se situam nas copas das árvores. 
 

Métodos para se evitar e combater uma infestação: 
Os métodos preventivos para esse tipo de cupim não diferem muito das 

estratégias para se evitar os demais tipos de cupins. Recomenda-se o uso de 
madeira previamente tratada e deve-se remover madeiras e entulhos contendo 
celulose nos locais próximos às construções. 



 

 

Aconselha-se a retirada do ninho da árvore infestada. A infestação, no 
entanto, pode ser frequente, uma vez que cupins arborícolas possuem várias 
rainhas. 

 
9. A importância da calçada ecológica: 
 

As calçadas ecológicas são excelentes alternativas na área urbana, tendo 
em vista o fato de que: 

 

 Reduzem as temperaturas, diminuindo a sensação térmica de pedestres 
e motoristas; 

 Aumentam a sensação de bem-estar e melhora nossa saúde física e 
mental; 

 Sequestram gás carbônico (CO²) e liberam oxigênio, reduzindo a 
poluição atmosférica, melhorando a qualidade do ar; 

 Diminuem o efeito das ilhas de calor, criando ilhas de conforto térmico 
regulando o microclima urbano; 

 Aumentam a sensação de bem-estar e melhoram nossa saúde física e 
mental; 

 Reduzem a velocidade dos ventos, amenizando o transporte de poeira e 
acidentes; 

 Aumentam a sensação de bem-estar e melhora nossa saúde física e 
mental; 

 Exercem a função de barreira de som; 

 Favorecem a infiltração das águas pluviais diminuindo os riscos de 
enchentes; 

 Amenizam a radiação solar, suavizando a claridade intensa da radiação; 

 Embelezam e perfumam as ruas, avenidas e praças; 

 Propiciam variação de cor, forma e textura à cidade; 

 Valorizam os imóveis; 

 Minimizam a aridez da paisagem urbana. 
 
10. Espaço Árvore: 
 

O espaço árvore refere-se a um espaço específico para a árvore num 
determinado imóvel, sendo que para novos loteamentos, o calçamento deverá 
ter no mínimo 2,5 m de largura. Sendo assim, considera-se 40% da largura 
para o espaço da árvore, onde: 2,5 m x 40% = 1(um) metro de largura e o 
comprimento deverá ter, no mínimo, o dobro da largura, ou seja, 2 (dois) 
metros de comprimento. Segue abaixo ilustração referente ao espaço árvore: 



 

 

 
 

Além dos loteamentos novos, aqueles que já existem também devem ser 
adequados, sendo que em calçamentos com no mínimo 2 (dois) metros de 
largura, também considera-se 40% da largura, ou seja, 80 (oitenta) 
centímetros, com o comprimento equivalente ao dobro da largura, ou seja, 160 
(cento e sessenta) centímetro. Segue abaixo ilustração referente ao espaço 
árvore para calçamentos de até 2 metros: 

 

 
 

No município de Pirangi, a maior parte dos calçamentos públicos possui 2 
metros de largura, porém, em espaços inferiores, as árvores poderão ser 
inseridas no leito carroçável, conforme ilustrado abaixo: 

 



 

 

 
 
 
11. Espécies existentes em Severínia 
 

A arborização de Severínia conta com uma diversidade grande de 
espécies, sendo que em cada bairro foram identificadas as seguintes árvores: 
 

SETOR 1 – CENTRO/VILA AMATE 

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO QUANTIDADE 

Aroeira Salsa Schinus terebinthifolius 71 

Cacho de Ouro Cassia ferruginea 10 

Caduca Tabebuia 20 

Chorona Salix x pendulina 8 

Coqueiro Cocos nucifera 60 

Dama da Noite Cestrum nocturnum 23 

Dombeya Dombeya wallichii 5 

Escova de mamadeira Callistemon viminalis 7 

Flamboyant Delonix regia 46 

Jambo Syzygium jambos 23 

Leiteira Tabernaemontana 

fuchsiaefolia 

3 

Magnólia Magnolia liliflora 18 

Manga Mangifera indica 37 



 

 

Murta Myrtus 76 

Noivinha Morinda citrifolia 7 

Oiti Licania tomentosa 601 

Palmeira Imperial Roystonea oleracea 33 

Pata de Vaca Bauhinia forficata 23 

Pinha Annona squamosa 3 

Plátano Platanus 15 

Primavera Bougainvillea 10 

Pata de vaca Bauhinia forficata 29 

Pinha Annona squamosa 3 

Primavera Platanus 15 

Sete Copa Bougainvillea 9 

Não identificadas - 331 

 

SETOR 2 – JD. KARINA / COHAB II / JD. VITÓRIA / VILA SANTO ANTÔNIO 

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO QUANTIDADE 

Abacateiro Persea americana 9 

Abricó da Praia Mimusops coriacea 4 

Aroeira Salsa Schinus terebinthifolius 25 

Azeitona do Ceilão Elaeocarpus serratus 4 

Cacho de Ouro Cassia ferruginea 5 

Castanheira Bertholletia excelsa 6 

Chapéu de Napoleão Thevetia peruviana 13 

Chorona Salix x pendulina 5 

Dombeya Dombeya wallichii 20 

Escova de Mamadeira Callistemon viminalis 5 

Ingá do Brejo Inga laurina 5 

Magnólia Magnolia liliflora 14 

Manga Mangifera indica 6 

Murta Myrtus 74 

Oiti Licania tomentosa 341 

Palmeira Imperial Roystonea oleracea 28 

Pata de Vaca Bauhinia forficata 7 



 

 

Primavera Bougainvillea 6 

Sete Copas Terminalia Catappa 11 

Ypê Tabebuia 11 

Ypê de Jardim Tecoma stans 15 

Espécies Desconhecidas - 17 

 

SETOR 3 – COHAB IV / JARDIM PRIMAVERA I E II / JARDIM DONA LUIZA / 

CDHU 

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO QUANTIDADE 

Abricó da Praia Mimusops coriacea 6 

Aroeira Salsa Schinus terebinthifolius 12 

Azeitona do Ceilão Elaeocarpus serratus 17 

Castanheira Bertholletia excelsa 8 

Cuité Crescentia cujete 3 

Dombeya Dombeya wallichii 10 

Escova de Mamadeira Callistemon viminalis 5 

Goiabeira Psidium guajava 9 

Ingá do Brejo Inga laurina 6 

Limoeiro Citrus limon 7 

Magnólia Magnolia liliflora 15 

Mangueira Mangifera indica 25 

Murta Myrtus 151 

Noivinha Morinda citrifolia 3 

Oiti Licania tomentosa 321 

Pata de Vaca Bauhinia forficata 44 

Sete Copa Terminalia Catappa 12 

Sombreiro Clitoria fairchildiana 18 

Ypê Tabebuia 18 

Ypê de Jardim Tecoma stans 9 

Espécies Desconhecidas - 175 

  

 

 



 

 

SETOR 4 – JARDIM MALDONADO / COHAB I / RESIDENCIAL CAMACHO I, 

II E III / DISTRITO INDUSTRIAL 

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO QUANTIDADE 

Abacateiro Persea americana 4 

Abricó da Praia Mimusops coriacea 6 

Acerola Malpighia emarginata 8 

Amora Morus sp. 5 

Aroeira Salsa Schinus terebinthifolius 18 

Cacho de Ouro Cassia ferruginea 10 

Castanheira Bertholletia excelsa 10 

Chapéu de Napoleão Thevetia peruviana 16 

Dombeya Dombeya wallichii 15 

Escova de Mamadeira Callistemon viminalis 7 

Flamboyant Delonix regia 8 

Goiabeira Psidium guajava 14 

Ingá do Brejo Inga laurina 11 

Jambolão Syzygium jambos 7 

Magnólia Magnolia liliflora 27 

Mangueira Mangifera indica 4 

Murta Myrtus 113 

Oiti Licania tomentosa 189 

Palmeira Imperial Roystonea oleracea 2 

Pata de Vaca Bauhinia forficata 11 

Pinha Annona squamosa 9 

Primavera Bougainvillea 9 

Sete Copas Terminalia catappa 6 

Sombreiro Clitoria fairchildiana 7 

Ypê Tabebuia 7 

Ypê de Jardim Tecoma stans 28 

Espécies Desconhecidas - 61 

 

SETOR 5 – JARDIM CIDADE DE DEUS / JARDIM NOVA CIDADE 

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO QUANTIDADE 



 

 

Aroeira Salsa Schinus terebinthifolius 11 

Castanheira Bertholletia excelsa 13 

Chapéu de Napoleão Thevetia peruviana 12 

Dombeya Dombeya wallichii 24 

Escova de Mamadeira Callistemon viminalis 16 

Goiabeira Psidium guajava 8 

Ingá do Brejo Inga laurina 8 

Jambolão Syzygium jambos 15 

Murta Myrtus 35 

Oiti Licania tomentosa 107 

Sete Copas Terminalia catappa 18 

Sombreiro Clitoria fairchildiana 10 

Ypê Tabebuia 13 

Ypê de Jardim Tecoma stans 27 

Espécies Desconhecidas - 57 

 
 
 
12. Considerações finais 
 

Em função do exposto, a realização da arborização urbana é fundamental 
para a melhoria da qualidade do ambiente urbano, tendo em vista os inúmeros 
benefícios proporcionados pelas árvores, porém, conforme apresentado, torna-
se fundamental que sejam verificados vários fatores antes do plantio, tais como 
as características da espécie, porte, métodos de escolha do local, preparo do 
berço, implantação, plantio, manejo, poda, controle de pragas e doenças, 
dentre outros que tendem sempre à auxiliar o munícipe quanto à melhoria da 
qualidade do processo de arborização, para que não seja simplesmente o fato 
de se plantar uma árvore que terá um tempo de vida curto, mas sim, um 
processo efetivo de escolha e manejo, para que essa árvore permaneça no 
local o maior tempo possível e que traga realmente os benefícios que pode 
proporcionar. 
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