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1.  FUNDAMENTAÇÃO 

 

A Constituição Federal e seus artigos 182 e 183 define a política urbana, 

determinando que o instrumento básico da política de desenvolvimento e 

expansão urbana é o Plano Diretor do Municipal. Seu planejamento na esfera 

local abrange além da exigência constitucional o atendimento a os anseios do 

intenso crescimento das cidades brasileiras. Sendo um importante instrumento 

para a organização das ações governamentais, visando o bem-estar coletivo e 

a justiça social.  

O plano de Arborização Urbana – PDAU deve ser um documento 

elaborado, discutido e aprovado pelos municípios com a participação da 

população. Deve ser um instrumento complementar ao Plano Diretor do 

Município ou Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Municipal, além de estar 

em consonância com a Lei Orgânica do Município.  

Arborização Urbana refere-se a um termo utilizado frequentemente pela 

sociedade retratando a prática de plantio de arvores no perímetro urbano, mas 

muito além de sua interpretação básica, a maioria da população desconhece a 

importância do estudo técnico e metodológico por trás desta terminologia. 

Para conduzir a arborização urbana é necessário fazer uma avaliação da 

condição arbórea da cidade, identificando suas qualidades e corrigir os seus 

aspectos negativos, para isso se faz necessário ter um levantamento do 

patrimônio arbóreo da cidade. Assim, através do diagnóstico será possível saber 

a realidade das espécies arbóreas do município e propor medidas necessárias 

para melhoria da arborização urbana do município Pinhal de São Bento - PR. 
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2. HISTÓRICO DA ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO  

 

O município de Pinhal de São Bento foi criado pela Lei Estadual nº 9.278, 

de 29 de maio de 1990, foi desmembrado do município de Santo Antônio do 

Sudoeste. Sua população estimada em 2010 era de 2.620 habitantes, sendo 

1.162 habitantes residentes na zona urbana e 1.458 na zona rural. Apresenta 

IDH-M 0,708, o município está localizado no Sudoeste do Paraná há 

aproximadamente 574 Km da capital do estado, Curitiba. As culturas 

predominantes na região são de origem alemã e a italiana. 

A expansão urbana se deu no município na década de 60 e 70 motivado 

pela vinda das famílias do campo para a cidade. Uma das principais atividades 

desenvolvidas no município foi a pecuária e agricultura, nos anos 70 com a 

instalação de cerealista e agroindústria alavancou ainda mais a crescente pela 

urbanização do município.  

 Com a delimitação da área urbana, implantou-se ruas e avenidas, praças 

públicas e canteiros onde iniciou o plantio de árvores para sombreamento e 

embelezamento dos locais. 

 A partir dos anos 2000, algumas espécies foram implantadas, como a 

Canelinha (Nectranda megapotamica) em sua grande maioria, Figueira Chilena 

(Fícus auriculata), e Ligustro (Ligustro sinensis), seguida de Nespera (Euribotrya 

japônica) a qual começou a ser difundida pelo seu rápido desenvolvimento.  

 Dentro as espécies implantadas, o ligustro e a figueira Chilena (figura 1), 

são espécies exóticas com potencial invasor, assim, as mesmas não devem 

incorporar a arborização urbana. E ainda, a figueira chilena apresenta princípios 

tóxicos que podem causar problemas aos seres humanos. Em contrapartida, a 

canelinha se apresenta uma boa opção para o meio urbano, mas deve ser 

evitado a monocultura, que é expressa nesse caso (figura 1).  
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A B 

Figura 1: Espécies com maior predominância na arborização. (A) Figueira Chilena, Exótica, 

com potencial tóxico, não apta a arborização. (B) Canelinha, Nativa, Maior predominância, 

apta a arborização. (C) Ligustro, exótica invasora, Não apta a arborização.  

C 

Fonte: Os autores, 2019 
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2.1. Importância da Arborização Urbana para o Município 

 

O que conhecemos hoje sobre arborização das cidades, deriva do plano 

de revitalização de Paris, implantado por Haussman, no século XVIII. O método 

utilizado para arborização dos bulevares e avenidas que foi copiado e adotado 

em todo mundo (SILVA, 2008) 

De acordo com Milano e Dalcin (2000), mesmo aquelas cidades que a 

arborização foi planejada também podem apresentar problemas por falta de 

avaliações constantes. Arborização urbana vem se tornando cada vez mais um 

agente importante na melhoria do micro-clima, assim como na diminuição da 

poluição, sem contar com o papel estético inerente ao seu próprio uso. 

No processo de planejamento urbano, a arborização tem um papel 

especial junto à qualidade de vida e estética da cidade, tornando-se parte de um 

todo, que constitui uma relação á área construída e um espaço recriado do qual 

o homem pode amenizar os impactos sobre o meio ambiente. (BONEMETTI, 

2000). 

 Todo o complexo arbóreo de uma cidade, que seja plantado ou natural, 

compõe em termos globais a sua área verde. Todavia, costuma-se excluir a 

arborização ao longo das vias públicas como integrante de sua área verde, por 

se considerar acessória e ter objetivos distintos, já que as áreas verdes são 

destinadas principalmente à recreação e ao lazer e aquela tem a finalidade 

estética, de ornamentação e sombreamento (SILVA, 2007). 

Se analisarmos do ponto de vista ambiental, podemos concluir que as 

árvores existentes ao longo das vias públicas não podem ser excluídas do 

complexo de áreas verdes da cidade, pois apesar de estarem dispostas de forma 

linear ou paralela constituem-se muitas vezes em uma “massa verde continua”, 

propiciando praticamente os mesmos efeitos das áreas consideradas como 

verdes das praças e parques. 

Nowak (2008) nos diz que uma boa arborização urbana beneficia não só a 

população o ambiente em geral, agregando vários benefícios como a redução da 
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poluição atmosférica (absorvendo Carbono e devolvendo Oxigênio) e também a 

poluição sonora. Um indivíduo tem potencialidade de reduzir a temperatura 

deixando o ambiente mais agradável, reduzindo a necessidade de refrigeração. 

Também auxilia na conservação dos recursos hídricos, assegura a qualidade do 

solo, evitando erosões e também contribui na saúde e no meio social, além de 

agregar valor à paisagem do ambiente. 

Pelos vários benefícios que a arborização pode proporcionar ao meio 

urbano, podemos descrever sobre o papel muito importantíssimo de 

restabelecimento da relação entre o homem e o meio natural, garantindo melhor 

qualidade de vida. 
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3.  OBJETIVO GERAL  

 

Estabelecer o Plano de Arborização Urbana que propicie benefícios 

diretos e indiretos à população, satisfazendo os requisitos estéticos, ambientais, 

sociais e econômicos. 

 

3.1. Objetivos Específicos 

        

      O plano visará atender aos seguintes objetivos: 

    

  Definir medidas e dimensões padrões a serem adotadas em relação à 

fiação aérea, iluminação pública, a localização da rede de drenagem 

pluvial e da rede de esgoto e de outros serviços urbanos, bem como a 

largura das calçadas afastamento mínimo nas edificações; 

 

 Elencar as espécies a serem utilizadas na arborização urbana nos 

diferentes tipos de ambiente urbanos; tais como ruas avenidas praças; 

 

  Orientar tecnicamente como proceder as pratica de plantio, manutenção, 

podas, controle de pragas / doenças, assim como estabelecer critérios 

técnicos de manejo preventivo da arborização urbana; 

 

 Definir metas plurianuais de implantação do Plano de Arborização 

Urbana, com cronograma de execução de plantios, replantios e 

substituição; 

 

 Dimensionar equipes e equipamentos necessários para o manejo da 

arborização urbana e estimar custos de implantação; 
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  Minimizar os impactos ambientais com a fixação da molécula de carbono 

a minimizar o efeito estufa; um clima mais agradável; 

 

 Estimular o comprometimento e a participação da população local, 

divulgando conhecimentos e informações e sensibilizando empresários e 

funcionários e estudantes; 

 

 Orientar e auxiliar os legisladores e técnicos, para a implantação do 

projeto de arborização urbana, quanto as etapas, que contemplam o 

referido plano. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO.  

 

No final da década de 1980, formou-se uma comissão de emancipação 

que objetivava o desmembramento do núcleo, sendo presidida pelo 

então vereador Paulo Fiorese, que era professor na localidade. 

Esta comissão obteve êxito, regulamentada então pela Lei Estadual nº 

9.278, de 29 de maio de 1990, sancionada pelo governador Álvaro Dias, criando-

se  o município de Pinhal de São Bento (figura 2), com território desmembrado 

do município de Santo Antônio do Sudoeste. A instalação oficial ocorreu em 1 de 

janeiro de 1993, sendo eleito e empossado o primeiro prefeito do município, 

Waldomiro Ermecindo Barbieri. 

 

Figura 2: Localização do Município de Pinha de São Bento.  

 
Fonte: Google Imagens, 2019. 

 

A população de Pinha de São Bento originalmente vinda dos estados do 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tiveram suas primeiras corretes migratória 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vereador
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Dias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Antonio_do_Sudoeste


        
 

 

15 

 

Município de Pinhal de São Bento - PR 

em meados de 1960. Dando Início do primeiro povoado onde hoje se encontra a 

cidade de Pinha de São Bento - Pr.  

 

A) Localização Geográfica do Município UTM  

Latitude: 7118323,76 m S, Longitude 251347.90 m E 

 

B) Altitude:  

480 m. 

 

C) Unidade fitogeográfica (Vegetação) 

O município está inserido no bioma mata atlântica, com formação de 

Floresta Ombrófila Mista, o símbolo desse ecossistema é o Pinheiro do Paraná 

(araucária angustifólia) (IBGE, 1991).  

 

D) Característica Climática. 

Segundo o IAPAR (2015) o clima na região do município de Pinhal de São 

Bento, baseado na classificação de Koppen é o Cfa. Clima pluvial temperado, 

mês mais frio entre +18ºC e -3ºC temperatura do mês mais quente superior a 

22ºC, com poucas geadas, verões quentes, sem estação seca definida. Ventos 

com direção predominantes sul-sudeste com tempo bom e norte-nordeste em 

períodos de precipitações, umidade relativa do ar variando média de 74%. 

(ITCG, 2015). 

 

E) População:  

Sua população estimada em 2010 era de 2.625 habitantes, sendo 1.167 

habitantes residentes na zona urbana e 1.458 na zona rural.  

F) Característica socioeconômica 

O município está distante 574 quilômetros de Curitiba, 665 quilômetros de 

Porto de Paranaguá. Sua área total é de 97.463 Km2  (IBGE 2010). A economia 

está fundamentada na avicultura, suinocultura, agricultura, cultivo de soja, milho 

e trigo e feijão, produção leiteira, gado de corte. Das indústrias instaladas no 
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município contam com artefatos de cimento, industrias de confecções, laticínio, 

derivados de alumínio, metalúrgica, além da área comercial com empresas de 

atacado e varejo.  

Os limites do município alcançam os municípios de Santo Antônio do 

Sudoeste, Ampére, Manfrinópolis, e Salgado Filho.  
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Figura 3: Macrozoneamento Urbano do Município de Pinha de São Bento 
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5. DIAGNÓSTICO DA ARBORIZAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO  

5.1. Levantamento de informações qualitativas e quantitativas da 

arborização das vias. 

 

A definição de metodologias para a avaliação e diagnóstico da 

arborização urbana depende dos objetivos específicos dos levantamentos em 

questão. Assim, é que índices quantitativos isoladamente, em geral, expressam 

pouco da realidade da arborização urbana, enquanto caracterizações 

qualitativas amplas são muitas vezes duvidosas, pela dificuldade de obtê-las.  

Somente avaliações e análises combinadas, quali-quantitativas, 

possibilitam considerações efetivamente úteis. Dessa forma, torna-se necessário 

conhecer tanto a quantidade quanto a distribuição da vegetação no meio urbano, 

bem como suas características de qualidade. 

Os inventários para avaliação da arborização urbana podem ter caráter 

quantitativo, qualitativo ou quali-quantitativo. Em qualquer uma das situações, 

podem ser completos (censo total) ou amostrais. 

Em cidades de pequeno porte ou pouco arborizadas, geralmente, faz se 

uso do inventário quali-quantitativo por censo total. A vantagem do censo total é 

a obtenção de 100% das informações da população estudada. Nas cidades de 

médio e grande porte são utilizados métodos amostrais para a qualificação e 

quantificação da arborização urbana.  

De acordo com as características locais, podem ser adotados sistemas de 

amostragem aleatória, sistemática ou em conglomerados. No município de 

Pinhal de São Bento foi utilizado o processo de inventário quali-quantitativo por 

censo total, por se tratar do método mais utilizado para cidades de pequeno porte 

e amostragem conglomerada. 

 

5.2.  Arborização Urbana Do Município De Pinhal de São Bento – Pr. 
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Através de um levantamento no perímetro urbano, foi utilizado a 

metodologia de censo total, no qual as amostras contemplaram os três bairros 

do Município de Pinhal de São Bento. Os bairros que obtiveram amostras são: 

Centro, Loteamento Manica, Sede União. 

É possível observar que a arborização urbana como um total, do município 

de Pinhal de São Bento, apresenta em sua composição espécies nativas e 

exóticas. Algumas espécies nativas como a Canelinha (Nectranda 

megapotamica) ocupa quase que 40% da arborização. Assim, a monocultura 

arbórea apresentada por essa espécie desencadeia a necessidade de uma 

arborização viária mais heterogênea, visando aumentar a diversidade. E também 

isso implica na prevenção de problemas na integridade da própria população 

vegetal. A outras espécies nativas que também não são adequadas para compor 

o meio urbano, como a Goiabeira (Psidium guajava) pelo fato de apresentar 

frutos grandes, que podem causar acidentes e ainda servem como alimento para 

a ave-fauna sendo fáceis de serem disseminados.  

No que diz-respeito a espécies exóticas, foi verificado a ocorrência de 

espécies com potencial invasor, propícia a causar perdas em relação a 

sociedade como um todo. O Instituto Ambiental do Paraná, IAP (2015) apresenta 

uma lista de espécies exóticas invasoras que não devem serem empregadas no 

meio urbano. Dentre as espécies levantadas o Limoeiro, Grevílea, Nêspera, 

Mangueira, Cinamomo, Pinus, Uva do Japão, Goiaba, Mamona, Jambolão, estão 

presentes nessa lista. Assim, necessita retirada e sua posteriori substituição por 

espécies que possam ser utilizadas com segurança no meio urbano. O Serviço 

Nacional de Informações tóxico-farmacológicas, SINOTOX (2009) apresenta 

também espécies tóxicas não recomendadas para ruas e logradouros. Dentro os 

indivíduos elencados encontram-se a Aroeira Salsa (Chorão), Ligustro, 

Cinamomo, Figueira spp., Cujas mesmas apresentam risco de toxidade pelas 

substâncias produzidas pelo metabolismo secundário. 

 

 

5.2.1.  Levantamento de informação quali-quantitativas da arborização de 

ruas. 
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Tabela 01: Levantamento Arbóreo Bairro Centro. 

Nome 

Popular 
Nome cientifico Família Nº de arvores Porcentagem 

Acerola 
Malpighia 

emarginata 
Malpighaiaceae 1 0,21% 

Araçá 
Psidium 

cattleianum 
Myrtaceae 3 0,62% 

Aroeira Schinus spp. Anacardiaceae 4 0,83% 

Azaléia 
Rhododendron 

simsii 
Ericaceae 2 0,41% 

Bermagota Citrus spp. Rutaceae 4 0,83% 

Camélia Camellia spp. Theaceae 4 0,83% 

Canelinha 
Nectranda 

megapotamica 
Lauraceae 210 43,39% 

Cedro Cedrela fissilis Meliaceae 1 0,21% 

Cerejeira 

Japonesa 
Prunus avium Rosaceae 13 2,69% 

Cinamomo Melia azedarach Meliaceae 6 1,24% 

Cipreste Cupressus spp. Crupressaceae 20 4,13% 

Figueira 

Chilena 
Fícus auriculata Moraceae 21 4,34% 

Fumeiro 

Bravo 

Solanum 

mauritianum 
Solanaceae 1 0,21% 

Goiaba Psidium guajava Myrtaceae 4 0,83% 

Grevilea Grevillea robusta Proteaceae 14 2,89% 

Laranjeira Citrus spp. Rutaceae 1 0,21% 

Ligustro 
Ligustro lucidum 

W.T Aiton 
Oleaceae 67 13,84% 

Limoeiro Citrus limon Rutaceae 12 2,48% 
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Mamona Ricinus communin Euphorbiaceae 3 0,62% 

Manacá da 

serra 

Tibouchina 

mutabilis 
Melastonataceae 2 0,41% 

Mangueira Mangifera indica Anacardiaceae 5 1,03% 

Nêspera 
Eriobotrya 

japônica 
Rosaceae 20 4,13% 

Palmeira 
Roystonea 

olaracea 
Arecaceae 5 1,03% 

Pata-de-Vaca Bauhinia forficata Fabaceae 4 0,83% 

Pessegueiro Prunus spp. Rosaceae 5 1,03% 

Pinnus Pinus spp. Pinaceae 5 1,03% 

Pitanga Eugenia uniflora Myrtaceae 4 0,83% 

Primavera Bougainvillea spp. Nyctaginaceae 2 0,41% 

Quaresmeira 
Tibouchina 

granulosa 
Melastomataceae 10 2,07% 

Salgueiro- 

Chorão 
Salix babylonica Flacourtiaceae 12 2,48% 

Três Maria Bougainvillea spp. Nyctaginaceae 1 0,21% 

Uva-do-

Japão 
Hovenia dulcis Rhamnaceae 12 2,48% 

Ypê 
Handroanthus 

spp. 
Myrtaceae 4 0,83% 

Outras 

espécies 
*  1 0,21% 

TOTAL    100 

Fonte: Os autores, 2019.  
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Tabela 02: Levantamento Arbóreo Loteamento Manica. 

Nome 

Popular 
Nome cientifico Família Nº de arvores Porcentagem 

Abacateiro 
Persea 

americana 
Lauraceae 1 2,50% 

Angico 
Anadenanthera 

spp. 
Favaceae 1 2,50% 

Aroeira Schinus spp. Anacardiaceae 2 5,00% 

Bergamota Citrus spp. Rutaceae  1 2,50% 

Butiá Butiá capitata Arecaceae 1 2,50% 

Canelinha 
Nectranda 

megapotamica 
Lauraceae 7 17,50% 

Cinamomo Melia azedarach Meliaceae 5 12,50% 

Cipreste Cupressus spp. Crupressaceae 3 7,50% 

Fumeiro 

Bravo 

Solanum 

mauritianum 
Solanaceae 1 2,50% 

Goiaba Psidium guajava Myrtaceae 1 2,50% 

Ligustro 
Ligustro lucidum 

W.T Aiton 
Oleaceae 7 17,50% 

Limoeiro Citrus limon Rutaceae 1 2,50% 

Mangueira Mangifera indica Anacardiaceae 1 2,50% 

Nespera 
Eriobotrya 

japonica 
Rosaceae 4 10,00% 

Pessegueiro Prunus spp. Rosaceae 1 2,50% 

Ypê 
Handroanthus 

spp. 
Bignoniaceae 3 7,50% 

TOTAL    40 100,00 % 

Fonte: Os autores, 2019. 
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Tabela 03: Levantamento arbóreo Sede União. 

Nome 

Popular 
Nome cientifico Família Nº de arvores Porcentagem 

Canelinha 
Nectranda 

megapotamica 
Lauracae 5 13,16% 

Cinamomo Melia azedarach Meliaceae 1 2,63% 

Figueira 

Chilena 
Fícus auriculata Moraceae 8 21,05% 

Flamboyã Delonix regia Fabaceae 1 2,63% 

Goiaba Psidium guajava Myrtaceae 1 2,63% 

Grevilea Grevillea robusta Proteaceae 3 7,89% 

Jambolão Syzygium cumini Myrtaceae 1 2,63% 

Ligustro 
Ligustro lucidum 

W.T Aiton 
Oleaceae 10 26,32% 

Nespera 
Eriobotrya 

japonica 
Rosaceae 4 10,53% 

Pitanga Eugenia uniflora Myrtaceae 2 5,26% 

Uva-do-

Japão 
Hovenia dulcis Rhamnaceae 2 5,26% 

Total   38 100,00% 

Fonte: Os autores, 2019 

 

 

Tabela 04: Estimativa Total de Árvores de Pinhal de São Bento – Pr. 

Nome do Bairro Total de Árvores 

Centro 484 

Loteamento Manica 40 

Sede União 38 

Total 562 

Fonte: Os autores, 2019 
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Tabela 05: Espécies de Arborização Urbana de Pinhal de São Bento – PR, que se destacam em 

Quantidades. 

Espécie (nome popular) Quantidade apurada. 

Canelinha 222 

Ligustro 84 

Figueira Chilena 29 

Nêspera 28 

Cipreste 23 

Uva-do-Japão 14 

Limoeiro 13 

Cerejeira Japonesa 13 

Cinamomo 12 

Grevílea 10 

Quaresmeira 10 

Fonte: Os autores, 2019 
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6.  PRINCIPAIS PROBLEMAS ENCONTRADOS  

 
Além das espécies exóticas invasoras e tóxicas citadas anteriormente 

foram encontrados outros problemas na arborização, como:  

a) Árvores senescentes: Existem Árvores senescentes em todos os 

bairros. As mesmas necessitam serem retiradas, devido ao risco de queda e 

possível causa de ferimentos. De antemão a retirada deve ser substituída por 

mudas apropriadas para o meio urbano (figura 4a). 

b) Podas drásticas: Foi observado esse tipo de poda devido a fiação 

elétrica, como também por falta de capacitação em relação ao tipo de poda que 

deve ser realizada. Recomenda-se podas adequadas e capacitação da equipe 

para realização desses serviços (figura 4b). 

c) Acessibilidade de pedestres: É necessário a retirada de árvores que 

danifiquem as vias de rolamento e calçadas devido seu tipo de raiz aérea, que 

causam elevação e dificultam o trânsito por parte dos pedestres (figura 4c). 

d) Bairros com pouca vegetação Urbana: Os bairros do município 

demonstraram ser arborizados, somente os novos loteamentos necessitam 

ampliar a arborização e devem utilizar este plano de arborização para escolha 

das espécies mais indicadas. 

e) Monocultura Arbórea: Como mencionado, A espécie canelinha 

ocupa quase 40% de toda a arborização do município. Tendo assim que o 

indicado é que não ultrapasse 10 à 15 % é indicado diversificar espécies visando 

uma melhor qualidade.     

f) Anilha: Foi verificado o uso de anilhas nas árvores. Prática essa que 

deve ser suspensa, visto que o uso das anilhas suprime o crescimento arbóreo, 

e com isso pode impedir o estabelecimento normal da planta, impedindo o 

desenvolvimento do sistema radicular, e assim pode promover a queda precoce 

da árvore, devido a sua resistência física à intemperes ser comprometida (figura 

4a). 

g) Calçadas: Foi observado em vários pontos da cidade irregularidades 

quanto a calçadas que servem como via de pedestres. É possível observar que 
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em vários pontos não apresenta a largura mínima estabelecida pela NBR 9050 

que é de 1,50m e a mínima admissível de 1,20m. Assim é necessário revisar 

pontos onde serão implantados indivíduos, para que os mesmos não ocupem 

grande parte da via. E também, é necessário a supressão de árvores exóticas 

que se apresentem nessa largura estabelecida (figura 4d). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Demonstrativo de situações apresentadas acima. (A) Mostra a senescência da árvore 

que necessita a retirada, como também o anilhamento que não pode ser usado. (B) Demonstra 

a poda irregular, suprimindo o desenvolvimento da copa da árvore, como também por falta de 

capacitação. (C) Apresenta árvore que não pode permanecer ali devido a metragem de esquinas 

e pela interceptação da via de pedestres. (D) Expunha a realidade de espécies invasoras 

implantadas de modo irregular em calçadas.  

A  B  

C

 
 A  

D 

26 
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7. CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DE ESPÉCIES PARA A ESCOLHA DE 

ESPÉCIES PARA A ARBORIZAÇÃO URBANA 

 

a) Na composição da arborização, deve-se escolher uma espécie para 

cada rua ou para cada lado da rua ou para um certo número de quarteirões, 

conforme sua extensão. Isso facilita o acompanhamento e de seu 

desenvolvimento e a manutenção destas árvores, como podas de formação e 

contenção, quando necessárias, além de maximizar os benefícios estéticos. 

b) Considerar a recomendação anterior de que uma única espécie não 

deve ultrapassar o limite de 10 a 15% do total da quantidade de árvores 

existentes em um mesmo bairro ou região. Em geral recomenda-se um número 

mínimo de 10 a 20 espécies para utilização de um plano de arborização. 

c) Na composição deve-se buscar o equilíbrio entre as espécies nativas e 

exóticas (o Ministério Público do Paraná recomenda somente espécies nativas), 

devendo-se dar preferência às muda de espécies nativas ocorrentes na região 

bioclimática, na qual se localiza o município, já que estão adaptadas ao 

ecossistema local, promovendo assim a sua conservação bem como a 

recuperação e reintrodução de pássaros nativos. 

d) Para espécies nativas com potencial de uso na arborização viária, 

mas para as quais não há informação do seu comportamento no meio urbano 

sugere-se que sejam propostos plantios experimentais (uma quadra ou parte de 

um rua) para monitoramento destas espécies para futuro uso em larga escala. 

e) Dependendo do local a ser arborizada (cidades de clima frio), a 

escolha de espécies caducifólias (perdem as folhas em certo período do ano) é 

extremamente importante para o aproveitamento do calor solar nos dias frios; já 

em outras cidades, com clima quente, as espécies de folhagem perene são mais 

adequadas.  

f) O formato e a dimensão da copa devem ser compatíveis com o espaço 

físico tridimensional disponível, permitindo o livre trânsito de veículos e 

pedestres, evitando danos às fachadas e conflito com a sinalização, iluminação 

e placas indicativas.                                                                                                                      
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g) Nos passeios, deve-se plantar apenas espécies com sistema radicular 

profundo, evitando o levantamento e a destruição de calçadas, asfaltos, muros 

de alicerces profundos. Ressalta-se que no meio urbano, mesmo árvores com 

raízes pivotantes, podem apresentar raízes superficiais devido às condições do 

solo ou por área livre de crescimento insuficiente. 

h) Dar preferência a espécies que não produzem flores ou frutos muito 

grandes. 

i) Selecionar espécies rústicas e resistentes a pragas e doenças, pois 

não é permitido o uso de fungicidas e inseticidas no meio urbano. 

j) Deve-se selecionar espécies de galhadas resistentes para evitar 

galhos que se quebrem com facilidade. 

 
7.1.  Critérios para definição dos locais de plantio  

 
a) Deve evitar o plantio em calçadas onde ocorram redes sanitárias 

(água e esgoto), telefônicas, pluviais e elétricas, devido aos possíveis conflitos 

com as estruturas.   

b) Árvores devem ser plantadas do lado oposto a rede de energia 

(postes). Em casos de Plantio sob redes de energia, utilizar árvores de pequeno 

porte (árvores de altura total de 6 m) e plantar fora do alinhamento da rede. 

c) Na calçada onde não existe rede elétrica pode se utilizar espécies de 

porte médio se o espaço físico permitir. 

d) Em casos onde as árvores existentes estão sob a rede de energia são 

inadequadas, é preciso providenciar a substituição por espécies de porte 

adequado. Quando possível, isto deverá ser efetuado intercalando-se as novas 

as velhas, até que as árvores atinjam um porte que visualmente consigam mitigar 

a falta das velhas. A substituição deve considerar os aspectos já elencados. 

e) Em avenidas com canteiro central, se não houver presença de rede 

de energia e a largura do canteiro permitir, o mesmo poderá ser arborizado com 

espécies de médio e grande porte.    

f) Em ruas com passeios de largura inferior a 1,50 m não é recomendado 

o plantio de árvores.  
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8. ESPAÇAMENTO E DISTÂNCIAS MINÍMAS DE SEGURANÇA ENTRE 

ÁRVORES E EQUIPAMENTOS URBANOS.  

Abaixo encontra-se uma tabela com os espaçamentos de acordo com o 

porte de cada espécie, recomendados pela COPEL (Companhia Paranaense de 

Energia Elétrica). 

 

      Tabela 6: Espaçamentos de acordo com o porte de cada espécie 

DISTÂNCIA EM RELAÇÃO A: 

ESPÉCIES 

PEQUENO 

PORTE (m) 

MÉDIO PORTE 

(m) 

GRANDE PORTE 

(m) 

Esquinas 5,00  5,00  5,00  

Iluminação pública 4,00  (1) 4,00  (1) 4,00  (1) e (2) 

Postes 3,00  4,00  5,00  (2) 

Placas de indicação e sinalizações (3) (3) (3) 

 

Equipamentos de segurança 

(hidrantes) 

 

1,00 

 

2,00  

 

3,00  

Instalações subterrâneas (gás, água, 

energia, telecomunicações, esgoto, 

drenagem) 

1,00 m 1,00  1,00  

Ramais de ligações subterrâneas 1,00 m 3,00  3,00  

Mobiliário urbano (bancas, cabines, 

guaritas, telefones) 

2,00 m 2,00  3,00  

Galerias 1,00 m 1,00  1,00  

Caixas de inspeção (boca-de-lobo, 

boca-de-leão, poço-de-visita, bueiros, 

caixas de passagem) 

2,00 m 2,00  3,00  

Entrada de garagem 2,00  2,00  2,00  

Ponto de ônibus 4,00  4,00  4,00  

Fachadas de edificação 2,40  2,40  3,00  

Guia rebaixada, gárgula, borda de 

faixa de pedestre 

1,00  2,00  1,5R (4) 

Transformadores 5,00  8,00  12,00  

Espécies arbóreas 5,00  (5) 8,00  (5) 12,00  (5) 

      Fonte: Copel, 2009. 
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9.  IMPLANTAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 

 

Para que o planejamento da implantação da arborização obtenha sucesso 

e atendam a expectativas da comunidade é preciso que o plano esteja em 

conformidade com as leis, normas e diretrizes municipais, estaduais e federais 

vigentes, além de não afetar a estrutura da cidade (ruas, praças e avenidas), 

deste modo racionalizando a ocupação do espaço e diminuindo ações de manejo 

necessárias para manutenção das árvores ao longo de sua existência, 

lembrando que para cada local existem espécies adequadas. 

As diretrizes e recomendações a seguir estão fundamentadas no 

diagnóstico da arborização urbana de Pinhal de São Bento, e buscam atender 

de maneira viável aos principais problemas verificados no município. 

 

9.1. Planejamento e Implementação dos Plantios 

 

Uma arborização adequada diminui os conflitos com a infraestrutura 

urbana, reduzindo os custos com manutenção, indenizações e atendimentos de 

emergência, todavia é importante levar em conta que muitas vezes os conflitos 

existentes que têm origem nos equipamentos, não nas árvores. 

Para a ideal gestão da arborização do município é preciso começar pelo 

plantio de espécies nas áreas que não possuem uma arborização satisfatória. 

Para isso, deve ser observado o diagnóstico realizado, de forma a possibilitar a 

verificação das áreas que não possuem uma arborização satisfatória, por isso 

sendo o plantio nessas áreas entendido como de caráter emergencial. 

 

9.2. Características das mudas. 

 

 O município de Pinhal de São Bento não possui um Viveiro 

municipal, porém, o mesmo quando necessita de mudas arbóreas, busca parceria 

junto de instituições como o do Instituto Ambiental do Paraná – IAP e de empresas 
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com interesse na arborização urbana, como a COPEL – Companhia Paranaense 

de Energia, dependendo da disponibilidade das variedades de mudas.  

Quanto mais superiores forem as mudas utilizadas na arborização das 

ruas, será mais fácil a adaptação e desenvolvimento das mesmas no meio, 

diminuindo problemas relacionados à podas por exemplo. Pois indivíduos de boa 

qualidade, e espécies adequadas para áreas verdes urbanas, apresentam melhor 

desenvolvimento, e reduzem essa atividade, não necessitando de tantas podas, 

sejam elas: de limpeza, condução, entre outras. As mudas para a arborização 

urbana devem seguir algumas características atribuídas, conforme guia de 

urbanização urbana da COPEL, disponível em seu site (FILHO SILVA, 2007). 

 

a) Estarem adaptadas ao clima do local destinado. 

b) Tronco único retilíneo com altura mínima de 2 m e copa bem definida. 

c) Altura da primeira bifurcação acima de 1,80m. 

d) Diâmetro a altura do Peito (DAP= 1,30m) de no mínimo 0,03 m. 

e) Forma e perfil trabalhados com tratos silviculturais específicos. (Podas de 

formação). 

 

 

9.3.  Produção ou aquisição de mudas.  

 

O município de Pinhal de São Bento optou por mudas disponíveis no 

viveiro do IAP as quais mostram a tabela 09: 

 

 
Tabela 7: Espécies Sugeridas pela Prefeitura de Pinhal de São Bento para compor a arborização 

do Município.  

Espécie Nome científico 

Quaresmeira Tibouchina granulosa 

Manacá-da-serra Tibouchina mutalulis 

Hibiscus Hibuscus spp 

Cerejeira-do-japão Prunus avium 

Alecrim Holocalyx balansae 

Caliandra Caliandra harrisii 
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Fonte: Os autores, 2019. 

 

Verificando diversificar a arborização optou-se ainda pela sugestão de 

espécies que podem ser enquadradas no meio urbano, disponíveis em viveiros 

capacitados em produção de mudas para arborização urbana, como: 

 

 
Tabela 8: Espécies com capacidade de uso na arborização 

Espécie Nome Científico 

Ypê – Amarelo Handroanthus crysotrichus 

Jacarandá Jacaranda mimosifolia 

Pata de Vaca Bauhinia forficata  

Ingá Ingá marginata 

Pau-fava Senna macranthera 

Fonte: Os autores, 2019.  
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10. PROCEDIMENTO DE PLANTIO 

 

Para que ocorra a inserção de novas espécies no meio, primeiro necessita 

da retirada das espécies causadoras de problemas, ou espécies que são 

inadequadas ao meio, essa troca deve ser gradativa, para não ser tão impactante 

para os frequentadores do ambiente. Deve-se analisar as condições desses 

indivíduos para realizar as intervenções necessárias. Alguns itens são bem 

visíveis como o risco de queda de galhos, devido a má condução das podas, 

também a inexistência de folhas, e a descamação do tronco que podem indicar o 

comprometimento total da árvore por ventura de pragas e doenças, e inúmeras 

outras condições que são apresentadas que indicam o risco de queda. Esse 

processo deve ser feito causando menor impacto,  

O primeiro processo para o plantio é necessário verificar algumas 

características como a presença de canalização e fiações subterrâneas para 

evitar danos futuros. Em seguida deve-se analisar a área que será implantada o 

indivíduo, se está apta ou não, respeitando sempre os limites de espaçamento 

para comportar o tamanho do indivíduo (como mostra a tabela 08). Deve-se 

também verificar as condições de solo, tendo em vista que o processo pelo qual 

o solo urbano passa é muito mais intenso, alterando as qualidades químicas 

físicas e biológicas.  

 A disposição das mudas será feita na posição que essas diminuíram a 

incidência de raios solares sobre o imóvel em questão, seja ele comercial ou 

residencial. Porém será feito um cuidado de acordo com que as espécies 

apresentem sombra na primavera/verão, porém deixe transpassar o sol no 

período de outono /inverno. 

As espécies escolhidas são de médio porte, terá também que ser 

respeitado o tamanho da inserção de copa de cada uma, sendo de 3,5 m para 

não atrapalhar a visualização de placas, e o tamanho dos indivíduos, deverá ser 

podada a altura de 7,20 m para médio porte, e 8,20 m para grande porte, para 

não atrapalhar a fiação telefônica e a elétricas.  
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Para transcorrer a etapa de inserção do indivíduo no meio respeitando as 

condições impostas na tabela 8, é necessário o processo conseguinte como, a 

abertura das covas, a adubação, e a inserção do indivíduo. Esses processos 

sendo detalhados abaixo necessitam atenção, devido que sua boa realização 

melhora as condições de sobrevivência e adaptação dos indivíduos arbóreos.  

 Coveamento  

Visto as características analisadas acima consegue se estabelecer o 

coveamento, 1,5 m de largura por 0,6 m de profundidade como mostra a figura 

12, porém pode-se aumentar a profundidade da cova se visto necessário, o 

formato da cova é conhecido como bacia sendo uma cova com formato semi-oval.  

Devido a estruturação do solo ser limitada, a porosidade ser baixa e 

apresentar elevada densidade, dificulta a retenção de água, apresentando 

também baixo teor nutricional necessitando a adubação, e o uso do hidrogel, 

assegurando a umidade da planta em 6 dias, necessitando a reposição da sua 

umidade apenas de seis em seis dias, conforme guia de urbanização urbana da 

Companhia Paranaense de Energia (FILHO SILVA, 2007). 

  Assim, visando essas limitações será utilizado 300 ml de hidrogel no 

momento da implantação e conseguida a adubação.  E para reduzir os custos de 

irrigação e estresse na muda por falta de água, optou-se por um plantio em época 

chuvosa, sendo entre os meses de abril e junho.  

O Complemento de nutrientes que é conseguido através da adubação 

química será utilizado 300 gramas de NPK 4-14-8 podendo aumentar a 

quantidade se necessário (conforme laudo de análise do solo), e adubo orgânico 

onde utiliza-se ou 10 litros de esterco bovino por indivíduo. Paiva e Gonçalves 

(2012) descreve em seu trabalho que é melhor aplicar ambos juntos (tanto o 

químico quanto o orgânico) em solos pobres, que é o caso daqui, esse processo 

é útil sendo realizados 10 dias antes da implantação dos indivíduos, sendo que 

nesse período as covas ficam abertas.  

Desse modo deve-se misturar o adubo orgânico ao solo (sempre bem 

curtido, devido a liberação excessiva de nitrogênio, que pode oxidar as raízes), e 
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ser aplicado o adubo químico e completar com uma camada superficial de solo, 

para que a planta possa adaptar-se.   

Figura 5: Demonstração do processo de plantio de árvores urbanas (A) Ilustra o porte superior da 

muda de arborização urbana, onde a primeira bifurcação é acima de 1,80 m, a muda podendo 

atingir 2,3 m, onde ocorre o processo de retirada da embalagem ao redor, podendo ser realizada 

uma pequena poda nas raízes (B) abertura da cova com dimensões de 1,5 de largura e 0,6 m de 

profundidade, sendo que a profundidade pode ser alterada, alocando o indivíduo no centro da 

cova, respeitando o espaço na lateral e também demonstrando o processo de tutoramento, que 

deve ser feito no momento da inserção do indivíduo, sendo bem colocado e bem fixado com ajuda 

de uma marreta de ferro, frisando um melhor desenvolvimento. (C) Preenchimento de solo e 

processo de adubação para desenvolvimento da muda, esse deve ser feito em camadas, porém 

é interessante que ocorra o revolvimento do solo para que ocorra uma boa mistura entre o solo e 

o adubo, permitindo alterar a qualidade desse solo que a maioria das vezes é baixa, e o processo 

de união entre o tutor e a muda, que deve ser em 8, para não danificar o indivíduo. (D) Irrigação 

da muda visando seu desenvolvimento e evitando o stress hídrico.  

 

Fonte: Cartilha de incentivo a arborização urbana do Estado de São Paulo.   

 

 Tutoramento e Gradis  

Como mostrado anteriormente será realizado o tutoramento dos indivíduos 

arbóreos, essa atividade consiste em colocar um tutor ao lado da árvore para 

promover o crescimento retilíneo da mesma. O material do tutor é de madeira 
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com dimensões de 4 x 4 cm e 2,30 m de comprimento, no qual é preso no 

indivíduo em forma de oito deitado evitando o estrangulamento do mesmo, 

podendo utilizar borracha ou sisal, e de deve ser fixado em ultrapassando a 

muda em torno de 50 cm, como mostra a figura 6.  

 

Figura 6: Demonstração do processo de colocação do tutor na muda, bem como suas 

características.  

 

Fonte: Manual de Orientação Técnica da Arborização Urbana de Belém (2013). 

 

O tutor fica no indivíduo até ele se estabelecer, atingir uma altura adequada 

e apresentar um tronco retilíneo e insusceptível a quebra por ações climáticas. E 

ainda como as mudas estarão em via com circulação de pessoas é interessante 

o uso de gradis que tem a função de proteção até a visualização do 

estabelecimento da muda, o material do gradil será de metal, e tem intuito de 

proteger a espécie de pelo menos 2 anos, sendo esse com altura de 1,80 m e a 

circunferência de proteção de 0,60 m de diâmetro como mostra a figura 7.  
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        Figura 7: Ilustração de como deve proceder a inserção de um gradil.  

 

 

         Fonte: Manual de Orientação Técnica da Arborização Urbana de Belém (2013). 
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11. REPLANTIO 

 

Após a implantação dos indivíduos, deverá se ter um monitoramento a fim 

de verificar o ‘’pegamento’’ dos indivíduos, termo esse utilizado para verificar se 

espécie se adaptou ao ambiente e se foram atendidas suas necessidade, como 

adubação, irrigação, a qualidade das folhas quanto a coloração, desenvolvimento 

de brotações, verificar a qualidade fitossanitária assegurando que não sofreu 

ataque de microorganismos que possam danificar seu desenvolvimento, 

verificando assim as causas que podem ter levado a morte do indivíduo, e o que 

precisa ser verificado para o replantio. 

O replantio abordará todos os procedimentos aplicados no plantio, porém 

observando a causa da morte e melhorando alguns procedimentos que não foram 

bem executados.  

 Irrigação 

 Como a utilização do hidrogel assegura a umidade da muda por até seis 

dias, após esse período entrará a irrigação, que asseguram o sucesso no 

desenvolvimento das plantas e diminuem o stress hídrico. Como a área e o 

número de indivíduos é grande, e visando redução de custos optou-se pela 

manual.  

A irrigação deverá ser de até 3 vezes na semana com regime hídrico de 5 

litros por planta. Isso não se aplica se ocorrer chuvas durante o período de 

irrigação, onde o mesmo não será necessário realizar, sendo essa atividade 

necessária até a verificação do estabelecimento da muda.  

 Adubação de Cobertura  

A adubação de cobertura persiste na reposição de nutrientes perdidos, e 

solo desgastado. A adubação realizada será a adubação do tipo lua cheia, onde 

a adubação é feita ao redor de toda a copa da muda, e em seguida deve-se irrigar 

em abundância para facilitar a entrada dos nutrientes no solo. 
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A composição da adubação de cobertura será realizada 30 dias após o 

plantio, e para assegurar a viabilidade da muda, sendo esse processo repetido 

por 3 vezes, uns 30 dias após o plantio, e outras duas no intervalo de 3 meses. 

Sendo que essa adubação ocorrerá com a mesma quantidade que foi aplicado na 

implantação, 300 gr de NPK 4-14-8 e 10 litros de esterco bovino bem curtido.  

 Avaliação do desenvolvimento das mudas 

Será feita substituição das mudas senescentes, doentes, ou que apresentarem 

algum tipo de anomalia, quando constatado na avaliação periódica. Será feito o 

controle de formigas (caso precise) na área total através de isca formicida, este 

será aplicado de forma sistemática em toda a área por um operário. As plantas 

passarão por avaliações trimestrais avaliando a incidência de injúrias e doenças 

a fim de diagnosticar possíveis pragas, patógenos, podas inadequadas, entre 

outras. Desta forma será feito o acompanhamento do projeto e qualquer anomalia 

deverá ser comunicada ao profissional responsável. 
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12. CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL.  

 

A Importância que a árvore apresenta é necessário ser reconhecida. 

Através disso, anualmente no dia da árvore é realizada uma campanha de 

conscientização. A campanha atenta a importância da arborização urbana e isso 

é feito com distribuição de mudas nas escolas municipais (figura 8). É realizado 

através de divulgação nos meios de comunicação (jornal, rádio), informes sobre 

a manutenção da arborização a fim de evitar os atos de vandalismos, e também 

nas escolas estão sendo ministradas aulas práticas de plantio de mudas com 

alunos da rede pública de ensino fundamental. 

 

 

 
 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental, 2019.  

Figura 8: Distribuição e implantação de mudas no pátio da escola.  
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13. MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DE RUAS. 

 

13.1. Estádio Fenológicos das árvores. 

A época ideal para a realização da poda varia com o padrão de repouso 

de cada espécie, questões de fitossanidade e risco de queda. Nas espécies 

usualmente utilizadas na arborização urbana, podem ser observados três 

diferentes tipos de padrões de repouso. 

 Espécie com Repouso Real 

 São incluídas nesse grupo as espécies decíduas que entram em repouso 

após a perda das folhas. A época ideal de poda é compreendida entre o início 

do período vegetativo e o início do florescimento. A época em que a poda pode 

ser prejudicial à planta é compreendida entre o período de pleno florescimento 

de frutificação FILHO SILVA (2007). 

 

            Figura 9: Esquema representando o repouso real das espécies decíduas.  

 Fonte: Cobequi, 2016. 
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 Espécies com Repouso Falso. 

Se encontram neste grupo as espécies caducifólias que não entram em 

repouso após a perda das folhas. A melhor época de poda para as espécies de 

repouso falso é compreendida entre o final do florescimento e o início do período 

vegetativo. A época que a poda pode ser prejudicial à planta é compreendida entre 

o período de repouso e o de pleno florescimento. Nas situações em que se queira 

coletar frutos e sementes, a poda pode ser postergada para o final da frutificação 

sem grandes prejuízos para as espécies que apresentam este padrão de repouso 

FILHO SILVA (2007). 

 

Figura 10: Esquema representando o repouso falso das espécies caducifólias. 

 

               Fonte: Cobequi, 2016. 

 

 Espécies de Repouso Aparente (Ou folhagem permanente)  

São as espécies perenifólias, que apresentam manifestações externas de 

repouso de difícil observação. Para as espécies inseridas neste grupo a época 

indicada de poda é compreendida entre o final do florescimento e o início da 

frutificação.  
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A época em que a poda pode ser prejudicial à planta é a compreendida 

entre o período de repouso e o início do período vegetativo FILHO SILVA (2007). 

 

Figura 11: Esquema representando a folhagem permanente de espécies perenifólias 

 

 
            Fonte: Cobequi, 2016. 

 

 

13.2. Poda das Árvores  

 

Para a realização das podas nas árvores, serão aplicadas quatro tipos de 

podas, sendo elas: poda de formação, poda de limpeza, poda emergencial, poda 

de conformação e, poda de raízes, esta deve ser evitada ao máximo, porém será 

passível de execução caso haja a necessidade de realizar. 

 Poda de Formação: 

Neste tipo de poda o autor Marto (2006) recomenda os ramos laterais são 

removidos a uma altura recomendada de 1,80m como objetivo de não atrapalhar 

a futura circulação do trânsito de veículos e pedestres sob a copa das árvores. A 
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poda de formação deve ser executada apenas na fase de viveiro, pois quando 

realizada no local de plantio pode gerar stress na planta. 

 

             Figura 12: Esquema representando a muda padrão de viveiro 

 

              Fonte: Flora Pantanal, 2016. 

 

 Poda de Limpeza 

Neste tipo de poda serão removidos os ramos velhos, mortos, lascados ou 

doentes e os ramos em excesso. 

A poda dos ramos ladrões, dos ramos epicórmicos e dos brotos de raiz 

deve ser realizada precocemente, principalmente na época em que esses 

brotos/ramos estiverem com pequenas dimensões para possibilitar a utilização de 

tesoura de poda. No que se trata da técnica, os ramos secos/senis, doentes, 

praguejados ou parasitados podem em algumas circunstâncias, possuírem 

dimensões acima de 5 cm. Para esses casos, a poda deverá ser executada em 3 

cortes. 
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Através do posicionamento do primeiro e segundo corte e do auxílio de 

cordas, é possível direcionar a queda do ramo, desviando de obstáculos como 

fios e edificações. O terceiro corte deve preservar o colar e a crista da casca 

intactos. 

O corte de ramos de grandes dimensões sem a utilização dos três cortes 

danifica o tronco, pois provoca o descascamento ou remoção de lascas do lenho 

logo abaixo do ramo. Esses ferimentos são portas de entrada para patógenos. Se 

não houver necessidade de remoção total do galho, o corte pode ser realizado 

logo acima de uma gema, ou no seu ponto de inserção sobre o ramo principal, ou 

ainda na axila de uma de suas ramificações (MARTO, 2006). 

 

              Figura 13: Esquematização da poda correta com três cortes nos ramos. 

 

                Fonte: Instituto árvores vivas, 2016. 

          

 Poda Emergencial  

A poda emergencial visa a remoção das partes das árvores que ameaçam 

a segurança da população, das edificações e demais instalações, como as redes 

aéreas elétricas e telefônica. 

É um tipo de poda realizada quando ocorre uma emergência quando ocorre 

ruptura de ramos que se quebram durante chuva ou vento forte, a duração da 

interferência é curta, e o efeito estético apresentado é desagradável. 

Posteriormente pode-se aplicar uma poda corretiva objetivando manter o formato 

original, ou então, substituir por uma espécie mais adequada. A copa da árvore 
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deve manter uma distância mínima de 1,0m da rede aérea podendo ser 

classificada em quatro modelos: levantamento de copa, poda central de 

iluminação. Contudo a poda lateral e a poda de topo que são incluídas no grupo 

de poda emergencial devem ser evitadas, como mostra a figura abaixo (MARTO, 

2006). 

  

           Figura 14 : Modelos de poda utilizados para a arborização urbana. 

                           

            Fonte: BioOrbis, 2016 

       

 

Os cortes devem manter sempre que possível intactos a crista de casca e 

o colar da base do ramo para que sejam garantidas as condições fisiológicas 

necessárias para o fechamento do ferimento. 

Deve ser evitada a queda livre dos ramos podado, pois pode causar danos 

e acidentes ao pavimento da rua e do passeio, bem como às redes aéreas, à 

sinalização e outros equipamentos urbanos. O amortecimento da queda pode ser 

feito com cordas com amarras ao tronco da árvore e aos ramos cortados que 

serão guiados por operadores em terra, que guiarão com segurança esses ramos 

até o solo. 

 Poda de Contenção  

Este tipo de poda tem o objetivo de adequar a árvore ao espaço físico 

disponível em função de um plantio inadequado. A recomendação usual é manter 

em torno de 30% da copa, visando sempre manter o formato original da árvore. 
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Quando for necessário realizar a poda das árvores que estão associadas 

com a rede elétrica aérea, recomenda-se seguir os seguintes critérios abaixo. 

Conforme instruções sobre a realização das podas, a Copel (2012) estabelece os 

seguintes critérios: 

 Os galhos, após podados, deverão ficar com distância, em relação às 

partes energizadas, não inferior a: 

  1 metro para redes de média tensão 13,8 kV; 

  1,5 metros para redes de média tensão 34,5 kV; 

  1 metro para redes de baixa tensão. 

 Para rede primária de média tensão, (13,8 kV E 34,5 kV), é obrigatória a 

utilização do serrote de poda acoplado a uma vara (isolante) de manobras 

com no mínimo três elementos (gomos) para podar os galhos de árvores 

que estiverem localizados abaixo dos condutores das redes primárias 

(média tensão), convencionais ou compactas, e dentro da área 

contaminada (a menos de 0,60 m em 13,8 kV e 1 m em 34,5 kV) bem como 

dos galhos que estiverem crescendo de baixo para cima em sua direção. 

 A poda só é permitida caso os galhos não estejam tocando nos condutores 

e caso não haja possibilidade de haver toque dos galhos nos condutores 

durante a execução da tarefa. No caso dos galhos estarem dentro da “área 

contaminada”, porém abaixo dos condutores, e sem risco de toque dos 

mesmos nos condutores, é obrigatória a utilização de luvas isolantes de 

borracha compatíveis com o nível de tensão da rede. 

 Para rede secundária de baixa tensão, os galhos de árvores que estiverem 

próximos aos condutores das redes secundárias (baixa tensão) 

convencionais devem ser podados no caso de rede secundária isolada 

(RSI) devem ser podados os galhos que estiverem forçando fisicamente os 

condutores. 

 A época de poda deve ser relação ao padrão de repouso da espécie 

à qual está sendo aplicada a poda. A técnica aplicada é a mesma da poda 

emergencial. 
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A poda aplicada a um ramo vital, de dimensão superior a 5 cm, que não 

está preparado pela planta para a remoção, deve ser sempre realizado em duas 

etapas sempre que possível. 

Na primeira etapa, o ramo será cortado à distância de 0,5m a 1,0m do 

tronco. Esse primeiro corte debilitará o ramo e ativará os mecanismos de defesa. 

Na segunda etapa, um ou dois períodos vegetativos após o primeiro corte, 

é concluída a remoção do ramo cortando-o junto ao tronco, sempre mantendo 

intactos a crista de casca e o colar da base do ramo. 

 

Figura 15: Esquematização de corte realizado em duas etapas em podas de contenção. 

 

 
 

Fonte: Cultivando, 2016. 

 

 Poda de Raiz  

 Segundo Marto (2006), a poda de raiz é empregada para solucionar 

problemas causados pelo afloramento de raízes. Contudo esta prática deve ser 

evitada na arborização urbana e só deve ser utilizada em casos extremos onde 

ocorra intenso afloramento superficial de raízes, pois ela compromete a 

estabilidade da árvore, além de diminuir a absorção de água e sais minerais e 

criar uma área de contaminação que poderá, mais tarde, comprometer toda a 

estrutura da base da árvore. 
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O emprego de espécies adequadas ao local de plantio, a criação de áreas 

de canteiro de 2 a 3 m² (de acordo com o porte da árvore) e a preparação de uma 

cova de plantio ampla (0,60 x 0,60 x 0,60 cm), que permita à árvore um bom 

enraizamento, são medidas que evitam a poda de raiz. 

Quando a poda for inevitável pelo risco que pode vir a representar, deve 

ser aplicada com muito critério e seguir recomendações básicas: 

 

 Evitar o corte de raízes grossas (com diâmetro entre 10mm e 20mm) e 

raízes fortes (com diâmetro superior a 20 mm). Quanto maior o diâmetro 

da raiz, mais lenta a regeneração e maior o comprometimento da 

estabilidade; 

 Não eliminar raízes ao redor de toda a árvore. Quanto maior a 

quantidade de raízes eliminadas, maior o comprometimento da 

estabilidade; 

 Não efetuar o corte de raízes próximo ao tronco. O corte deve ser 

realizado a uma distância mínima de 50cm do tronco da árvore; 

 Expor a raiz que será cortada. Antes de realizar o corte, deve ser aberta 

uma valeta, manual e cuidadosamente, para expor a raiz e permitir a 

realização de um corte liso, sem danos a quaisquer de suas partes; 

 Não realizar o corte de raízes com ferramentas de impacto (facão, 

machado, etc.). O corte de raízes deve ser realizado com serra bem 

afiada, sendo o primeiro corte na extremidade próxima à árvore e o 

segundo na outra extremidade; 

 Proteger as raízes e o solo do ressecamento. 
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Figura 16: Representação da poda de raiz com os respectivos cortes. 

 
Fonte: AFE, 2016. 

 

13.3. Equipamentos e Ferramentas Necessárias. 

 

Para a realização das atividades de poda das árvores no perímetro urbano 

é necessário primeiramente a segurança dos operários e o pessoal incluídos nas 

atividades. A segurança é fornecida pela utilização dos equipamentos de proteção 

individual (EPIs), que são constituídos basicamente por óculos, capacetes, cintos 

de segurança, luvas de couro, sapatos com solado reforçado, esporas quando 

tecnicamente recomendáveis e protetores auriculares. 

O trabalho de poda para ter efeito desejável segundo recomendações 

técnicas deve possuir ferramentas com qualidade, estar em bom estado de 

conservação e dentro das normas técnicas (figura 17). 

A forma como as ferramentas são utilizadas é importante para garantir a 

segurança dos funcionários envolvidos da poda, bem como dos pedestres, carros 

e tudo o que esteja no entorno. 

Cada ferramenta possui características próprias para cada tipo de 

operação. Ferramentas como as tesouras de poda, são empregadas para o corte 
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de ramos ainda ligados às árvores, sendo específicas para ramos pequenos de 

até 15mm de diâmetro. 

Os ramos de até 25 mm, recomenda-se a utilização do podão, que pode 

ser utilizado para ramos de até 6 metros de altura. Para os ramos com diâmetros 

de 2,5 a 15 cm, é possível utilizar as serras manuais; diâmetros acima de 15 cm 

recomenda-se o uso da motosserra por operadores capacitados. Ferramentas 

como o machado, foice e facão só devem ser utilizados para o corte dos ramos 

que foram podados e já estão no solo, visando diminuir o volume de material a ser 

transportado. 

O equipamento de maior importância e de grande utilização é a corda. O 

melhor tipo de corda é a de sisal (confeccionada em fibras naturais), pois é pouco 

elástica e menos escorregadia, proporcionando maior segurança ao podador. É 

imprescindível em operações nas copas das árvores e na segurança pessoal. 

Outros equipamentos/acessórios utilizados na operação são escadas, 

andaimes e plataformas elevatórias que facilitam a aproximação aos ramos a 

serem podados. 

Quando as podas forem realizadas em vias públicas, deve-se tomar certos 

cuidados adicionais. A área de trabalho deve ser isolada com fitas plásticas e de 

cores chamativas, cones e placas de sinalização para proteger os operadores que 

estão realizando o trabalho e também para garantir a segurança dos pedestres, 

veículos e animais. É aconselhável que os funcionários envolvidos nas operações 

de poda em locais públicos utilizem coletes refletores para facilitar a sua 

visualização. A poda ao ser realizada em logradouros públicos deve atender à 

legislação vigente. 

 Figura 17: Equipamentos e Ferramentas utilizadas na poda.  

                                

Fonte: ArboBras, 2016. 
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14.  REMOÇÃO DE ÁRVORES  

  

Para a remoção e substituição de árvores, será realizado um requerimento 

que após protocolado é analisado pela Prefeitura Municipal de Pinhal de São 

Bento considerando os seguintes casos: 

 Em terreno a ser edificado, quando o corte for indispensável à 

realização da obra; 

 Quando o estado fitossanitário for precário, sem condições de 

recuperação da árvore, mediante justificativa; 

 Nos casos em que a árvore esteja causando comprováveis danos 

permanentes ao patrimônio público ou privado; 

 Nos casos em que a árvore constitua obstáculo fisicamente 

incontornável ao acesso de veículos; 

 Quando o plantio irregular ou a propagação espontânea de 

espécimes arbóreos impossibilitar o desenvolvimento adequado de 

árvores vizinhas; 

 Quando se tratar de espécies invasoras, com propagação prejudicial 

comprovada; 

 Total incompatibilidade da espécie; 
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15. MONITORAMENTO DAS ÁRVORES URBANAS 

 

O monitoramento das mudas será feito de forma periódica após o 

plantio, para avaliar as condições em que se encontram as mudas logo 

implantadas, possibilitando a correta manutenção e condução das mesmas. 

Após o plantio das mudas, o monitoramento será de forma qualitativa 

e quantitativa, o período entre cada avaliação ocorrerá a cada três meses, 

com a revisita ao local, onde avaliações de forma visual utilizando técnicas e 

equipamentos disponibilizados pela secretaria de meio ambiente da 

município, serão avaliados os quesitos de: fitossanidade, quantidade, 

crescimento, necessidade de condução, necessidade de poda, necessidade 

de adubação, replantio, dentre outros aspectos, sobre o aparecimento de 

pragas, doenças e danos mecânicos. 

Com as informações obtidas, possibilitarão a um responsável técnico 

estruturar um banco de dados para controle da qualidade da arborização 

urbana, tendo em vista acompanhar o desenvolvimento das árvores e mudas 

existentes. 

 A responsabilidade de monitoramento recairá diretamente sobre a 

secretaria do meio ambiente do município, contando com um ou mais técnicos 

responsáveis pela arborização urbana, intitulado como Engenheiro(a) 

Florestal que visa coordenar avaliação as intervenções técnicas necessárias. 

Avaliação poderá ser feita por um estagiário desde que esteja cursando a 

graduação em Engenharia Florestal ou técnico. Intervenções apenas serão 

feitas mediante necessidades constatadas no monitoramento periódico da 

arborização.  
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16.  SUBSTITUIÇÃO DE INDIVÍDUOS. 

A remoção de indivíduos arbóreos poderá ser feita em casos que as 

árvores apresentem risco de queda ou estejam senescentes (por ataque de 

microorganismos, insetos e afins), ou para espécies não recomendadas para o 

plantio no meio urbano, como no caso de espécies exóticas, exótica invasoras, 

tóxica e afins. Recomenda-se ainda a substituição gradativa das árvores, com 

mudas de boa qualidade e atendendo toda a dinâmica de plantio, casando 

menor impacto visual, como também social. 

Nos casos de pedidos de corte de arvores pela população, a remoção 

das arvores deverá ser feita análise prévia, atendendo os seguintes critérios: 

 Risco de queda; 

 Estado Fitossanitário precário sem condições de recuperação; 

 Em casos de Obras de interesse social comprovado; 

 Total incompatibilidade da espécie com o espaço disponível. 

A execução das atividades de poda pelas equipes que irão realizar as 

atividades sendo elas funcionários da prefeitura ou terceirizadas, devem utilizar 

EPI,s pois irão manusear motosserra de cabo longo, e para isso utiliza-se Luvas 

anti-choque, bota, óculos e capacete. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01 – Anotação de Responsabilidade Técnica. 
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Anexo 02 – CD com Arquivos 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



       
 

 

60 

 

Município de Pinhal de São Bento - PR 

FOLHA DE ASSINATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Marina Andressa de Araujo e Silva 

Engenheira Florestal 

CREA – PR-181137/D PR /D 

 


