
    PREFEITURA DE CERQUILHO 
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE  

 SETOR DE ARBORIZAÇÃO 

1 
 

 

 

 

 



2 
 

_____________________________________________________________________________ 
Guia de Arborização Urbana de Cerquilho 

Qual a importância da arborização para o município?  
A distribuição de árvores pelas ruas do município traz inúmeros 

benefícios a toda população. Além da harmonização paisagística, através da 

arborização urbana, obtém-se:  

 Proteção contra ventos; 

 Diminuição da poluição sonora causada por veículos e indústrias; 

 Absorção de parte dos raios solares; 

 Fornecimento de sombra; 

 Diminuição de temperatura 

 Abrigo e fornecimento de alimentos à fauna 

 Absorção da poluição atmosférica, incluindo a captação de CO2, 

reduzindo seus efeitos na população; 

 Diminuição da velocidade de escoamento das águas pluviais, auxiliando 
na infiltração da água no solo; 

Onde devo plantar minha árvore? 

Primeiramente, deve-se considerar o porte da muda a ser plantada, pois 

as dimensões do canteiro onde será realizado o plantio devem ser compatíveis 

com o crescimento da sua árvore, para que não ocorram mais casos como 

esse: 

 
Foto 01. Calçada danificada pela falta de área permeável adequada. 

Fonte: SAAMA Cerquilho 
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A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de 

Cerquilho recomenda a abertura dos canteiros (área permeável) nas 

dimensões de 1,20 metros de comprimento e 0,80 metros de largura, 

lembrando que as leis de acessibilidade devem ser respeitadas. 

 

 
Foto 02. Área permeável com dimensões de 1,20 metros de comprimento e 1 

metro de largura. 
Fonte: SAAMA Cerquilho 

  

Deve ser respeitado também o espaçamento entre o plantio de duas 

mudas, levando em consideração o seu porte. Para árvores de porte pequeno, 

é indicado um espaçamento mínimo de 5 metros, para as de porte médio, o 

espaçamento deve ser entre 7 a 10 metros, e para as de porte grande, essa 

distância deve ser maior que 10 metros. 
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  A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente recomenda 

também que seja realizado o plantio de espécies diversificadas, de preferência 

nativas da nossa região, lembrando que a secretaria realiza a doação de 

mudas através de seus viveiros, para serem plantadas no município. 

Caso a calçada não tenha a largura mínima de 2 metros, a árvore pode 

ser plantada no leito carroçável, como no exemplo a seguir: 

 
Foto 03. Árvore plantada no leito carroçável em Dresden, Alemanha. 

Fonte: https://manhadealemanha.wordpress.com/tag/ciclovia/ 

 

Calçada Ecológica 

Outra opção muito interessante são as calçadas ecológicas, que, além 

de terem um grande efeito paisagístico, promovem diversos benefícios às 

árvores. 

     A calçada ecológica é formada pela parte impermeável, por onde será 

realizado o passeio público, por isso, para garantir a acessibilidade, deve ter 

pelo 1,20 metros de superfície regular, contínua, firme e antiderrapante. Já sua 

outra faixa é composta por área permeável, coberta com vegetação (grama 

e/ou forrageiras). 

Vantagens da calçada ecológica: 
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 Valorizam o imóvel e o bairro onde está localizada; 

 Contribuem para a melhoria do aspecto estético e paisagístico; 

 Garantem a saúde das árvores, pois suas raízes podem se desenvolver 

sem danificar calçada; 

 Absorvem a água das chuvas, diminuindo os riscos de alagamento no 

local; 

 

 

Foto 04. Exemplo de calçada ecológica. 
Fonte: http://meioambientetecnico.blogspot.com.br/2012/11/que-arvores-plantar-nas-calcadas.html 

 

Espaço Árvore 

Para novos loteamentos, as calçadas devem ter pelo menos 2,50 metros 

de largura, e o espaço árvore deverá ter 40% da largura total da calçada e o 

dobro desse valor em comprimento, por exemplo, em calçadas de 2,50 metros 

de largura, 40% correspondem a 1 metro (esta será a largura do espaço 

árvore), e o comprimento por sua vez deve ser o dobro deste valor, ou seja, o 

comprimento do espaço árvore será 2 metros. 

O espaço árvore já vem sendo implantado em alguns prédios públicos 

do nosso município, como é o caso da escola de educação infantil Ondina 

Módolo Dorighello. 
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Foto 05. Espaço árvore na EMEII Ondina. 
Fonte: SAAMA Cerquilho 

Como deve ser realizado o plantio? 

Seguindo estes passos, qualquer pessoa pode realizar o plantio em sua 

calçada: 

 

Primeiramente a cova deve ser aberta nas dimensões de 60x60x60 

centímetros. Lembre-se de centralizar a cova em seu canteiro. 
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A muda deve ser retirada do recipiente em que está, caso contrário a raiz 

não se desenvolverá adequadamente. 

 

 

A muda deve ser centralizada na cova, certificando que ela esteja reta e que 

o fundo do torrão esteja em contato com o solo, após, preencha com o restante da 

terra. Não deve ser feito o uso de manilhas, as mesmas se mostram 

ineficientes e não permitem o desenvolvimento saudável da árvore. 
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Pressione o solo para deixar a muda firme, e deixe um rebaixo de 

aproximadamente 2 centímetros para facilitar a absorção de água pela planta. 

 

 

 

Para evitar que o vento quebre a sua planta e promover uma boa 

estrutura, deve ser colocada uma estaca próxima a árvore, realizando um nó 

em forma de 8. Atenção: o nó não pode estrangular a muda! 
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Pronto, seguindo estes passos você esta apto a plantar sua própria 

árvore, agora é só lembrar-se de regar pelo menos duas vezes por semana, 

com aproximadamente 5 litros por rega, no período da manhã ou ao 

entardecer, lembrando que não é recomendado a rega sob sol forte, pois o 

mesmo pode acabar queimando a planta. 

Controle de pragas e doenças 

Em casos de pragas e doenças, deve ser aberto um requerimento junto 

a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, que enviará 

técnicos para realizar a avalição dos casos, e instruir sobre a melhor maneira 

para solucionar os problemas. 

Podas e supressões 

Para que seja realizada intervenção em vegetação, os munícipes devem 

preencher a ficha de requerimento na secretaria de Agricultura, Abastecimento 

e Meio Ambiente, solicitando o serviço desejado e suas devidas justificativas. A 

equipe técnica da secretaria realizará vistoria e dará um retorno com o laudo 

técnico e as medidas a serem realizadas. Em caso de dúvida pode ser 

consultada a Instrução Normativa SAAMA 003/14 e a Resolução COMDEMA 

01/2017 no link: http://saama-cerquilho.blogspot.com.br/p/arborizacao.html.  

Em caso de dúvidas a norma ABNT 16 246-1 pode ser consultada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://saama-cerquilho.blogspot.com.br/p/arborizacao.html
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Lista de espécies recomendadas para a arborização urbana 

Esta é a lista com algumas espécies recomendadas para a arborização urbana, 

você pode conferir a lista completa no blog da SAAMA (http://saama-

cerquilho.blogspot.com.br/p/arborizacao.html). 

http://saama-cerquilho.blogspot.com.br/p/arborizacao.html
http://saama-cerquilho.blogspot.com.br/p/arborizacao.html
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Legislação municipal sobre arborização urbana 

Lei Nº 3187, de 22 de Fevereiro de 2016. Obriga o loteador, a assunção de 

responsabilidade pela urbanização do espaço público reservado como área de 

sistema de lazer em loteamentos. 

Lei Nº 3188, de 22 de Fevereiro de 2016. Dispõe sobre calçadas ecológicas em 

áreas residenciais no município de Cerquilho e dá outras providências. 

Lei Nº 3206, de 07 de Outubro de 2016. Declara imunes de corte árvores 

existentes no município de Cerquilho, que especifica. 

Lei Nº 3207, de 07 de Outubro de 2016. Estabelece especificações técnicas 

para implantação de projetos de arborização urbana em novos parcelamentos 

de solo. 
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