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INTRODUÇÃO
A cidade de Marília precisa aumentar a quantidade
e melhorar a qualidade do verde em sua área urbana. As
árvores são necessárias para nossa cidade, pois
contribuem para diminuir o impacto da urbanização. O
clima local pede uma cidade bem arborizada que se
traduza em maior conforto térmico e controle de luz. Devese ainda considerar sua ação potencial de proporcionar o
bem estar para as moradias (sombreamento), abrigo e
alimento para aves e fauna, diversidade biológica,
diminuição da poluição, condições de permeabilidade do
solo e contribuindo para melhoria das condições
urbanísticas.
Nas últimas décadas a cidade de Marília cresceu
bastante, mas o verde urbano não acompanhou esse
crescimento. Na verdade, o verde tem perdido espaço
para outras estruturas urbanas como exposição de
fachadas e elementos publicitários, com a implantação de
novos corredores comerciais (Avenida João Ramalho,
Avenida Durval de Menezes, Avenida República, Avenida
Esmeralda, Rua Álvares Cabral, Avenida Santo Antonio,
Avenida João Martins Coelho e outras), ou com o
rebaixamento de guias ao longo de calçadas para uso
privativo de estacionamento de automóveis, mesmo o
município apresentando uma legislação vigente bastante
eficiente referente à vegetação urbana. Para melhorar a
arborização da cidade são necessárias regras urbanísticas
que garantam espaço para as árvores.
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LEGISLAÇÃO

As Legislações Municipais sobre arborização urbana
encontra-se disposta nas seguintes leis:
1- Lei 3991/1994 que estabelece normas para poda e
supressão da vegetação de porte arbóreo e da outras
providências e suas alterações como a Lei 7150/2010
2- Lei 5900/2044 que institui no Município de Marília o
plantio de árvores e reserva de área permeável em novas
edificações
3- Lei 901/2020 que dispõe sobre as construção,
manutenção e conservação de calçadas no Município de
Marília e dá outras providências
4- Lei 5638/2004 que dispõe sobre a criação das calçadas
verdes no Município de Marília e dá outras providências.
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
publicou, em 27 de novembro, a norma ABNT NBR 162461 2013 – Florestas urbanas – Manejo de árvores, arbustos
e outras plantas lenhosas – Parte 1: Poda
Esta parte da ABNT NBR 16246 estabelece os
procedimentos para a poda de árvores, arbustos e outras
plantas lenhosas em áreas urbanas, em conformidade
com a legislação aplicável.
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PLANEJANDO A ARBORIZAÇÃO
A falta de espaço é um agravante para a
arborização, por ser um fator estrutural do desenho
urbano. A maioria dos fatores que impedem a arborização
pode ser contornada com o planejamento e adequação de
plantio, manutenção e conscientização ambiental.
O planejamento e adequação do plantio podem
minimizar danos em calçadas, rede elétrica, estrutura da
casa e necessidade de substituir a árvore atual. A
manutenção pode reduzir a queda de galhos, danos na
rede elétrica e estrutura da casa e evitar que as árvores
fiquem comprometidas. A conscientização ambiental sobre
os benefícios da arborização pode reduzir a reclamação
pela sujeira das folhas e falta de envolvimento com o meio
ambiente.
A forma mais viável de implantar a arborização é
mediante planejamento estratégico, pois o problema não
está em mostrar as vantagens da arborização, já que a
maioria já as conhece. É preciso envolver a população
como parte da solução do problema. Não é plantar mais
árvores, é plantar minha árvore.

A IMPORTÂNCIA DAS ÁRVORES
Vida saudável precisa de temperatura amena, ar
puro, ambiente quieto, visual harmonioso, pouco estresse
e beleza, então... plante uma árvore em sua calçada, o
meio ambiente agradece.
As árvores de um modo geral trazem muitos
benefícios para o meio ambiente:
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Sombra e frescor;
Flores e frutos;
Embelezam a cidade com formas e cores;
Reduzem a intensidade dos ruídos;
Retêm poeira, absorvem gás carbônico e produzem
oxigênio, reduzindo a poluição do ar;
Amenizam consequências indesejáveis da insolação
direta;
Melhoram o solo por meio de suas raízes e folhas;
Alimentam e abrigam pássaros e outros animais;
Criam lugares agradáveis para encontros, descanso
e brincadeiras...

Enfim, elas melhoram a qualidade de nossas vidas,
porém, para serem saudáveis, as árvores da cidade têm
que conviver bem com: calçadas, pedestres, asfalto,
tubulações, alicerces, paredes, ônibus, caminhões,
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sinalizações de trânsito, fios elétricos, telefônicos e de TV
a cabo (ufa, quantos concorrentes...), por isso, seu plantio
deve ser planejado.
As árvores são um bem de interesse coletivo, assim
como o ar, as águas, os animais e seus ninhos. Não são
propriedades particulares, pertencem a todos os
habitantes da cidade.
Você sabia?


Uma árvore isolada de grande porte, estando em
boas condições, pode transpirar até 400 litros de
água em um dia, enriquecendo a umidade do ar.



Estima-se que um pequeno maciço de árvores de
copas frondosas pode gerar um ambiente
sombreado com até 3º C a menos de temperatura
em relação ao ambiente ao redor.



A vegetação gera menos aquecimento do ar e de
objetos próximos, porque reflete apenas 10 a 20%
da radiação, enquanto que as superfícies artificiais
podem refletir até 50% da radiação incidente.



A presença de 3 árvores frondosas pode reduzir o
consumo de energia para ar condicionado em até
50%, devido ao sombreamento de um edifício e
diminuição da temperatura em seu interior.



Maciços de árvores são até 40% mais eficientes do
que campos gramados para funcionar como zonas
de amortecimento, ou seja, barreiras contra a
dispersão de poluentes.



Cientistas sociais e ecólogos comprovaram que as
famílias passam mais tempo de folga juntas e têm
mais relações sociais com seus vizinhos quando
moram próximas a áreas verdes.
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LOCAL ADEQUADO DE PLANTIO
São muitos os problemas causados do conflito de
árvores inadequadas com equipamentos urbanos, como
fiações elétricas, encanamentos, calhas, calçamentos,
muros, postes de iluminação, etc. Esta situação é comum
nas cidades brasileiras além do fato da escassez de
árvores ao longo das ruas e avenidas. Portanto, é
fundamental o manejo constante e adequado voltado
especificamente para a arborização de ruas. Este manejo
envolve etapas de plantio, condução das mudas, podas e
remoções quando necessárias (CAVALHEIRO; DEL
PICCHIA, 1992).
Atenção ao porte da árvore
Na arborização urbana classificamos as árvores em
pequeno, médio e grande porte, com a função de orientar,
principalmente o plantio nas calçadas, avenidas e
rotatórias, para evitar conflitos com redes de fiação,
edificações e com fluxo de pedestres e veículos.

 Árvore de pequeno porte:
espécies que na fase adulta
atingem, no máximo, 6 metros
de altura.

Resedá
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 Árvore
de
médio
porte:
espécies que na fase adulta
atingem, no máximo, 8 metros
de altura

Aroeira salsa

 Árvore de grande porte: espécies
com altura máxima de até 12
metros

Ipê rosa
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Local de plantio
As calçadas são espaços que acompanham as ruas
e avenidas da cidade e que devem ser arborizadas de
acordo com o espaço aéreo e subterrâneo disponível.
As principais questões que interferem na escolha
das espécies a plantar em calçadas são:
 A largura das calçadas;
 Presença ou ausência de fiação aérea;
 Distância entre a edificação e o limite do terreno
com a calçada.
Algumas das principais questões que interferem na
localização e distanciamento entre mudas são:







Localização da rede de água e esgoto;
Rebaixamento de guia;
Postes;
Sinalização de trânsito;
Distanciamento das esquinas;
Distanciamento das bocas-de-lobo.

Árvores de pequeno porte
sob a rede elétrica
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A Prefeitura orienta e recomenda a presença de
árvores em calçadas nas seguintes condições:
a) Para calçadas com largura igual ou superior a
1,80 metros e inferior a 2,40 metros, são
permitidas:
 Árvore de pequeno porte – quando houver fiação
convencional
 Árvore de médio porte – quando houver recuo
predial de no mínimo 3 metros, fiação ausente e
com altura máxima de 8 metros

b) Para calçadas com largura igual ou superior a
2,4 metros até 3,40 metros
 Árvores de pequeno porte – quando houver
fiação convencional ou não houver recuo predial
 Árvores de médio porte – quando houver recuo
predial inferior a 3 metros e fiação ausente
 Árvores de grande porte – quando houver recuo
predial superior a 3 metros, fiação ausente e com
altura máxima de até 12 metros
As calçadas não comportam árvores de porte muito
grande, tais como jequitibás, paineiras, palmeiras
imperiais, pinheiros, abacateiros, flamboyants, ficus,
grevilhas, chapéu-de-sol, jaqueiras, entre outras.
Para conciliar a presença de árvores saudáveis com
a passagem segura de pedestres e com a conservação
dos equipamentos urbanos, as calçadas não devem ter
menos que 2 metros de largura; por tudo isso, fica difícil
promover arborização nas calçadas mais antigas e
estreitas da cidade.
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Distâncias mínimas entre as árvores e os
equipamentos urbanos presentes nas calçadas
Como regra geral para o plantio de árvores em calçadas
pode ser adotadas as seguintes dimensões mínimas:
Espaçamento entre mudas:

4 m entre espécies de
pequeno porte
6 m entre espécies de médio
porte
8 m entre espécies de grande
porte.
Distância da muda (haste) à 0,5 m
guia
Distância de esquinas
6 m da confluência do
alinhamento das guias
Distância de postes de fiação 4 m
e iluminação
Distância
de
placas
de 3 m
sinalização de trânsito
Distância de semáforos
6m
Distância de bocas-de-lobo e 1,5 m
caixas de inspeção
Distância de guias rebaixadas 1,5 m
(acesso
de
veículos
e
cadeirantes)
Quando houver sobreposição de distâncias recomendadas,
considerar a maior.

Árvore de
grande porte
plantada
oposto à rede
elétrica
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ESCOLHENDO O QUE PLANTAR
Para que a presença da árvore na via pública não
seja inconveniente há necessidade de escolha de
espécies mais adequadas para cada rua ou para cada
cidade.
Para escolha da espécie, deve ser considerado:








Estar adaptada ao clima;
Ter porte adequado ao espaço disponível;
Dar frutos pequenos;
Ter flores pequenas;
Não apresentar princípios tóxicos perigosos;
Apresentar rusticidade;
Ter sistema radicular que não prejudique
calçamento;
 Não ter espinhos;
 Preferência às espécies nativas;
 Resistência às pragas e doenças.

o

Entre outras coisas, em função do efeito estético e
ambiental desejado.
As mudas a serem plantadas em vias públicas
deverão obedecer as seguintes características:
a)
b)
c)
d)
e)

altura mínima de 1,5 m;
diâmetro mínimo à altura de peito (DAP) de 0,03 m;
fuste reto e sem deformação;
ser isenta de pragas e doenças;
ter sistema radicular bem formado e consolidado
nas embalagens.
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Como fazer o plantio:
1. No local escolhido para o berço deverá ser cavado
uma cova de 60 cm;
2. Retirar a muda da embalagem com cuidado para
não danificar o torrão;
3. A terra preparada deve ser colocada no berço
acrescentando a muda no centro;
4. Posicionar o tutor ao lado da muda cuidando para
não danificar o torrão;
5. Preencher com terra de modo que o torrão não fique
exposto;
6. Com sisal ou cordão amarre a muda no tutor em
forma de 8;
7. Finalizando o plantio, regue bastante.

Como cuidar da árvore
1. Cuidado com as podas – há diversos tipos de poda,
porém todos devem ser realizados por profissional
técnico habilitado, pois um corte errado pode
comprometer até mesmo uma planta saudável,
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

envergando os galhos, abrindo portas para cupins e
facilitando sua queda em uma tempestade. Por isso
solicite a poda na Secretaria Municipal do Meio
Ambiente e de Limpeza Pública.
Poda de formação: retirada dos ramos laterais ou
“ladrão” das mudas;
Poda de limpeza: remoção de galhos secos ou
doentes;
Irrigação: a vegetação deve ser irrigada nos
períodos de estiagem e quando necessário;
Tratamento fitossanitário: deverá ser efetuado
sempre que necessário, de acordo com o
diagnóstico técnico e orientado pela legislação
vigente sobre o assunto;
Fatores estéticos: É PROIBIDA, EM QUALQUER
CIRCUNSTÂNCIA, a pintura do tronco das árvores,
a caiação, pregar, fazer “anel”, cortar ou furar uma
árvore;
É PROIBIDA a fixação de publicidade em árvores,
pois além de ser antiestética tal prática, prejudica a
vegetação, conforme legislação vigente.
Não cimente a base: não faça uma base de cimento
onde está a raiz, o ideal é ter terra em volta do
tronco. Esse solo exposto ajudará a planta a
absorver água e nutrientes essenciais para seu
crescimento.
Exemplos do que não é permitido:
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“Anel” no tronco

Poda drástica
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Controle de pragas e doenças
O diagnóstico completo de problemas patológicos
deve estar embasado no perfeito conhecimento acerca do
ciclo da árvore em questão. Situações normais como
queda de folhas e ramos, fissuras na casca, seca de
ramos e ponteiros podem ser confundidos com sintomas
de doenças e provocar preocupações desnecessárias. As
medidas de controle serão aplicadas quando os danos
justificarem sua necessidade. O uso de produtos químicos
deverá ter como critérios a real necessidade da aplicação
e o perfeito conhecimento do impacto (EMBRAPA, 1996).
As pragas urbanas mais frequentes na arborização
urbana são broca, cupins, formigas cortadeiras e pulgão.
Queda de folhas
A queda das folhas faz parte do ciclo de renovação
vegetal, onde cada folha tem um tempo de brotação,
crescimento, maturação e queda. O mesmo acontece com
os nossos cabelos e nossa pele, uma contínua renovação.
Nas árvores, algumas espécies têm queda de folhas
durante o ano todo, outras, chamadas de caducas, têm a
queda total das folhas concentradas numa época do ano.
O entendimento do ciclo vegetal permitirá ao
morador a programação de manutenção em seu imóvel,
tais como: limpeza de calhas e telhado.
Danos à calçada
As árvores têm crescimento contínuo durante sua
vida. O canteiro tem que ser suficiente para dar espaço
para esse crescimento sem prejudicar a árvore.
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A ampliação do canteiro ou implantação de calçada
ecológica ou “espaço árvore” (calçada com maior área
permeável) pode diminuir os danos à calçada.

IMPORTÂNCIA DA CALÇADA ECOLÓGICA
Calçada Verde / Ecológica
Iniciativa estimulada pela Prefeitura é a calçada
ecológica: calçada com área permeável que possibilita a
drenagem da água da chuva, protegendo o ambiente
urbano de enxurradas e destruição de vias, além de
permitir o abastecimento do lençol freático.
Faixa gramada

Pavimentos permeáveis
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“Espaço Árvore”
“Espaço Árvore” é uma iniciativa da Prefeitura de
Marília que está sendo implantada nas calçadas dos
prédios públicos com base nas diretrizes do Programa
Município VerdeAzul do Governo do Estado de São Paulo.
A largura mínima para ser instalado o “Espaço
Árvore”, no viário, será, nas calçadas, de no mínimo 2
metros de largura e, para que seja construído o espaço,
devemos levar em consideração 40% da largura, ou seja,
0,80 cm, e o comprimento do espaço deve ser o dobro da
largura, ou seja, 1,60 metros.
Este espaço tem por objetivo a padronização dos
canteiros com dimensões que possibilitam o crescimento
saudável dos exemplares arbóreos, além de trazer
vantagens ambientais como contribuir para o escoamento
de água no intuito de diminuir alagamentos e melhorar a
drenagem urbana e embelezamento da cidade.
Implantação do “Espaço Árvore” no passeio
público da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente e de Limpeza Pública

19

ESPÉCIES INDICADAS PARA ARBORIZAÇÃO
URBANA
Árvores de pequeno porte: até 6 metros de altura;
recomendadas para calçadas com até 2 metros de
largura.
1. Flamboyantzinho - Caesalpinia Pulcherrima: flores
em cachos vermelhos; floresce várias vezes por
ano.
2. Canudo-de-pito – Cássia bicapsularis: flores em
cachos amarelos de janeiro a junho.
3. Hibisco – Hibiscus rosa-sinensis: flores grandes,
vermelhas, róseas, amarelas, alaranjadas ou
brancas; floresce durante quase o ano todo.
4. Resedá – Lagerstroemia indica: flores em cachos
densos, róseos, brancos ou roxeados de outubro a
março.
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5. Falsa-murta – Murraya exotica: inflorescências
brancas, muito perfumadas, de outubro a janeiro.
Frutos vermelhos, ornamentais, apreciados por
pássaros.
6. Ipê-rosa-anão (flor símbolo do Estado de São

Paulo) – Tabebuia avellanedae:
arroxeadas de abril a junho.

flores

rosa-

7. Aleluia – Senna macranthera: flores amarelas de
dezembro a abril.
8. Grevilha-anã – Grevillea banksii: flores vermelhas;
floresce o ano inteiro.
9. Ipê-de-jardim – Stenolobium stans: flores amarelas;
floresce o ano inteiro.
10.
Manacá da serra - Tibouchina mutabilis: flor
lilás de novembro a fevereiro.

Árvores de médio porte: até 8 metros de altura;
recomendada para calçadas com 2,0 a 2,40 metros de
largura.
1- Aroeira-salsa – Schinus molle: flores de cor creme de
agosto a novembro.
2- Aroeira-pimenteira – Schinus terebinthifolius: flores
brancas de setembro a janeiro.
3- Ingá-do-brejo – Ingá uruguensis: flores brancas de
agosto a novembro.
4- Ipê-branco – Tabebuia roseo-alba: floração de agosto
a outubro.
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5- Pata de vaca – Bauhinia forficata: flores brancas e
rosas a partir de novembro.
6- Resedá de folha graúda – Lagerstroemia speciosa:
floração rosa de outubro a dezembro.
7- Quaresmeira – Tibouchina granulosa: flores roxas e
rosa de junho a março.
8- Ipê-amarelo (árvore símbolo do Município de Marília)
– Tabebuia chrysotricha: floração de agosto a
setembro.
9- Canafístula; Acácia – Senna multijuga – flores
amarelas e perfumadas de fevereiro a março

Árvores de grande porte: até 12 metros altura –
recomendadas para calçadas com mais de 2,40 metros de
largura
1-

Alecrim de Campinas – Holocalyx balansae: flores
brancas, de outubro a novembro.

2-

Cássia-rosa – Cassia javanica: floração rosa, de
outubro a janeiro.

3-

Ipê-roxo – Tabebuia heptaphilla: flores rosa, de
maio a julho.

4-

Sibipiruna – Caesalpinia peltophoroides: flores
amarelas, de agosto a novembro.

5-

Jacarandá-mimoso – Jacaranda mimosifolis:
floração lilases, de agosto a dezembro.
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6-

Tingui-preto – Dicyoloma
creme-amareladas.

7-

Oiti - Licania tomentosa Licania: flores brancas de
junho a setembro

8-

Ipê rosa – Tabebuia pentaphylla – flores rosas de
junho e agosto

9-

Pau ferro – Caesalpinia férrea – flores amarelas de
novembro a fevereiro

incanescens:

10- Pau formiga – Triplaris brasiliana
vermelhas de agosto a outubro

–

flores

flores

ESPÉCIES NÃO INDICADAS PARA
ARBORIZAÇÃO URBANA
Recomendamos evitar o plantio de algumas espécies
exóticas, por serem propensas a causar danos ambientais
irreparáveis, por se tornarem invasoras de difícil controle e
erradicação ou por apresentarem características de
deterioração ao meio urbano, citam-se raízes superficiais,
porte, possuírem princípios tóxicos, entre outros.
1- Flamboyant – Delonix regia
2- Figueiras em geral – Ficus spp
3- Abacateiro – Persea americana
4- Jaqueira – Artocarpus heterophyllus
5- Eucalipto – Eucalyptus spp
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6- Paineira – Chorisia speciosa
7- Tulipa Africana - Spathodea campanulata
8- Casuarinas – Casuarina SP
9- Guapuruvu – Schizolobium parahyba
10-

Pinheiro – Pinus spp

11-

Leucena – Leucaena leucocephala

12-

Arecaceas (Palmeiras)

13-

Espirradeira – Nerium oleander

14Caracasana (vinagreira) – Euphorbia
caracasana
15Espécies
trepadeiras

de

porte

arbustivo

16-

Primavera – Bougainvillea SP

17-

Suinã – Erythrina speciosa

e
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MAIS ÁRVORES, MELHOR QUALIDADE DE VIDA!
CONTATOS: (14) 3401-2000

sma@marilia.sp.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E
DE LIMPEZA PÚBLICA
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