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1.  INTRODUÇÃO 

 

As árvores localizadas no meio urbano possuem fundamental importância à 

qualidade de vida dos habitantes presentes na cidade, principalmente pelos diversos 

benefícios ambientais oferecidos pela arborização. Dentre eles, o melhoramento do 

clima local e qualidade do ar, mitigação de ruídos, minimização da variação da 

térmica, retenção de poluentes, equalização da precipitação incidente, além de 

constituir refúgio indispensável à fauna remanescente destas áreas.  

O conceito de arborização urbana é conhecido como o conjunto de áreas 

públicas com vegetação arbórea, incluindo árvores de ruas, praças e parques, que 

podem ocupar três espaços distintos, áreas livres particulares, áreas livres de uso 

público e o acompanhamento do sistema viário (EMBRAPA, 2002). 

Para uma arborização urbana correta é necessário que seja feito um 

planejamento criterioso e um manejo adequado das árvores presentes nas cidades. 

Entretanto, muitas cidades brasileiras ainda não possuem tal planejamento e 

realizam a arborização malha viária de forma irregular, sem as devidas normas e 

parâmetros. 

Segundo Nascimento (2003), o crescimento desordenado é o principal 

problema infraestrutural encontrado nas cidades. Quando relacionado à 

arborização urbana, este crescimento pode trazer vários problemas referentes a 

conflitos estruturais com o meio, problemas sanitários, com pragas ou até mesmo 

aumentar os riscos de acidentes envolvendo a população local. 

A Prefeitura Municipal de Nova Tebas observa à necessidade da 

elaboração de um planejamento adequado a arborização urbana na malha viária e 

espaços públicos presentes no município. Este objetivo pode ser alcançado 

através da elaboração de um Plano Municipal de Arborização Urbana, onde são 

levantadas as condições atuais da arborização, é realizado um planejamento de 

ações relacionadas ao plantio e manejo futuro das árvores, bem como o 

monitoramento periódico das áreas urbanas. 

Desta forma, este estudo buscará primeiramente realizar o censo da 

arborização urbana do município com a finalidade de conhecer o patrimônio 

arbóreo da cidade e diagnosticar possíveis problemas trazidos pela arborização 

inadequada, seguido do planejamento das ações de plantio e manutenção, de 

forma a minimizar futuros problemas e alcançar os benefícios ambientais trazidos 
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pela arborização eficiente. Este resultado pode ser alcançado também, através de 

procedimentos técnicos e monitoramento. 

 

1.1. Histórico Da Arborização Do Município 

 

Desde a emancipação do município de Nova Tebas no ano de 1987, foi 

realizado o plantio de árvores na área urbana. Estes dados puderam ser registrados 

por fotos e relatos apresentados por moradores do município. A arborização urbana 

do município não contou com um planejamento adequado nos seus primeiros anos, 

pois foi realizada a inserção de vários indivíduos classificados como espécies 

exóticas invasoras e foram realizados plantios em locais inadequados (Figura 1.1). 

Mesmo com registros de arborização nos primeiros anos de emancipação, o 

número de árvores presentes na malha viária do município era deficiente em 

diversas áreas, como pode ser observado nas figuras a seguir (Figuras 1.2 e 1.3). 

 

Figura 1.1 – Avenida Brasília em 1989 

 

Fonte: Nova Tebas (2019). 
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Figura 1.2 – Avenida Brasília em 1993 (esquerda) e em 1995 (direita) 

 
Fonte: Nova Tebas (2019). 

 

Figura 1.3 – Rua Constantina em 1995 (esquerda) e Avenida Brasília em 1997 

(direita) 

 
Fonte: Nova Tebas (2019). 

 

No decorrer dos anos seguintes houve o aumento considerável do número de 

indivíduos arbóreos presentes no município de Nova Tebas, porém ainda assim a 

presença de indivíduos inadequados para a arborização urbana e o plantio de forma 

inadequada continuou a ser realizado. Na última década foram realizadas as 

primeiras ações planejadas para a arborização urbana no município de Nova Tebas, 

este planejamento foi descrito no plano diretor do município (NOVA TEBAS, 2009). 

A partir deste primeiro planejamento, foram removidas as Tujas (Thuja 

sutchuenensis) presentes na Avenida Brasília (Figura 1.1) e foram substituídos por 

Ipês amarelos (Handroanthus chrysotrichus). Porém, as técnicas utilizadas para os 

plantios podem ser consideradas inadequadas (Figura 1.4), visto que a escolha de 

espécies de porte médio não é recomendada para redes de transmissão não 

compactas (COPEL, 2009). 
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Figura 1.4 – Calçada de pedestres construída no canteiro central com mudas de Ipê 

amarelo 

 
Fonte: Nova Tebas (2019). 

 

As mudas escolhidas para o plantio estavam fora da norma padrão, ou seja, 

possuíam a circunferência e altura inferior ao recomendado, o que caracteriza a 

muda como muito vulnerável (ABNT, 2015). As mudas não receberam cercas de 

proteção ou presença de estacas guias que auxiliam no desenvolvimento adequado 

da planta, conforme observado na figura 1.5. Este cenário proporcionou maiores 

chances de ocorreram atos de vandalismo. 

 

Figura 1.5 – Muda de Ipê Amarelo com indícios de vandalismo 

 
Fonte: Nova Tebas (2019). 
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Além disso, a área mínima do canteiro estabelecido pela norma NBR: 9.050 

(ABNT, 2015) não foi respeitada, esta ação gera um cenário futuro com possibilidade 

de conflitos com calçadas e problemas estruturais dos indivíduos, bem como 

sufocamento do colo das árvores podem ocorrer. 

A arborização presente atualmente no município também teve a contribuição 

dos moradores locais. Apesar do conhecimento acerca da arborização adequada já 

estar mais disseminada, os moradores ainda optam pelas espécies “que crescem 

mais rápido e faz maior sombreamento”, o que muitas vezes se torna um problema, 

pois, as espécies que crescem mais rápido, geralmente são exóticas invasoras e se 

expandem rapidamente, se alastram não só pela área de arborização urbana, mas 

também os ecossistemas nos arredores da cidade. 

Como exemplo das exóticas invasoras, se destaca o Cinamomo (Melia 

azedarach), que com a ajuda de algumas aves que fazem a dispersão de suas 

sementes, se disseminam por uma vasta região, ou mesmo o Ligustro (Ligustrum 

lucidum), que forma uma grossa camada de serrapilheira e impede assim a 

germinação de espécies nativas naquele local. 

Além da arborização irregular em decorrência das espécies exóticas, nota-se 

também a falta de arborização em alguns pontos, como observado na Figura 1.6. Ao 

levar em consideração esses aspectos, nota-se a necessidade de estudar 

principalmente as espécies para o plantio de árvores, a necessidade de adequação 

das árvores existentes, a manutenção e monitoramento, dentre outros fatores para 

que apresentem condições viáveis e possam se enquadrar nos parâmetros do Plano 

Municipal de Arborização Urbana. 

 

Figura 1.6 - Avenida Brasília em janeiro de 2016 

 
Fonte: Nova Tebas (2019). 
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1.2. Importância da Arborização para o Município 

 

O município de Nova Tebas é predominantemente rural, apenas 39,08% da 

população se concentram na zona urbana, o que torna uma cidade com baixo índice 

populacional. Porém, a tendência é a expansão populacional urbana e por isso 

devemos nos preocupar com o futuro, pois na maioria das vezes o crescimento das 

cidades ocorre de forma muito rápida e desordenada, sem um planejamento 

adequado de ocupação. Isto provoca vários problemas que interferem na qualidade 

de vida das pessoas que vivem na cidade. 

A arborização urbana adequada traz vários benefícios relacionados à 

qualidade de vida dos habitantes e ao meio ambiente: 

• Controle térmico e umidade, pois o sombreamento e absorção da 

irradiação realizada pelas árvores evita as ilhas de calor e traz 

melhoras ao microclima urbano. 

• Melhoramento do fluxo hídrico dentro da área urbana, visto que as 

precipitações são equalizadas devido à interceptação da água pela 

copa e tronco das árvores. 

• Benefícios estéticos para as vias urbanas, para trazer melhoras na 

qualidade de vida. 

• Conservação da fauna remanescente das áreas urbanas, promovido 

pela construção de corredores ecológicos e abrigo para os animais. 

• Barreira contra os ventos, para minimizar danos causados por 

vendavais em redes, edificações, entre outras. 

• Mitigação da poluição sonora através da absorção das ondas sonoras 

pelas árvores. 

• Absorção da poluição atmosférica realizada pela absorção de 

compostos poluentes na biomassa das plantas. 

 

1.3. Objetivos Do Plano Municipal De Arborização Urbana 

 

O plano de arborização urbana busca melhorar de forma substancial várias 

características do município de Nova Tebas através de seus objetivos. 
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1.3.1. Objetivo geral 

 

Planejar o desenvolvimento da arborização urbana do município de Nova 

Tebas de forma técnica, com a finalidade de buscar diretrizes voltadas para 

mitigação de impactos negativos e aumento da qualidade de vida dos indivíduos 

presentes nas áreas estudadas. 

  

1.3.2.  Objetivos específicos 

 

Seguido do planejamento das ações de plantio e manutenção, de forma a 

minimizar futuros problemas e alcançar os benefícios ambientais trazidos pela 

correta arborização alcançado através de procedimentos técnicos e monitoramento 

fundamentado. 

 

• Realizar o levantamento quali-quantitativo das árvores presentes nas 

áreas urbanas do município de Nova Tebas; 

• Identificar os impactos negativos e positivos ocasionados pelo 

patrimônio arbóreo atual; 

• Realizar o levantamento das características físicas onde os indivíduos 

estarão presentes; 

• Elaborar técnicas de manejo, implantação e monitoramento dos 

indivíduos arbóreos integrantes da malha viária atual e futuros;  

• Planejar a arborização urbana de forma integrada, com a finalidade 

de criar uma inserção da população na linha de atuação para o 

melhoramento da qualidade de vida; 

• Buscar capacitação para os responsáveis pela manutenção dos 

componentes arbóreos do município; 

• Estabelecer normas e regulamentações de âmbito municipal para o 

plantio e manejo das árvores presentes na malha viária; 

• Desenvolver um cronograma de ação para o plano de ações realizado 

pelas equipes responsáveis pela arborização urbana do município. 
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2. CARACTERIZAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 

Os primeiros registros relacionados ao desenvolvimento da região onde se 

localiza o município de Nova Tebas remontam a década de 30, quando foram 

datados os primeiros registros de povoamento. Nesta época, a região era conhecida 

por exploradores como “Tabatingüera”, palavra que remete a linguagem tupi-guarani 

(NOVA TEBAS, 2009). 

No decorrer dos anos seguintes, com a chegada dos pioneiros do município 

durante os anos de 1940 e 1950, a localidade passou a ser conhecida como Três 

Barras. A partir da lei nº 3.267 de 14 de agosto de 1957 a comunidade foi elevada a 

categoria de distrito, denominada como Bela Vista e pertencente ao município de 

Pitanga (IBGE, 2019). 

A divisão territorial como distrito de Pitanga obedeceu permaneceu até 01 de 

agosto de 1985, quando, no dia 08 de dezembro de 1987 foi elevado à categoria de 

município com a denominação de Nova Tebas pela lei estadual nº 8.624. No ano de 

1999, o município passou a ser constituído por três distritos: Nova Tebas, 

Catuporanga e Poema e assim permanece até os dias atuais (NOVA TEBAS, 2009). 

 

2.1. Características Geográficas do município 

 

O município de Nova Tebas se localiza na mesorregião Norte Central 

Paranaense, e faz divisa com os municípios de Iretama, Roncador, Pitanga, Manoel 

Ribas, Arapuã e Jardim Alegre (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 – Localização Geográfica do município de Nova Tebas. 

 

Fonte: Nova Tebas (2009). 
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Os dados geográficos do município apresentados pelo IBGE (2010) podem 

ser observados a seguir: 

• Área Territorial: 545 km² 

• Longitude: 51° 48’ 00” W 

• Latitude: 24° 14’ 00” S 

• Altitude: 650 m. 

• População: 7.398 habitantes. 

• Densidade demográfica: 13,56 hab. km-2 

 

O município conta com os limites de perímetro urbano e área de expansão 

urbana totalizados em 1.459.831,00 m², divididos na cidade de Nova Tebas e seus 

dois distritos (NOVA TEBAS, 2010a). O perímetro urbano da cidade de Nova Tebas 

esta demonstrada na Figura 2.2. 

  

Figura 2.2 – Perímetro Urbano de Nova Tebas

 

Fonte: Nova Tebas (2019). 

 

2.2. Características Climáticas e Fitogeográficas 

 

O município de Nova Tebas é constituído predominantemente pelo clima do 

tipo subtropical úmido mesotérmico (classificação de Kopen), sem estação seca 

definida, com tendência de maiores precipitações nos meses decorrentes do verão 
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(Figura 2.3). A temperatura média próxima dos 20 °C confere verões com 

temperaturas amenas e invernos com presença de geadas. 

 

Figura 2.3 – Divisão climática do Estado do Paraná 

 

Fonte: ITCG (2008a). 

 

A umidade relativa do ar varia em 75 a 80%, a precipitação média anual varia 

entre 1.600 a 2.000 mm com tendência de concentração das chuvas nos meses de 

verão e escassez no inverno (NOVA TEBAS, 2009). 

A figura 2.4 demonstra que a área de Nova Tebas se situa principalmente em 

área de floresta Ombrófila Mista Montana, com uma área menor ao norte do 

município de uma área de transição para a Floresta Estacional Semidecidual 

Montana (IBGE, 2012). 

 

Figura 2.4 – Formações Fitogeográficas do Estado do Paraná 

 

Fonte: ITCG (2009). 
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Atualmente o município conta com as áreas remanescentes de vegetação 

nativa principalmente em áreas de preservação permanentes (APP) e Reserva 

Legal. Dentre as áreas remanescentes destacam-se as Unidades de Conservação 

(UC’s) presentes no município, que exercem papel de extrema importância para o 

aspecto ambiental da fauna e flora (SIRTOLI, 2018). 

Outros aspectos importantes referentes às características fitogeográficas do 

município se referem aos solos presentes na região e a rede hidrográfica que está 

inserido (Figura 2.5). Os solos da região predominantemente são formados a partir 

de rochas basálticas, que dão origem a latossolos, neossolos e nitossolos (ROSA 

FILHO et al, 1999; PARANÁ, 2006). 

 

Figura 2.5 – Solos do Estado do Paraná 

 

Fonte: ITCG (2008b). 

 

No que se refere à unidade hidrográfica, o município pertence prioritariamente 

à bacia hidrográfica do Ivaí, mais precisamente a região central da unidade 

hidrográfica do Alto Ivaí (SEMA, 2010). Sua área ocupa aproximadamente 1,5 % da 

área total da bacia, classificado como o 15° município com maior área dentro da 

Bacia do Ivaí, o que demonstra a sua importância para a manutenção dos recursos 

hídricos, como demonstrada na Figura 2.6. 
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Figura 2.6 – Bacias Hidrográficas do Paraná 

 

Fonte: Paraná (2015). 

 

O município de Nova Tebas possui uma base de dados histórica obtida 

através da Defesa Civil Municipal para os eventos climáticos extremos que afetaram 

diretamente a população. Estes dados estão compilados em forma de relatórios e 

apontam todos os eventos extremos ocorridos a partir do ano de 2009, conforme 

pode ser observado na Tabela 2.1, a seguir. 

 

Tabela 2.1 – Eventos Climáticos Extremos de Nova Tebas 

Data Ocorrência Local 

28/11/2009 Inundação Região Oeste 

04/06/2012 Enxurrada e Inundação Área Total 

13/03/2013 Enxurrada e Inundação Área Total 

07/06/2014 Enxurrada Região Oeste 

25/11/2015 Chuva de Granizo Região Norte 

26/02/2016 Enxurradas Área Total 

05/06/2017 Enxurradas Região Central 

18/10/2018 Vendaval Região Norte 

30/05/2019 Vendaval e Granizo 
Regiões Central e 

Oeste 

27/02/2020 Estiagem Área Total 

Fonte: Defesa Civil (2020). 
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Para o plano de arborização é importante identificar os possíveis extremos 

climáticos existentes na área para que sejam previstos possíveis acidentes, porém 

devido a série histórica ser limitada torna-se difícil elaborar um estudo com maiores 

detalhes. 

 

2.3. Dados Populacionais 

 

A colonização da região de Nova Tebas teve início no decorrer da década de 

1930, principalmente impulsionada pela construção da “Estrada Boiadeira” que 

ligava Guarapuava até a localidade de Campo Mourão. Neste período, após a 

abertura da estrada, as primeiras famílias migrantes da região Guarapuavana 

começaram a tomar posse de áreas na região sul do município com o intuito de 

realizar a criação de “safras” para comercializar em Ponta Grossa. 

As décadas seguintes a 1930 foram marcadas pela colonização do município 

principalmente por descentes europeus vindos da região catarinense e por 

colonizadores da “frente pioneira” vinda do norte paranaense impulsionados pela 

cultura cafeeira do estado (LUZ & HAHN, 2011). 

A população de Nova Tebas desde seus primeiros anos majoritariamente 

estabeleceu seus domicílios em área rural, essa característica é encontrada até a 

atualidade, como pode ser observado na Tabela 2.2. Este cenário faz com que o 

município tenha maior parte do seu desenvolvimento advindo de atividades 

agropecuárias. 

 

Tabela 2.2 – Característica populacional de Nova Tebas 

Nova Tebas 1991 2000 2010 

População Urbana 2.148 3.164 2.891 

População Rural 15.439 6.312 4.507 

Total 17.587 9.476 7.398 

IDH – M 0.280 0.535 0.651 

PIB - - 6.860 

Fonte: IBGE (2019). 

 

No âmbito geral, as atividades econômicas presentes no município estão 

discriminadas na Tabela 2.3, demonstrada na próxima página. 
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Tabela 2.3 – Atividades desenvolvidas no município 

Atividade Estabelecimentos Empregos 

Indústria 4 4 

Construção Civil 1 1 

Comércio 47 131 

Serviços 19 482 

Agropecuária 66 93 

Total 137 711 

Fonte: IBGE (2019). 

 

A maioria das atividades realizadas em Nova Tebas caracteriza o cenário 

prioritário de desenvolvimento socioeconômico dos moradores, que por sua vez 

atuam principalmente na produção agrícola de soja, milho, feijão e trigo e também 

na produção pecuária de aves, suínos e bovinos, com uma economia mista nas 

áreas rurais (NOVA TEBAS, 2009). Esta característica também pode ser observada 

na Figura 2.7, que demonstra as atividades realizadas no Paraná. 

 

Figura 2.7 – Uso e Ocupação do Solo no Paraná 

 

Fonte: ITCG (2008c). 
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2.4. Área Urbana do Município 

 

O perímetro Urbano do município foi mapeado para a apresentação no plano 

de arborização, a sede do município foi caracterizada pela existência de uma 

pavimentação mista com aproximadamente 18 km de comprimento, a maioria da 

área com pavimentação cascalhada, seguida pela pavimentação de pedras 

irregulares e pavimentação asfáltica (SEDU, 2017). Mas o plano de desenvolvimento 

municipal traz melhoras às pavimentações, onde a áreas de cascalhamento são 

substituídas por vias asfaltadas ou calçamento com pedras irregulares e bloquetes 

sextavado progressivamente (Figura, 2.8). 

A medida de substituição progressiva dos 55% de pavimentação cascalhada 

oferece em conjunto a adequação da área dos passeios. Esta ação possibilita 

melhor planejamento da arborização do município, pois um dos problemas mais 

evidentes para a arborização da malha urbana se refere aos passeios públicos 

irregulares. 

 

Figura 2.8 – Pavimentação da cidade de Nova Tebas 

 

Fonte: Nova Tebas (2021) 
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As malhas urbanas dos distritos de Catuporanga e Poema podem ser 

observadas a seguir, nas figuras 2.9 e 2.10, respectivamente. O mapeamento das 

vias dos distritos demonstra que assim como na sede do município, a pavimentação 

é mista. No distrito de Catuporanga existem aproximadamente 95,5 mil metros 

quadrados de via cascalhada, seguidos por 16,7 mil metros quadrados de via 

asfáltica e 1,8 mil metros quadrados de pedras irregulares compondo as vias 

urbanas. 

 

Figura 2.9 – Quadro Urbano de Catuporanga 

 
Fonte: Nova Tebas (2021). 

 

O distrito de Poema assim como o distrito municipal possui as áreas de 

pavimentação viária em sua maioria realizada em pavimentação cascalhada, seguida 

pela pavimentação asfáltica e em minoria pela pavimentação com pedras 

irregulares. Os distritos assim como a sede são contemplados no plano de 

desenvolvimento contínua da pavimentação urbana.  
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Figura 2.10 – Quadro Urbano de Poema 

 

Fonte: Nova Tebas (2021). 

 

O Plano Diretor Municipal é a principal ferramenta para a tomada de decisões 

dentro município. Até o presente é o único documento referente à arborização e 

expansão territorial da área urbana, porém este estudo busca auxiliar no 

desenvolvimento de novas estratégias para melhorar essas ações, principalmente 

no sentido de auxiliar na atribuição do patrimônio arbóreo existente (Figura 2.9). 

 

Figura 2.9 – Exemplo do patrimônio arbóreo de Nova Tebas 

 

Fonte: Nova Tebas (2019). 
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O documento apresentado como plano diretor municipal também é fonte 

para várias regulamentações presentes no município. Este documento deu origem 

às leis referentes ao parcelamento do solo urbano, dimensionamento do perímetro 

urbano, uso e ocupação do solo, sistema viário, código de obras e código de 

posturas do município. Estas regulamentações têm influência direta e indireta para a 

tomada de decisões no sentido da Arborização Urbana e são descritas a seguir: 

 

• Lei 445/2010: Parcelamento do solo em áreas urbanas; 

• Lei 446/2010: Limites do perímetro urbano; 

• Lei 447/2010: Uso e Ocupação do solo urbano; 

• Lei 448/2010: Normas para o Sistema Viário básico; 

• Lei 449/2010: Código de Obras; 

• Lei 450/2010: Código de Posturas. 

 

3.  ARBORIZAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO 

 

Com a finalidade de levantar o patrimônio arbóreo presente nas vias públicas 

da cidade, foi realizado o inventário nas áreas urbanas presentes na Sede do 

município e nas áreas urbanas dos distritos. O censo arbóreo encontrou-se como a 

alternativa mais aplicável para o cenário do município, dado o pequeno número de 

habitantes presentes em Nova Tebas (PARANÁ, 2018). 

A partir da escolha do método de amostragem foi realizado um plano de 

trabalho, com a finalidade de realizar o cadastramento dos indivíduos presentes na 

área urbana para auxiliar no planejamento. Para a realização do cadastro foram 

obtidas as seguintes características das árvores: 

• Levantamento das características da árvore: Cadastramento do 

indivíduo (Código da árvore); Localização Geográfica; Identificação 

(Nome Científico e Popular); Diâmetro na altura do Peito (DAP); Altura 

Total. 

• Características Fitossanitárias e Estruturais das Árvores: Problemas 

estruturais; Presença de Pragas; Fitossanidade (doenças). 

• Conflitos com o meio; 
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• Características do meio: Largura da Calçada; Largura do Passeio; 

Tamanho do Canteiro; Distância de Poste; Distância da Esquina. 

O censo foi realizado por uma equipe de trabalho, formada por um anotador e 

pessoa responsável pelo levantamento dos dados. Para um levantamento preciso o 

anotador (biólogo) responsável possui conhecimentos técnicos relacionados à 

identificação de espécies.  Os dados foram levantados conforme ficha cadastral 

disponível no Anexo I. 

 

3.1.  Materiais e Métodos 

 

3.1.1. Cadastramento e Localização 

 

O cadastramento dos indivíduos foi realizado através da localização dos 

indivíduos e demarcação das coordenadas geográficas com auxílio de GPS da 

marca GARMIN (GPSmap - 76CSx). 

A identificação da espécie arbórea foi realizada através da denominação do 

nome científico e popular dos indivíduos, com a finalidade de abarcar as 

características das árvores presentes no meio urbano de Nova Tebas, verificar a 

literatura e as legislações existentes acerca destas espécies. 

 

3.1.2. Caracterização Física das Árvores 

 

A caracterização física das árvores urbanas não precisa ser complexa, porém 

deve prover uma quantidade mínima de parâmetros necessários para a tomada de 

decisões quando for aplicado o manejo arbóreo do município. A partir disto, foi 

realizada primeiramente a medição do Diâmetro a Altura do Peito (DAP) da árvore 

com a finalidade de verificar a área ocupada pelos indivíduos no passeio público. 

A medição do DAP é realizada a uma altura de 1,30 metros do solo conforme 

estabelecido na metodologia aplicada por Machado e Figueiredo Filho (2003), 

descrito na Figura 3.1.  

As medidas da DAP são realizadas através da utilização de fita métrica para a 

medição da circunferência da árvore. Neste caso, o diâmetro é obtido pelo 

desenvolvimento da seguinte relação matemática, DAP=CAP/π. 
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Figura 3.1 – Procedimento de medição da circunferência (CAP) das árvores. 

 
Fonte: Machado e Figueiredo Filho (2003). 

 

A altura total possui grande importância em entre os aspectos avaliados, além 

de ser considerada uma importante ferramenta para a tomada de decisões 

relacionadas ao manejo dos indivíduos. O método mais aplicado a estimativa de 

altura é realizado através de instrumentos denominados clinômetros, pois 

relacionam princípios geométricos ou trigonométricos, além de apresentarem o 

menor custo possível. 

Para a aplicação do método foi utilizado clinômetro de Abney para a 

determinação dos ângulos (α e β) encontrados pelo medidor entre a base e o fuste 

da planta. Além disto, foi determinada a distância do responsável até o tronco da 

árvore, para obter a altura total (Hf) através da fórmula 1 (BRASIL, 2019). 

 

𝐻𝑓 = 𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 (tan 𝛼 + 𝑡𝑎𝑛 𝛽)    (1) 
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O levantamento das características estruturais dos indivíduos pode ser 

realizado através da verificação das condições do tronco e copa de cada indivíduo, 

definidos pelos parâmetros estabelecidos por Pokorny (1992). Este levantamento 

possibilita a classificação estrutural adequada das árvores, de forma a identificar o 

grau de risco que cada indivíduo apresenta para a população. 

Além dos problemas estruturais, as plantas podem sofrer com problemas 

sanitários ocasionados por doenças e pragas ou problemas abióticos. Esses 

problemas podem se instalar em diferentes partes do organismo das árvores, desde 

suas raízes, tronco e folhas (Embrapa, 1996).  

A publicação da Embrapa (1996) traz as principais doenças e pragas 

incidentes nas árvores, onde a maioria dos casos demonstrados é causada por 

diferentes fungos que podem atacar as diferentes espécies arbóreas e diferentes 

partes das árvores. Porém as doenças instaladas nas plantas não se resumem 

somente a fungos, uma vez que as plantas estão susceptíveis também a ataques de 

bactérias, animais, insetos, ácaros ou até mesmo outras plantas. 

O levantamento arbóreo é de grande importância para a determinação das 

doenças incidentes sobre as espécies presentes no quadro urbano, para a 

determinação dos riscos trazidos por elas e pelo planejamento de manejo adequado 

as espécies onde existam indivíduos doentes. 

 

3.1.3. Problemas Estruturais do Meio 

 

Este levantamento demonstra os problemas estruturais causados pelos 

indivíduos presentes no município, na busca por avaliar a necessidade de realização 

do manejo adequado de cada árvore de Nova Tebas. Para isto, foram avaliados os 

seguintes requisitos: 

 

• Problemas em Calçadas; 

• Conflito com rede Elétrica; 

• Conflito com Edificações; 

• Interferências no Trânsito; 

• Interferências na locomoção de pedestres; 
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Para cada indivíduo podem ser atribuídas notas de 0 a 3 através da 

metodologia adaptada do caderno apresentado pelo CREA/PR (2016), onde serão 

atribuídas notas de forma crescente aos indivíduos com menor índice de problema 

até os indivíduos com maior índice de problemas. 

As normas de acessibilidade impostas pela ABNT/NBR 9.050 (2015) foram 

utilizadas para verificar a interferência na locomoção dos pedestres, onde a faixa 

livre mínima admissível para a locomoção é de 1,20 metros e a altura é de 2,10 

metros. 

 

3.1.4. Características estruturais do meio 

  

O levantamento das características do meio visa realizar primeiramente uma 

avaliação do entorno de cada indivíduo para verificar se os mesmos se encontram 

alocados em área correta, de forma a respeitar as normas vigentes. Para isto será 

aplicado uma categorização do meio com base na norma brasileira de 

Acessibilidade a edificações, mobiliário espaços e equipamentos urbanos (ABNT, 

2015) e também da legislação vigente do município de Nova Tebas. 

Segundo as Normas instituídas sobre o sistema viário do município de Nova 

Tebas, todas as vias existentes no município devem ter minimamente 2,50 metros 

de passeio, bem como 1,00 metros de canteiro central. Esta lei se aplica tanto para 

vias estruturais, como também paras as vias locais, coletoras e marginais de fundo 

de vale (NOVA TEBAS, 2010b). Desta forma, o levantamento da largura dos 

passeios é de extrema importância para o planejamento arbóreo. 

A legislação referente ao código de obras do município delimita que o quadro 

em torno das árvores deve respeitar uma área de 1,0 x 1,0 metros, para o livre 

crescimento da espécie sem comprometer a infraestrutura do meio (NOVA TEBAS, 

2010c). Além disto, a regulamentação visa que as árvores existentes no passeio 

sejam mantidas, desde que não estejam no trajeto da calçada, como descrito na 

Figura 3.2. 
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Figura 3.2 – Delimitação normativa dos passeios presentes na malha viária. 

 

 
Fonte: Nova Tebas (2009). 

 

A partir disto, as áreas com árvores tiveram suas calçadas mensuradas. 

Também foram mensurados os tamanhos dos canteiros para avaliar se as áreas 

corroboram com a legislação vigente. 

As distâncias mínimas estipuladas pela Copel (2009) para a existência de 

componentes arbóreos foram avaliadas. Para isto foi aferida a distância dos 

indivíduos das esquinas, postes e bueiros, para então serem comparados com o 

referencial demonstrado na tabela a seguir: 

 

Tabela 3.1 – Parâmetros de conflito levantados durante o censo arbóreo. 

Elemento Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte 

Esquinas 5,00 m 5,00 m 5,00 m 
Postes 3,00 m 4,00 m 5,00 m 
Bueiros 2,00 m 2,00 m 3,00 m 

Fonte: Nova Tebas (2019). 
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3.2. Diagnóstico das Árvores do Município 

 

3.2.1. Caracterização geral do Patrimônio Arbóreo 

 

O censo arbóreo do município de Nova Tebas foi realizado na Sede do 

município, bem como nos seus dois distritos. Este levantamento tem como finalidade 

identificar os indivíduos presentes no quadro urbano do município. 

Foi identificado um total de 1429 indivíduos presentes na malha viária (Tabela 

3.2), onde foram classificados conforme as características quali-quantitativas 

abordadas no capítulo. 

 

Tabela 3.2 – Indivíduos Arbóreos presentes em Nova Tebas 

Dados Quantidade Percentual (%) 

Nova Tebas 869 60,8 
Catuporanga 455 31,8 

Poema 105 7,4 
Total 1.429 100 

Fonte: Nova Tebas (2019). 

 

No total de árvores cadastradas foram identificadas o total de 108 diferentes 

espécies pertencentes ao patrimônio arbóreo do município. Estes dados estão 

expressos na tabela 3.3, demonstrado a seguir.  

Tabela 3.3 – Quantitativa de Espécies Arbóreas demarcadas em Nova Tebas 

Nome Científico Nome Popular Quantidade Porcentagem 

Cássia fistula Acácia Imperial 1 0,07 
Annona crassiflora Araticum 1 0,07 
Annona muricata Graviola 1 0,07 

Annona squamosa Fruta Pinha 4 0,28 
Araucaria angustifólia Araucária 1 0,07 

Archontophoenix 
cunninghamiana 

Palmeira Real 
31 2,17 

Artocarpus heterophyllus Jaqueira 2 0,14 
Aspidosperma polyneuron Peroba 1 0,07 

Azadirachta indica Neem 1 0,07 
Bauhinia variegata Pata de Vaca 4 0,28 
Brunfelsia uniflora Manacá de Jardim 2 0,14 

Caesalpinea echinata Ibirapitá 10 0,70 
Caesalpinia pulcherrima Mini Flamboyant 1 0,07 

Cajoba arbórea Brinco-de-índio 2 0,14 
Callistemon rigidus Escova de Garrafa 1 0,07 
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Campomanesia xanthocarpa Gabirobeira 3 0,21 
Carya illinoinensis Nogueira Pecã 5 0,35 

Caryota mitis Palmeira Rabo-de-
Peixe 

6 0,42 

Casearia sylvestris Guaçatonga 1 0,07 
Cedrella fissilis Cedro Rosa 1 0,07 
Ceiba speciosa Paineira 3 0,21 
Cenna multijuga Pau-Cigarra 1 0,07 
Cereus jamacaru Mandacaru 1 0,07 

Cinnamomum verum Canela Verdadeira 16 1,12 
Citrus latifólia Limão Taiti 4 0,28 

Citrus reticulata Tangerina 12 0,84 
Citrus x limonia Limão Rosa 27 1,89 
Citrus x sinensis Laranjeira 17 1,19 
Cocos nucifera Côco da Bahia 4 0,28 

Coffea charrieriana Cafeeiro 1 0,07 
Cordia trichotoma Louro Pardo 7 0,49 

Cupressus sempervirens Cipreste Italiano 1 0,07 
Cycas revoluta Cica 2 0,14 
Delonix regia Flamboyant 31 2,17 

Eriobotrya japônica Ameixa Amarela 42 2,94 
Erythrina mulungu Mulungu Coral 2 0,14 
Erythrina speciosa Eritrina 1 0,07 
Eucalyptus cinérea Eucalipto 4 0,28 

Eucalyptus citriodora Eucalipto 1 0,07 
Eugenia involucrata Cereja do Mato 8 0,56 
Eugenia pyriformis Uvaia 5 0,35 

Eugenia sp. Mini Jambo 1 0,07 
Eugenia uniflora Pitangueira 27 1,89 
Euterpe edulis Palmito-juçara 1 0,07 

Euterpe oleracea Açaízeiro 2 0,14 
Ficus americana Figueira Mata Pau 1 0,07 
Ficus auriculata Figueira Chilena 28 1,96 
Ficus bejamina Ficus 11 0,77 

Grevillea robusta Grevilha 80 5,60 
Handroanthus Albus Ipê amarelo 2 0,14 

Handroanthus chrysotrichus 
Ipê-amarelo-

cascudo 
62 4,34 

Handroanthus 
impetiginosus 

Ipê Rosa 
10 0,70 

Hibiscus Hibisco 1 0,07 
Hovenia dulcis Uva Japonesa 6 0,42 

Inga laurina Ingá 4 0,28 
Jacaranda cuspidifolia Carobá Rosa 1 0,07 
Jacaranda mimosifolia Jacaranda Mimoso 3 0,21 
Lagerstroemia indica Resedá 14 0,98 

Leucaena leucocephala Leucena 20 1,40 
Libidibia férrea Pau Ferro 7 0,49 

Licania tomentosa Oiti 31 2,17 
Ligustrum lucidum Alfeneiro 83 5,81 
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Litchi chinensis Lichia 4 0,28 
Machaerium stipitatum Farinha-seca 2 0,14 

Magnolia champaca Magnólia Amarela 4 0,28 
Malpighia punicifolia Aceroleira 2 0,14 

Mangifera indica Mangueira 104 7,28 
Melia azedarach Santa Barbara 28 1,96 

Morus nigra Amoreira 16 1,12 
Murraya paniculata Falsa Murta 25 1,75 
Nectandra nitidula Canela Amarela 1 0,07 
Nerium oleander Espirradeira 3 0,21 

Pachira aquatica Aubl. Monguba 1 0,07 
Parapiptadenia rígida Gurucaia 8 0,56 

Persea americana Abacateiro 21 1,47 
phytolacca dióica Cebolão 1 0,07 

Pinus elliottii Pinus 1 0,07 
Plinia cauliflora Jabuticaba 7 0,49 

Poincianella pluviosa Sibipiruna 207 14,49 
Prunus campanulata Cereja do Japão 3 0,21 

Prunus pérsica Pessegueiro 16 1,12 
Prunus pérsica Nectarina 1 0,07 

Psidium cattleianum Araçá 9 0,63 
Psidium guajava Goiabeira 65 4,55 
Punica granatum Romãzeira 2 0,14 
Rauvolfia sellowii Casca-d'anta 1 0,07 
Rauvolfia sellowii Leiteiro Roxo 1 0,07 

Roystonea oleracea Palmeira Imperial 4 0,28 
Schinnus molle Aroeira Salsa 74 5,18 

Schinus terebenthifolius Aroeira Pimenta 10 0,70 
Senna macranthera Fedegoso 3 0,21 

Sesbania punicea 
Acácia de flores 

vermelhas 
2 0,14 

Solanum mauritianum Fumo Bravo 3 0,21 
Spathodea campanulata Espatódea 5 0,35 

Spondias purpúrea Ciriguela 2 0,14 
Syagrus romanzoffian Coqueiro jerivá 10 0,70 
Syzygium malaccense Jambo vermelho 1 0,07 

Tabebuia reticulata Ipê Roxo 19 1,33 
Tabebuia roseo-alba Ipê Branco 3 0,21 

Talisia esculenta Pitomba 1 0,07 
Tecoma stans Ipê-de-Jardim 1 0,07 

Terminalia catappa Sete Copas 33 2,31 
Thuja occidentalis Thuja 12 0,84 

Tibouchina granulosa Quaresmeira 1 0,07 
Tibouchina mutabilis Manacá da Serra 20 1,40 

Tipuana tipu Tipuana 18 1,26 
Vitex polygama Tarumã 10 0,70 

Total 1429 100 

Fonte: Nova Tebas (2019). 
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A Sibipuruna (Poincianella pluviosa) se destacou como a espécie de maior 

ocorrência no município, compondo 14,49 % dos indivíduos levantados. Seguida por 

Mangueira (Mangifera indica), Alfeneiro (Ligustrum lucidum), Grevilha (Grevillea 

robusta), Aroeira Salsa (Schinnus molle), Goiabeira (Psidium guajava), Ipê-amarelo-

cascudo (Handroanthus chrysotrichus) e Ameixa Amarela (Eriobotrya japonica). Os 

indivíduos destas 8 espécies representam mais que 50% do total de árvores 

catalogadas. 

Este cenário demonstra a predominância da arborização urbana constituída 

por algumas espécies nativas e por espécies exóticas. As exóticas predominantes 

possuem algumas características que podem ocasionar problemas ao quadro 

urbano do município, como por exemplo, o potencial invasor apresentado pela 

Mangueira, Alfeneiro, Grevilha, Goiabeira e Ameixa Amarela (IAP, 2015). 

 

3.2.2. Estrutura Física arbórea 

 

As características físicas das árvores encontradas no município podem ser 

representadas principalmente pelo tamanho atual e futuro dos indivíduos, que 

podem ser representadas pelo diâmetro a altura do peito (DAP) e altura total (Ht), 

também pelo porte arbóreo expostas nas Figuras 3.3, 3.4 e 3.5, respectivamente.  

 

Figura 3.3 – Divisão dos indivíduos arbóreos atuais por DAP 

 

Fonte: Nova Tebas (2019). 
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Figura 3.4 – Classificação de Altura dos Indivíduos de Nova Tebas 

 

Fonte: Nova Tebas (2019). 

 

Figura 3.5 – Porte Médio dos Indivíduos Arbóreos 

 

Fonte: Nova Tebas (2019). 

 

3.2.3. Problemas encontrados no patrimônio existente 

 

No decorrer do censo arbóreo foi possível destacar alguns problemas 
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cidade. Este levantamento possibilita criar estratégias para a mitigação destes 

problemas e para a melhoria do cenário arbóreo do município. 

 

a) Espécies exóticas invasoras 

 

Dentre os problemas encontrados no município, a utilização de espécies 

exóticas invasoras pode ser considerada um dos problemas com evidência relevante 

ao quadro urbano. Atualmente existem regulamentações que especificam as 

principais espécies presentes no Paraná, além de regulamentações que 

demonstram os malefícios trazidos por estes indivíduos ao meio ambiente urbano. A 

Tabela 3.4 dispõe sobre os tipos de exóticas invasoras encontradas no patrimônio. 

 

Tabela 3.4 – Indivíduos Arbóreos Exóticos Invasores presentes na malha viária 

Nome Cientifíco Nome Popular 
Classe 

Invasora 
Indivíduos Porcentagem 

Citrus x limonia Limão Rosa II 27 1,89 

Eriobotrya japonica Ameixa Amarela II 42 2,94 

Grevillea robusta Grevilha II 80 5,60 

Hovenia dulcis Uva Japonesa I 6 0,42 

Leucaena 
leucocephala 

Leucena I 20 1,40 

Ligustrum lucidum Alfeneiro I 83 5,81 

Magnolia champaca Magnólia Amarela II 4 0,28 

Mangifera indica Mangueira II 104 7,28 

Melia azedarach Santa Barbara I 28 1,96 

Morus nigra Amoreira II 16 1,12 

Murraya paniculata Falsa Murta I 25 1,75 

Pinus elliottii Pinus II 1 0,07 

Psidium guajava Goiabeira II 65 4,55 

Senna macranthera Fedegoso II 3 0,21 

Spathodea 
campanulata 

Espatódea I 5 0,35 

Tecoma stans Ipê-de-Jardim I 1 0,07 

Terminalia catappa Sete Copas II 33 2,31 

Total - 543 38,01% 
Onde: (I) Proibidas por lei (II) espécies com uso controlado. 

Fonte: Nova Tebas (2019). 
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b) Árvores com características não adequadas ao local 

 

Além das árvores classificadas como exóticas invasoras, outras espécies de 

árvores possuem características inadequadas para utilização na arborização urbana. 

As características encontradas nessas árvores geralmente estão relacionadas à 

toxicidade, alergenicidade, existência de espinhos e frutos grandes, como 

apresentada nas figuras 3.6, 3.7 e 3.8, levantadas durante o inventário arbóreo. 

 

3.6 – Exemplares de Ligustrum lucidum e Sphatodea campanulata de espécies 

tóxicas e alérgicas presentes em Nova Tebas 

   

Fonte: Nova Tebas (2019).  

 

Dentre as espécies tóxicas e alergênicas encontradas no município 

destacam-se o Ligustrum lucidum W. T. Aiton, Azadirachta indica, Shinnus 

Therebinthifolius Raddi, Schinus molle L., Melia azedarach L., Ficus spp., Caryota 

mitis e Sphatodea campanulata todas com potencial de intoxicação para humanos e 

fauna em geral. 
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Figura 3.7 – Exemplar de Citrus x limonia com espinhos encontrada em Nova Tebas 

  

Fonte: Nova Tebas (2019). 

Os indivíduos de espécies como Araucária Angustifólia, Ceiba speciosa, 

Citrus latifólia, Citrus reticulata, Citrus x limonia e Citrus x sinensis possuem 

espinhos e não são indicadas para a arborização urbana pois podem provocar 

acidentes. 

 

Figura 3.8 – Exemplares de Artocarpus heterophyllus e Mangifera Indica, espécies com 

frutos grandes encontradas no município 

  

Fonte: Nova Tebas (2019). 

 

Espécies como Annona squamosa, Artocarpus heterophyllus, Cocos nucifera, Persea 

americana, Mangifera Indica podem causar problemas a gestão pública devido aos seus 

frutos grandes, principalmente pela queda dos frutos podem ocasionar acidentes com 

pessoas, automóveis, entre outros. 
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c) Condições sanitárias das árvores 

 

As árvores presentes no município foram classificadas conforme as suas 

condições fitossanitárias. Esta classificação busca reconhecer os indivíduos 

arbóreos com a finalidade de auxiliar na tomada de decisões relacionadas ao 

manejo dos indivíduos arbóreos presentes. Para isto a classificação foi realizada 

conforme metodologia adaptada de CREA (2016), onde as árvores foram divididas 

em: Boa, para quando as árvores não apresentassem infestações ou injúrias 

desfigurantes; Regular, para quando as árvores com pragas, doenças ou parasitas 

capazes de afetar a árvore de forma razoável; Ruim, para quando a árvore 

apresentar características de infestação avançada e usualmente fatais. Os 

resultados podem ser vistos na figura 3.9. 

 

Figura 3.9 – Condição Fitossanitária dos indivíduos arbóreos de Nova Tebas 

 

Fonte: Nova Tebas (2019). 

 

As árvores com presença de doenças ou pragas também foram relatadas no 

inventário arbóreo para demonstrar os indivíduos com necessidade de intervenção 

(Figura 3.10). As árvores com problemas representam apenas uma pequena fração 

do total existente no município, porém o manejo adequado é necessário para evitar 

alastramento das doenças para outros indivíduos. 
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Figura 3.10 – Árvores com Incidência de Pragas no município 

  

Fonte: Nova Tebas (2019). 

 

Os problemas fitossanitários identificados no município que estão 

relacionados à presença de pragas podem ser ilustrados pela Figura 3.11. 

 

Figura 3.11 – Exemplar de Poincianella pluviosa com incidência de cupins e 

formigas 

 

Fonte: Nova Tebas (2019). 
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d) Árvores senescentes ou de risco 

 

Problemas como decadência do tronco (Figura 3.12), rachaduras nos troncos, 

sufocamento e o enforcamento causado por lixeiras (Figura 3.13) podem ocasionar 

acidentes devido a fragilidade dos indivíduos arbóreos. Por isto ações devem ser 

tomadas para contornar estes problemas. 

 

Figura 3.12 - Poincianella pluviosa apresentando decadência do tronco 

 

Fonte: Nova Tebas (2019). 

 

Figura 3.13 – Enforcamento do caule causado pelas lixeiras instaladas 

 

Fonte: Nova Tebas (2019). 
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e) Podas inadequadas 

 

As podas quando realizadas de forma inadequada podem trazer vários 

problemas para a planta e para o seu entorno, uma vez que podem acarretar 

acidentes ou decaimento da saúde da planta, entre outros. Exemplos de podas 

inadequada estão a poda drástica (Figura 3.13), poda unilateral e a poda de 

elevação excessiva.  

 

Figura 3.13 – Delonix regia com poda drástica e problemas arquitetônicos 

 

Fonte: Nova Tebas (2019). 

 

f) Acessibilidade de Pedestres 

 

O município também possui um problema de alta relevância relacionado à 

alocação dos indivíduos arbóreos no passeio, visto que os plantios geralmente são 

realizados na região central do mesmo, de forma a ocupar as áreas destinadas à 

construção de calçadas e privar a acessibilidade destas áreas, conforme observado 

na figura 3.14. Esta ação desrespeita as normas estabelecidas no código de obras 

do município de Nova Tebas, figura 3.2 da seção anterior. 
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Figura 3.14 – Árvore plantada na região central do passeio 

 

Fonte: Nova Tebas (2020) 

 

Todos estes problemas podem ser observados em várias espécies presentes 

na malha urbana do município, assim como pode ser observado no inventário 

(Anexo I). Os problemas encontrados serão gradativamente contornados com ações 

previstas no cronograma de ação, com prioridade aos problemas que possam trazer 

risco relevante de acidente. 

 

3.3. Análise De Risco de Queda de Árvores Urbanas  

 

A identificação de árvores que oferecem risco ou apresentam problemas 

estruturais tem função primordial no planejamento da arborização urbana, pois o 

gerenciamento destes indivíduos tem como principal função evitar danos a 

propriedades ou acidentes com pessoas.  

A avaliação dos problemas estruturais apresentados pelos indivíduos 

presentes no município de Nova Tebas tem como finalidade realizar uma 

classificação de risco através da metodologia adaptada de Pokorny (1992). Esta 

classificação tem como princípio a avaliação técnica visual dos problemas 

encontrados nos indivíduos, conforme Tabela 3.4. 
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Tabela 3.4 – Classificação de riscos oferecidos pelos indivíduos. 

Probabilidade 
de Falhas 

Baixo:  
- Pequenos defeitos ou feridas; 
- Pequenos defeitos na ramificação; 

1 

Moderado:  
- Tronco com pequenas cavidades ou decadência; 
- Defeitos afetando até 30 % da circunferência cancros e 
decadência; 
- Danos ou Rupturas na coroa menores que 30% da 
circunferência da ramificação; 
- Presença de ramos epicórmicos e casca incluída na 
coroa do tronco;  
- Problemas nas raízes pequenos; 

2 

Alto: 
- Cavidades médias; 
- Rachaduras em contato com o solo com outros defeitos; 
- Defeitos superiores a 30%; 
- Rachaduras em ramificações; 
- Problemas nas raízes aparentes; 
- Árvore inclinada sem quebra de raiz e levantamento do 
solo; 
- Arvores morta, sem outros problemas aparentes; 

3 

Muito Alto: 
- Árvore com cavidade muito grande; 
- Rachaduras (quando o caule ou ramo é dividido no meio; 
- Defeitos afetam >40% da circunferência e possuem 
decaimento ou rachaduras; 
- Ramificações com coroa com rachaduras, cancros ou 
decaída. ramo epicórmico grande com danos. 
- Árvore inclinada com recente quebra de raízes e 

levantamento do solo; 
- Árvore com partes mortas e presença de fungos no 
tronco; 
- Árvore com ângulo superior a 40° de desvio do ângulo 
perpendicular do solo com rachadura no tronco; 

4 

Nível de Uso 
das Áreas 

Baixo: Vias com baixo trânsito de pessoas, vias sem 
proximidade a residências. 

1 

Intermediário: Vias secundárias; áreas de uso moderado; 
interseções; área com médio nível de estacionamento. 

2 

Alto: Rotas de acesso de emergência, hospitais; escola; 
próximos a residências; alto fluxo de pessoas; vias 
estruturais (avenidas). 

3 

Tamanho do 
Indivíduo 

Pequeno: < 30 cm de diâmetro 1 
Grande: >30 cm de diâmetro 2 

Fonte: Adaptado de Pokorny (1992). 

A classificação dos indivíduos com risco de falha estrutural e sua localização 

possibilitaram reconhecer quais deles possuem necessidade de manejo. Através 
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desta classificação foi possível elencar o grau de risco que estes indivíduos 

possuem e planejar as ações. Os resultados dessa fase do estudo podem ser 

observados na Figura 3.15, também pode ser observada a lista de indivíduos que 

apresentam risco em Anexo VI, com a identificação de espécie e código da árvore. 

 

Figura 3.15 – Classificação dos indivíduos arbóreos segundo Grau de Risco 

 

Fonte: Nova Tebas (2019). 

 

Dentre os indivíduos que apresentam risco três espécies encontradas representam 

mais de 49% do total, sendo elas Poincianella pluviosa (Sibipiruna), Grevillea robusta 

(Grevilha) e Ligustrum lucidum (Ligustro). Estas espécies geralmente estão associadas a 

problemas devido principalmente ao manejo inadequado, como é o caso da maioria das 

Sibipirunas e Ligustros, os quais sofrem com podas drásticas ou sem nenhuma técnica e por 

isto ocasionam na entrada de doenças e parasitas nas árvores e gradativamente na 

decadência da planta. 

As Grevilhas presentes na malha urbana estão plantadas em torno de praças ou 

campos de Futebol, vários estudos apontam que a espécie originada da região de Nova 

Gales do Sul e na Austrália não é considerada uma espécie arbórea indicada ao 

reflorestamento, uma vez que apresentam vários problemas fitossanitários quando 

plantadas em regiões tropicais ou com alta umidade.  

11

47

94

127

102

70

15

9

8

7

6

5

4

3

Página 43 de 99 Exportado em : 22/11/2021 13:17

Procedimento nº: 0084.21.000511-6 Exportado por : ALINE FERREIRA JORGE

Referente ao evento seq. 1 - Autuação



43 
 

Para o manejo adequado dos indivíduos que apresentam risco para a 

arborização de Nova Tebas, as ações foram divididas em ações imediatas, ações de 

curto, médio e longo prazo, distribuídos conforme a tabela 3.5. 

 

Tabela 3.5 – Tipo de ação adotada devido ao grau de risco existente  

Grau de Risco Indivíduos Tipo de Ação Tempo 

8 e 9 58 Imediata < 6 meses 

6 e 7 221 Curto Prazo 1 a 2 anos 

4 e 5 172 Médio Prazo 2 a 6 anos 

3 15 Longo Prazo 6 a 10 anos 

Fonte: Nova Tebas (2019). 

 

4. PLANEJAMENTO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 

 

O planejamento adequado da arborização de uma cidade evita conflitos com 

a infraestrutura e outros aspectos negativos descritos. Além disto, custos com 

manutenção, indenizações e atendimentos de emergência são diminuídos com um 

planejamento adequado (Pokorny, 1992). 

Para a elaboração deste plano foi realizado o georreferenciamento dos pontos 

onde não há arborização, dos pontos onde há arborização inadequada e que precisa 

de substituição/remoção. A elaboração do georreferenciamento e a caracterização 

da malha viária possibilitaram a escolha das espécies a serem utilizadas no plantio. 

 

4.1.   Critérios Para Escolha De Espécies Para Arborização Urbana 

 

Para a seleção adequada da composição arbórea das ruas de uma cidade, 

devem-se levar em consideração as características das espécies escolhidas. Dentre 

estas características é destacado o desenvolvimento, porte de cada indivíduo, copa 

(forma, densidade e hábito). As espécies que possuem acúleos e espinhos deverão 

ser evitadas, assim como as venenosas. 

A escolha deve privilegiar espécies com resistência a pragas, doenças e 

poluição, ausência de princípios tóxicos, adaptabilidade, sobrevivência e 

desenvolvimento no local de plantio, onde deve ser observada ainda a época de 
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floração, características da frutificação (tamanho dos frutos, período de frutificação), 

tipos de raízes (CREA/PR, 2016).  

Outro aspecto de relevância a escolha das espécies relaciona-se com a 

necessidade de manutenção na planta, pois existem plantas que necessitam de um 

maior cuidado e manutenção. 

Para o sucesso do planejamento da arborização urbana e para a escolha 

das espécies é de extrema importância que se conheça a vegetação da região 

dentro do perímetro urbano e nos seus arredores. Selecionar árvores que são 

recomendadas para arborização urbana e que estejam de acordo com as 

características básicas das árvores que são detectadas na flora da região se 

encontra como premissa fundamental do sucesso da arborização.  

Para compor uma arborização urbana equilibrada, devem ser escolhidas 

algumas espécies para o plantio em cada rua do município. Com isto, o cenário de 

manejo será facilitado durante a manutenção destas árvores, assim como suas 

podas, além de estar de acordo com os benefícios estéticos na cidade.  

A seguir, dispõe-se uma lista com algumas recomendações que podem ser 

seguidas para a elaboração do plano de arborização. 

a) Deve considerar que uma espécie não pode ultrapassar certa 

porcentagem (10 a 15%) de número de indivíduos por bairro. 

Geralmente é recomendado que se utilize de 10 a 20 espécies 

arbóreas em um PDAU; 

b) Deve ser dado como prioridade o uso de espécies nativas para o Plano 

de Arborização Urbana, como é recomendado pelo Ministério Público 

do Estado do Paraná; 

c) A depender do local onde vai ser arborizado (as cidades de clima mais 

frio), é muito importante que se utilizem espécies que perdem suas 

folhas em certo período do ano (caducifólias). Essa característica é de 

extrema importância, pois as árvores escolhidas perderão suas folhas 

no período do ano em que as temperaturas estiverem mais baixas, 

aproveitando-se assim de sua sombra quando a temperatura estiver 

maior. O mesmo vale para espécies perenifólias, em locais de clima 

constantemente mais elevado; 
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d) Deve haver também uma compatibilidade entre o espaço físico e o 

formato e dimensão da copa sem prejudicar o trânsito de veículos e 

pedestres, causar danos às fachadas e conflito com a sinalização, 

iluminação e placas indicativas; 

e) Devem ser priorizados os passeios e as espécies com sistema radial 

pivotante, com enraizamento profundo. Isso evita o conflito com as 

calçadas e ruas e a destruição das mesmas pelas raízes; 

f) Árvores com frutos muito grandes devem ser minimamente utilizadas 

para o plantio em locais urbanizado, devido aos problemas 

ocasionados pela sua utilização; 

g) O uso restrito de fungicidas e inseticidas no meio urbano indica que as 

árvores a serem escolhidas para arborização devem ser resistentes a 

pragas e a doenças; 

h) Além de espécies resistentes a pragas como fungos e insetos, deve-se 

levar em consideração que as árvores a serem usadas precisam ser 

dotadas de madeira resistente, ao que evita a quebra de galhos com 

facilidade e diminui o risco de acidentes por quedas de árvores; 

i) Deve-se também evitar espécies que possuam espinhos, acúleos e 

espécies urticantes.  

 

4.2. Espécies Recomendadas  

 

Para evitar conflitos futuros, seja em razão de substituição ou de novos 

plantios, as espécies listadas na tabela 4.1 são recomendadas para arborização de 

Nova Tebas. 

  

Tabela 4.1 – Lista de Espécies Recomendadas para a Arborização Urbana 

Família Nome Científico Nome Comum PO(1) CR(2) PE(3) RE(4) 

Sapindaceae Acer negundo Acer-Negundo M M C A 

Myrtaceae Acca sellowiana 
Goiabeira-da-

serra 
P R SC B 

Sapindaceae Allophylus edulis Vacum P L P B 

Rutaceae 
Balfourodendron 

riedelianum 
Pau Marfim G L P C 

Fabaceae Calliandra brevipes Caliandra-rosa P R C C 
Fabaceae Calliandra foliosa Caliandra-ereta P R C C 
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Fabaceae Calliandra tweedii 
Calianda-
vermelha 

P R C C 

Myrtaceae Callistemon spp. 
Escova-de-

garrafa 
M R P A 

Flacourtinaceae Casearia sylvestris Guaçatonga G L P C 

Canellaceae 
Cinnamodendron d

inisii 
Pimenteira P M C C 

Boraginaceae Cordia Ecalyculata Café-de-bugre P L C C 

Boraginaceae Cordia superba 
Jangada do 

Campo 
P R P C 

Bignoniaceae 
Cybistax 

antisyphilitica 
Caroba-de-Flor-

Verde 
M L C A 

Fabaceae Erythrina falcata Sananduva G M P C 
Myrtaceae Eugenia uniflora L. Pitangueira P L C C 

Bignoniaceae 
Handroanthus 

albus 
Ipê Amarelo G M C C 

Bignoniaceae 
Handroanthus imp

etiginosus 
Ipê roxo G M C C 

Rutaceae Helietta apiculata Canela-de-veado M L SC C 

Fabaceae 
Holocalyx 
balansae 

Alecrim G L P C 

Bignoniaceae 
Jacaranda 
micrantha 

Caroba M R C C 

Bignoniaceae 
Jacaranda 

mimosaefolia 
Jacarandá 

Mimoso 
G M P C 

Bignoniaceae 
Jacaranda 
puberula 

Caroba P M C A 

Lythraceae Lafoensia pacari Dedaleiro M R C C 

Fabaceae 
Lonchocarpus 

muehlbergianus 
Rabo-de-bugio G R C C 

Myrtaceae Plinia cauliflora Jabuticabeira P L SC B 

Podocarpaceae 
Podocarpus 

lambertii 
Pinheiro-bravo G R P C 

Polygonaceae Ruprechtia laxiflora Marmeleiro G L C C 
Anacardiaceae Schinus molle Aroeira Salsa M R P C 

Fabaceae Senna multijuga Cássia P R C C 

Bignoniaceae 
Tabebuia roseo-

alba 
Ipê Branco M M C C 

Melastomataceae 
Tibouchina 
granulosa 

Quaresmeira P M SC C 

Melastomataceae 
Tibouchina 
mutabilis 

Manacá da Serra 
Anão 

P M C C 

Melastomataceae 
Tibouchina 
sellowiana 

Quaresmeira P M SC C 

Onde: 1 - Porte (PO): Pequeno (P); Médio (M); Grande (G); 
 2 - Crescimentos (CR): Lento (L); Moderado (M); Rápido (R); 
 3 - Persistência Foliar (PE): Caducifólia (C); Semi-Cauducifólia (SC); Perene (P). 
 4 – Recomendação (RE): (a) Calçadas com rede elétrica aérea e estacionamentos; 

(b) Praças e calçadas, desde que, se em baixo da rede, seja feita a poda adequada. 
Ótimo atrativo para aves. 
(c) Praças e calçadas, desde que, se em baixo da rede, seja feita a poda adequada. 

Fonte: Copel (2018). 
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4.3. Espécies Não Recomendadas e com Restrição de Uso 

 

As espécies relacionadas no quadro abaixo estão proibidas por causarem 

uma série de transtornos. Na tabela 4.2 localizada a seguir, encontram-se descritas 

árvores, arbustos e outras plantas de plantio proibido em vias públicas, praças e 

canteiros centrais por apresentarem risco de invasão, além de algumas espécies 

tóxicas. 

 

Tabela 4.2 – Lista de Espécies exóticas invasoras do Paraná 

Família Espécie Nome Popular Categoria(1) 

Acanthaceae 
Thunbergia alata Bojer ex 

Sims 
Bunda-de-mulata I 

Anacardiaceae Mangifera indica L. Mangueira II 

Apiaceae Centella asiatica (L.) Urb. 
Cairuçu-asiático, 

centela, dinheiroem-
penca 

II 

Araceae 
Colocasia esculenta (L.) 

Schott Taro, 
Inhame II 

Araliaceae 
Schefflera arboricola (Hayata) 

Merr. 
Cheflera II 

Araliaceae 
Tetrapanax papyrifer (Hook.) 

K.Koch 
Papel-de-arroz I 

Asparagaceae 
Dracaena fragrans (L.) Ker 

Gawl. 
Dracena, pau-d'água II 

Asteraceae Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cardo, cardo-negro I 

Asteraceae 
Senecio madagascariensis 

Poir. 
Senécio I 

Athyriaceae 
Deparia petersenii (Kunze) M. 

Kato 
Samambaia I 

Balsaminaceae Impatiens walleriana Hook. f. 
Beijinho, maria-sem-

vergonha 
I 

Bignoniaceae 
Spathodea campanulata 

P.Beauv. 
Tulipa-africana I 

Bignoniaceae 
Tecoma stans (L.) Juss. ex. 

Kunth Amarelinho, 
ipê-de-jardim I 

Campanulaceae 
Hippobroma longiflora (L.) G. 

Don 
Arrebenta-boi, cega-

olho 
I 

Caprifoliaceae Lonicera japonica Thunb. Madressilva I 

Casuarinaceae Casuarina equisetifolia L. Casuarina II 
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Combretaceae Terminalia catappa (L.) Hitchc. 
Sete-copas, 
castanheira 

II 

Commelinaceae 
Tradescantia zebrina Heynh. 

ex Bosse 
Trapoeraba-roxa I 

Crassulaceae 
Kalanchoe pinnata (Lam.) 

Pers. 
Folha-da-fortuna I 

Cucurbitaceae Sechium edule (Jacq.) Sw. Chuchu II 

Davalliaceae 
Nephrolepis cordifolia (L.) C. 

Presl 
Samambaia II 

Davalliaceae 
Nephrolepis exaltata (L.) 

Schott. 
Samambaia II 

Euphorbiaceae Ricinus communis L. Mamona II 

Fabaceae 
Leucaena leucocephala (Lam.) 

de Wit 
Leucena I 

Fabaceae Acacia mearnsii de Willd Acácia-negra II 

Fabaceae 
Acacia podalyriifolia A. Cunn. 

ex G. Don. 
Acácia-mimosa II 

Fabaceae Adenanthera pavonina L. 
Olho-de-pavão, 

carolina 
I 

Fabaceae Mimosa pigra L. Mimosa I 

Fabaceae Robinia pseudoacacia L. 
Robínia, falsa-

acácia 
I 

Fabaceae 
Senna macranthera (DC. ex 
Collad.) H.S. Irwin & Barneby 

Aleluia II 

Fabaceae Ulex europaeus L. Tojo I 

Iridaceae 
Iris domestica (L.) Goldblatt & 

Mabb. 
Flor-leopardo II 

Iridaceae 
Crocosmia × crocosmiiflora 

(Lemoine ex Anonymous) N.E. 
Br. 

Tritônia, estrela-de-
fogo 

I 

Magnoliaceae 
Magnolia champaca (L.) Baill. 

ex Pierre 
Magnólia-amarela II 

Meliaceae Melia azedarach L. 
Cinamomo, santa-

bárbara 
I 

Moraceae Morus nigra L. Amora-preta II 

Musaceae Musa balbisiana Colla Banana-flor II 

Musaceae Musa ornata Roxb. Banana-flor I 

Myrtaceae Psidium guajava L. Goiabeira II 
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Myrtaceae Syzygium cumini (L.) Skeels Jambolão II 

Myrtaceae Syzygium jambos (L.) Alston Jambo I 

Oleaceae Ligustrum spp. Alfeneiro I 

Orchidaceae 
Oeceoclades maculata (Lindl.) 

Lindl. 
Orquídea I 

Pinaceae Pinus spp. 
Pinheiro-americano, 

pínus 
II 

Pittosporaceae Pittosporum undulatum Vent Pau-incenso I 

Poaceae 
Bambusa vulgaris Schrad. ex 

J.C. Wendl. 
Bambu II 

Poaceae 
Cortaderia selloana (Schult.) 

Asch. 
Capim-dos-pampas, 

paina 
I 

Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers. Capim-estrela II 

Poaceae Eragrostis plana Nees. Capim-annoni I 

Poaceae Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf Capim-jaraguá II 

Poaceae 
Megathyrsus maximus (Jacq.) 
B.K. Simon & S.W.L. Jacobs 

Capim-colonião II 

Poaceae Melinis minutiflora P. Beauv. Capim-gordura II 

Poaceae Melinis repens (Willd.) Zizka Capim-gafanhoto I 

Poaceae 
Pennisetum purpureum 

Schumach. 
Capim-elefante II 

Poaceae 
Phyllostachys aurea Carrière 

ex Rivière & C. Rivière 
Bambu-dourado I 

Poaceae Urochloa spp. Braquiária II 

Proteacae 
Grevillea robusta A.Cunn. ex 

R.Br. 
Grevilha II 

Pteridaceae Pteris ensiformis Burm. f Samambaia II 

Pteridaceae Pteris vittata L. Samambaia I 

Rhamnaceae Hovenia dulcis Thunb. Uva-do-japão I 

Rosaceae Cotoneaster franchettii Bois Cotoneaster I 

Rosaceae 
Eriobotrya japonica (Thunb.) 

Lindl. 
Ameixa-amarela, 

nêspera 
II 

Rosaceae Rubus niveus Thunb. Amora-roxa I 
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Rutaceae Citrus limon (L.) Osbeck Limoeiro II 

Rutaceae Murraya paniculata (L.) Jack Murta I 

Thelypteridaceae 
Macrothelypteris torresiana 

(Gaud.) Ching 
Samambaia-da-

pedra 
I 

Thelypteridaceae 
Thelypteris dentata (Forsk.) E. 

St. John 
Samambaia I 

Urticaceae 
Pilea cadierei Gagnep. & 

Guillaumin 
Pilea I 

Zingiberaceae 
Hedychium gardnerianum 
Sheppard ex Ker Gawl. 

Jasmim-vermelho I 

Zingiberaceae 
Hedychium coccineum Buch.-

Ham. 
Gengibre-vermelho, 

jasmim 
I 

Zingiberaceae 
Hedychium coronarium J. 

Koenig 
Lírio-do-brejo I 

Onde: - I: Espécies que tem seu transporte, criação, soltura ou translocação, cultivo, propagação (por qualquer forma de                
reprodução), comércio, doação ou aquisição intencional sob qualquer forma, proibido. 
- II: Espécies que podem ser utilizadas em condições controladas, sujeitas à regulamentação específica. 

Fonte: IAP (2015). 

 

4.4. Critérios para Definição dos Locais de Plantio 

 

As ações de plantio de mudas no município devem estar adequadas aos 

elementos presentes no meio urbano referentes à infraestrutura, bem como as 

edificações e outros elementos presentes no meio urbano. 

Deve ser avaliada a viabilidade do plantio em locais com presença de 

calçadas, redes hídricas, redes de esgotamento sanitário e redes de transmissão. 

Outro fator relacionado a redes de transmissão está relacionado ao porte arbóreo 

utilizado nestes locais, onde é indicada a utilização de espécies de pequeno porte 

(PARANÁ, 2018). 

Para a arborização urbana adequada é de alta relevância que seja levado 

em consideração os aspectos relacionados à acessibilidade. As dimensões dos 

passeios deverão ser respeitadas conforme aplicação das normas de referência 

(ABNT, 2015), para que a locomoção de pedestres possa ser realizada de forma 

correta. Também não se devem utilizar árvores em locais onde o passeio é estreito, 

pois o crescimento da árvore pode impedir a acessibilidade. 

Para a indicação dos locais adequados ao plantio de árvores deve ser 

observada a presença de elementos estruturais. Esta indicação deve ser 

padronizada para que a metodologia de plantio seja realizada de forma técnica. Para 
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isto a Tabela 4.3 demonstra os padrões adotados pelo município de Nova Tebas 

para as distâncias adotadas para a alocação de novas mudas. 

 

Tabela 4.3 – Distâncias mínimas adotadas para a localização dos plantios 

Elemento Pequeno Médio Grande  

Esquinas 5,00 m 5,00 m 5,00 m  

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

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

Placas de indicação e 
sinalizações 

(3) (3) (3) 
 

Equipamentos de segurança 
(hidrantes) 

1,00 m 2,00 m 3,00 m 
 

Instalações subterrâneas (gás, 
água, energia, 

telecomunicações, esgoto, 
drenagem) 

1,00 m 1,00 m 1,00 m 

 

Ramais de ligações 
subterrâneas 

1,00 m 3,00 m 3,00 m 
 

Mobiliário urbano (bancas, 
cabines, guaritas, telefones) 

2,00 m 2,00 m 3,00 m 
 

Galerias 1,00 m 1,00 m 1,00 m 
 

Caixas de inspeção (boca-de-
lobo, boca-de-leão, poço-de-

visita, bueiros, caixas de 
passagem) 

2,00 m 2,00 m 3,00 m 

 

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

Ponto de ônibus 4,00 m 4,00 m 4,00 m  

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

Guia rebaixada, gárgula, borda 
de faixa de pedestre 

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

 

 

Transformadores 5,00 m 8,00 m 12,00 m 
 

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

(1) As interferências com o cone de iluminação devem ser evitadas, a fim de que não se comprometa a 
segurança da população.  

 

(2) A copa de árvores de grande porte, sempre que necessário, deve ser conduzida ainda precoce acima 
das fiações aéreas e da iluminação pública, por meio do trato silvicultural adequado. 

 

(3) A visão dos usuários não deve ser obstruída.  

(4) A distância de uma vez e meia o raio da circunferência, circunscrita à base do tronco da árvore 
quando adulta, deve ser observada em relação à visão dos usuários. 

 

(5) Na definição do espaçamento entre as mudas a serem plantadas, é necessário observar o porte da 
árvore quando adulta e o objetivo da arborização. Quando se deseja formar túnel de árvores nas ruas, a 

recomendação é de espaçamento menor ou igual ao raio de projeção da copa da árvore. 

 

Fonte: Copel (2009) 
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As árvores que se encontram em locais inadequados, serão gradativamente 

substituídas por espécies adequadas ou removidas da malha viária. Esta ação será 

realizada de forma a não gerar grande impacto ambiental e visual para o ambiente 

urbano, conforme prevê o cronograma de trabalho. 

 

4.5. Localização dos futuros plantios 

 

As Tabelas 4.4, 4.5 e 4.6, demonstradas a seguir, exemplificam a escolha 

dos locais de plantio por logradouros e por espécies arbóreas a serem usadas. A 

descrição das espécies, bem como suas características e aplicação estão dispostas 

na Tabela 4.1, descrita anteriormente. Através desta tabela foi possível designar as 

espécies utilizadas para cada rua presente no perímetro urbano do município de 

Nova Tebas. 

 

Tabela 4.4 – Espécies Indicadas ao Plantio na Sede de Nova Tebas 

Bairro - Centro 

Nome da Via Nome Científico Nome Vulgar 

Rua Dom Pedro II 
Ruprechtia 

laxiflora/Lonchocarpus 
muehlbergianus 

Marmeleiro/Rabo de 
Bugio 

Rua Constantina 
Tibouchina granulosa/Eugenia 

uniflora 
Quaresmeira/Pitangueira 

Avenida Brasília 
Calliandra brevipes/Tabebui 

róseo-alba 
Caliandra Rosa/Ipê 

Branco 

Rua Alexandre Magno 
Cybistax antisyphilitica/Cordia 

superba 

Caroba-de-Flor-
Verde/Jangada do 

Campo 

Rua Minas Gerais Acer negundo/Callistemon spp 
Acer-negundo/Escova-

de-garrafa 

Ruas Paralelas 

Rua Termopilas 
Acer palmatum/Cinnamomum 

zeylanicum 
Acer-palmatum/Canela-

da-índia 

Rua Diógenes 
Callistemon 

viminalis/Lagerstroemia indica 
Escova-de-

garrafa/Extremosa 
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Rua Teodoro Esser 
Caesalpinia 

pulcherrima/Lafoensia pacari 
Flamboyant-

mirim/Dedaleiro 

Rua Mato Grosso Schinus molle/Helietta apiculata 
Aroeira Salsa/Canela-

de-veado 

Rua Paraná 
Senna multijuga/Acca 

sellowiana 
Cássia/Goiabeira-da-

serra 

Rua Espírito Santo 
Jacaranda puberula/Plinia 

cauliflora 
Caroba/Jabuticabeira 

Rua Luiz Laitner 
Moleta 

Allophylus edulis/Cordia 
Ecalyculata 

Vacum/Café-de-bugre 

Avenida Belo 
Horizonte 

Tibouchina 
sellowiana/Cinnamodendron di

nisii 
Quaresmeira/Pimenteira 

Rua Jeoling Cordeiro 
Celve 

Tibouchina mutabilis/Calliandra 
foliosa 

Manacá da Serra 
Anão/Caliandra-ereta 

Rua Sparta 
Magnolia 

grandiflora/Koelreuteria 
paniculata Laxm. 

Magnólia-
branca/Coleotéria 

Avenida Mauá 
Calliandra tweedii/Bauhinia 

variegata 
Calianda-vermelha/Pata-

de-vaca 

Rua São Benedito 
Prunus serrulata/Plinia 

cauliflora 
Cerejeira-do-

japão/Jabuticabeira 

Rua Palmital 
Jacaranda micrantha/Lafoensia 

pacari 
Caroba/Dedaleiro 

Rua Copacabana 
Holocalyx 

balansae/Handroanthus 
impetiginosus 

Alecrim/Ipê Roxo 

Conjunto Habitacional Maria de Lourdes 

Estrada Municipal 
Brandino Meurer 

Erythrina falcata/Handroanthus 
albus/Calliandra tweedii 

Sananduva/Ipê 
Amarelo/Calianda-

vermelha 

Rua João Berardi Euphorbia leucocephala/Cordia Cabeleira-de-velho/Café-
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Ecalyculata de-bugre 

Rua Pascoal Justino 
Senna 

multijuga/Campomanesia 
phaea 

Cássia/Cambuci 

Rua João Michake 
Tabebuia roseo-

alba/Cinnamodendron dinisii 
Ipê-branco/Pimenteira 

Rua Projetada D 
Lafoensia pacari/Eugenia 

uniflora 
Dedaleiro/Pitangueira 

Condomínio Bela Casa 

Rua Vereador 
Rosevaldo Gelisnke 

Tabebuia roseo-alba/Calliandra 
tweedii 

Ipê Branco/Calianda-
vermelha 

Rua Vereador Antonio 
Botelho Borges 

Tibouchina 
mutabilis/Tibouchina sellowiana 

Manacá da Serra 
Anão/Quaresmeira 

Rua Maria Aparecida 
de Souza 

Cordia superba/Calliandra 
brevipes 

Jangada do 
Campo/Caliandra-rosa 

Rua Dimas Farias de 
Souza 

Cybistax 
antisyphilitica/Jacaranda 

puberula 

Caroba-de-Flor-
Verde/Caroba 

Rua Luciana Camargo 
Prunus serrulata 

Lindl./Cinnamodendron dinisii 
Cerejeira-do-

japão/Pimenteira 

Rua Amarilda 
Aparecida Bueno 

Callistemon spp/Helietta 
apiculata 

Escova-de-
garrafa/Canela-de-veado 

Fonte: Nova Tebas (2019). 

Tabela 4.5 – Espécies Indicadas ao Plantio no distrito de Catuporanga 

Centro 

Ruas Nome Científico Nome Vulgar 
Rua Dezenove de 
Dezembro 

Cordia superba/Tabebuia roseo-alba 
Jangada do Campo/Ipê 
Branco 

Rua XV de 
Novembro Helietta apiculata/Callistemon spp 

Canela-de-
veado/Escova-de-
garrafa 

Rua da Liberdade Senna multijuga/Schinus molle Cássia/Aroeira Salsa 
Rua Olavo Bilac Helietta apiculata/Tibouchina 

granulosa 
Canela-de-
veado/Quaresmeira 

Rua Paraná 
Acca sellowiana/Plinia cauliflora 

Goiabeira-da-
serra/Jabuticabeira 

Rua Brasil 
Cordia superba/Calliandra tweedii 

Jangada do 
Campo/Calianda-
vermelha 

Rua Sete de 
Setembro 

Cybistax antisyphilitica/Calliandra 
brevipes 

Caroba-de-Flor-
Verde/Caliandra-rosa 

Rua Barão de Rio 
Branco 

Tibouchina mutabilis/ 
Manacá da Serra Anão 
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Rua Quintino 
Bocaiúva 

Schinus molle/Cordia Ecalyculata 
Aroeira Salsa/Café-de-
bugre 

Avenida Rui 
Barbosa 

Jacaranda puberula/Cordia superba 
Caroba/Jangada do 
Campo 

Rua Castro Alves Holocalyx balansae/Callistemon 
spp/Senna multijuga 

Alecrim/Escova de 
Garrafa/Cássia 

Rua Dom Pedro II 
Tibouchina mutabilis/Allophylus edulis 

Manacá da Serra 
Anão/Vacum 

Praça Bom Jesus Erythrina falcata Sananduva 
Rua Marechal 
Deodoro 

Handroanthus impetiginosus/Calliandra 
tweedii 

Ipê roxo/Calianda-
vermelha 

Rua Marechal 
Deodoro 

Tibouchina granulosa/Cordia 
Ecalyculata 

Quaresmeira/Café-de-
bugre 

Rua Francisco de 
Paula Camargo 

Eugenia uniflora/Tibouchina sellowiana 
Pitangueira/Quaresmeira 

Rua Princesa 
Isabel 

Cinnamodendron dinisii/Calliandra 
brevipes 

Pimenteira/Caliandra-
rosa 

Rua José 
Bonifácio 

Acca sellowiana/Plinia cauliflora 
Goiabeira-da-
serra/Jabuticabeira 

Rua Roberto 
Piaskowski 

Cordia Ecalyculata/Tibouchina 
granulosa 

Café-de-
bugre/Quaresmeira 

Rua Dom João VI 
Schinus molle/Calliandra foliosa 

Aroeira Salsa/Caliandra-
ereta 

Rua João Ferreira 
Neves 

Cybistax antisyphilitica/Lafoensia 
pacari 

Caroba-de-Flor-
Verde/Dedaleiro 

Fonte: Nova Tebas (2019). 

 

Tabela 4.6 – Espécies Indicadas ao Plantio no Distrito de Poema 

Ruas Principais Nome Científico Nome Vulgar 

Rua Goiânia/Rua 
São Pedro 

Tibouchina sellowiana/Plinia 
cauliflora 

Quaresmeira/Jabuticabeira 

Rua Curitiba Allophylus edulis/Cordia 
ecalyculata 

Vacum/Café-de-bugre 

Aveida Ipiranga Callistemon spp/Tibouchina 
mutabilis 

Escova-de-
garrafa/Manacá-daserra-
anão 

Rua Projetada 02 Schinus molle/Cordia superba Aroeira Salsa/Jangada-do-
campo 

Rua Paraná Cybistax antisyphilitica/Calliandra 
brevipes 

Caroba-de-Flor-
Verde/Caliandra-rosa 

Rua Mato Grosso Cinnamodendron dinisii/Tibouchina 
granulosa 

Pimenteira/Quaresmeira 

Rua Amazonas  Cordia superba/Jacaranda 
puberula 

Jangada do 
Campo/Caroba 

Avenida Nova 
Friburgo 

Helietta apiculata/Cordia 
Ecalyculata 

Canela-de-veado/Café-de-
bugre 

Rua Cambará Senna multijuga/Acca sellowiana Cássia/Goiabeira-da-serra 

Rua Andradina Eugenia uniflora/Lafoensia pacari Pitangueira/Dedaleiro 

Fonte: Nova Tebas (2019). 
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A localização dos pontos referentes aos plantios se encontra em anexo ao 

plano de arborização de Nova Tebas, presente no anexo IV. 

 

5. IMPLANTAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 

 

5.1. Características das Mudas  

 

A escolha de mudas de qualidade para a arborização do município é um 

ponto essencial para alcançar resultados satisfatórios, uma vez que essas mudas 

devem tem características que favoreçam seu crescimento pleno, como as descritas 

a seguir: 

• Mudas aptas ao crescimento no clima local; 

• Tronco único e retilíneo, com copa bem definida; 

•  Ausência de pragas e doenças; 

• Ausência de danos mecânicos e raízes expostas; 

• Altura mínima de 2,0 metros; 

• Primeira bifurcação à no mínimo 1,8 m de altura; 

• O diâmetro do tronco na altura do peito deve ter no mínimo 3 cm (DAP 

= 0,03 m); 

• Muda em forma de árvore. 

 

5.2. Aquisição de Mudas 

 

A aquisição de mudas se dá atualmente, por meio de parceria entre a 

Prefeitura e a Companhia Paranaense de Energia (COPEL), através do Programa 

Florestas Urbanas. Foram estabelecidos o primeiro termo de doação com n° 77 para 

a realização da primeira etapa de plantio. 

 O município também busca realizar o cadastro de viveiros credenciados, 

capazes de suprir a demanda de árvores com as características necessárias para 

uma arborização eficiente e dar variabilidade ao patrimônio arbóreo urbano.  

Existe uma área própria para o acondicionamento temporário de mudas 

desde o recebimento até seu posterior plantio. A Secretaria do Meio Ambiente e 

Turismo são responsáveis pelas ações relacionadas ao acondicionamento, bem 
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como manutenção dos indivíduos na Área da Sede da Estação Ecológica Municipal 

Reinaldo Petrechen, onde reside o Sr. Pedro Gularte Netto Chefe da Unidade de 

Conservação e responsável pela manutenção das mudas durante a permanência no 

pátio Estação (Figura 5.1). 

 

Figura 5.1 – Sede da Estação Ecológica Municipal Reinaldo Petrechen, local 

de acondicionamento temporário. 

 
Fonte: Nova Tebas (2020). 

Todo o transporte de mudas até o local de plantio é realizado por meio 

caminhão baú, modelo HR da marca Hyundai (Figura 5.2). 

 

Figura 5.2 – Caminhão para o transporte de mudas 

 

Fonte: Nova Tebas (2020). 
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5.3. Procedimento de Plantio e Replantio 

 

O plantio de mudas deve ser realizado no município de forma adequada. 

Estes plantios serão realizados com acompanhamento técnico de profissionais e de 

acordo com as recomendações do Manual Técnico de Arborização Urbana (São 

Paulo, 2015).  

 

a) Preparo do local de plantio: deve ser feito o acondicionamento das 

áreas de plantio quando as mesmas apresentarem-se com 

impermeabilização do solo. Essa operação pode ser realizada através 

da retirada das instalações existentes seguida de ações para a 

melhoria da qualidade do solo; 

b) Abertura da cova: o tamanho da cova utilizada para o plantio deve ser 

superior ao tamanho do torrão em 0,20 m para seu posterior 

preenchimento com terra, por exemplo, mudas comercializadas com 

DAP de 3 cm possuem geralmente 30 litros e nestes casos a cova 

deve apresentar dimensões de 0,6 x 0,6 m de largura e 0,5 m de 

profundidade (Figura 5.1). Quando o solo retirado da cova apresentar-

se muito infértil ou compactado deve-se realizar a troca do solo por 

uma mistura de terra argilosa (2/4), composto orgânico (1/4) e areia 

grossa (1/4). Em todos os plantios deve ser realizada também a 

adubação mineral de compostos e correção da acidez; 

 

Figura 5.1 – Exemplo de coveamento para plantio de mudas 

 

Fonte: São Paulo (2015). 
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c) Plantio da muda: a retirada da embalagem que envolve o torrão deve 

ser feita somente no momento do plantio, com cuidados para não 

provocar danos nas raízes. Se necessário realizar podas das raízes 

enoveladas com ferramentas devidamente higienizadas. O 

posicionamento da muda deve ser realizado no centro da cova, com o 

colo da planta no nível da superfície do solo e também deve ser 

realizado o tutoramento; 

d) Preenchimento da cova: o espaço remanescente deverá ser 

preenchido totalmente com a terra de plantio. Após o preenchimento, a 

terra deve ser levemente compactada para evitar a formação de 

bolsões de ar;  

e) Irrigação e coroamento: após a finalização do plantio deverá ser 

realizada uma boa irrigação, para melhorar o contato das raízes com o 

solo. Também deve ser realizada em volta da muda, uma coroa, com a 

finalidade de aumentar a captação de água. A irrigação complementar 

acontecerá periodicamente (intervalos de sete dias), durante todo o 

desenvolvimento inicial da planta para garantir seu suprimento hídrico 

neste período. 

Os processos de plantio e replantio do município serão acompanhados pelo 

Engenheiro Agrônomo do município e executada por 1 motorista e 3 auxiliares de 

serviços gerais lotados na Secretaria de Infraestrutura e Logística. 

 

5.4. Campanha de Conscientização Ambiental 

 

Entre as ações previstas para o plano de arborização do município, a 

educação ambiental entra como ponto-chave para o desenvolvimento de resultados 

positivos. Estas ações têm como principal função a formação de consciência pública 

sobre a importância da qualidade ambiental e equilíbrio ecológico (BRASIL, 1981). 

As atividades desenvolvidas com a finalidade de conscientização da 

população sobre a arborização urbana desenvolvidas no município. As ações 

desenvolvidas no município são: 
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• Audiência pública para discutir e apresentar o Plano de Arborização 

Municipal, com a finalidade de realizar uma gestão pública 

transparente e incentiva a participação popular durante a elaboração e 

execução do plano de arborização; 

• Divulgação de informações técnicas de arborização urbana através de 

manuais, panfletos, cartilhas ou outros materiais educativos e 

explicativos; 

• Eventos de plantios comunitários, com ações interativas em escolas 

municipais e estaduais, bem como plantios em conjunto com as 

comunidades. 

 

 

6. MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DAS RUAS 

 

O manejo dos indivíduos arbóreos é de extrema importância para o 

desenvolvimento saudável do patrimônio arbóreo de Nova Tebas. 

 

6.1. Poda de Árvores 

 

As podas são essenciais para o desenvolvimento da planta e sua adequação 

a malha viária urbana. Estas podas devem ser realizadas de forma adequada para 

que a árvore se mantenha sadia e não sofram danos físicos. As podas possuem 

diferentes finalidades e podem ser classificadas em: 

a) Poda de formação: geralmente realizada no viveiro com o intuito de 

condicionar as plantas aos padrões técnicos necessários para o plantio 

em áreas urbanas; 

b) Poda de condução: após o plantio devem ser realizadas as podas de 

condução com periodicidade. Este procedimento visa o 

desenvolvimento da planta no seu eixo de crescimento, através da 

retirada de ramos indesejáveis e ramificações baixas para direcionar a 

copa da forma adequada; 

c) Poda de limpeza: neste tipo de intervenção é realizada a retirada de 

ramificações secas, mortas ou senis e eliminar assim futuros 
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problemas fitossanitários ou acidentes. Nesta poda são eliminados os 

ramos ladrões, ramos epicórmicos, doentes, praguejados ou infestados 

por parasitas, como exemplo, a erva-de-passarinho; 

d) Poda de correção: tem como objetivo homogeneizar a árvore para 

trazer a estabilidade do indivíduo, através da eliminação dos ramos 

cruzados, codominantes, epicórmicos e ramos que desequilibram a 

copa das árvores; 

e) Poda de adequação: utilizada para solucionar ou amenizar conflitos 

com equipamentos urbanos e com outros indivíduos arbóreos, como 

exemplo, os ramos que crescem em direção as marquises; 

f) Poda de levantamento: realizada para a remoção de ramos que 

obstruem o passeio ou o sistema viário; 

g) Poda de emergência: esta ação tem como finalidade remover partes 

das árvores que são danificados durante a ocorrência de tempestades 

ou ventos forte, e conseqüentemente, leve ao risco iminente de queda 

do indivíduo e podem causar dano físico a pessoas e patrimônios 

públicos. 

A realização de podas periódicas pode ser empregada com função melhorar 

as condições da árvore. Para isto, é necessário seguir algumas recomendações 

(CREA/PR, 2016): Remover todos os ramos mortos, em processo de morte ou 

doentes para evitar que os fungos e doenças passem para outras partes da árvore; 

Remover os ramos que cresçam em direção ao centro da árvore, com atrito ou 

cruzandos entre si; Remover os ramos que estejam caídos; Fazer um corte de 

condução para manter um broto terminal principal, remover os ramos competidores; 

Fazer um corte corretivo para eliminar um dos ramos da árvore com bifurcação em 

“V”. Essas árvores têm uma inserção fraca desses ramos e podem quebrar ou 

rachar com o vento ou com o próprio peso do ramo; Remover ramos epicórmicos 

pois eles desenvolvem ramos com fraca ancoragem, muito suscetíveis a danos pelo 

vento; Se a copa ainda parecer densa, talvez seja necessária uma poda leve para 

reduzir a densidade da copa. 

As podas devem ser realizadas conforme técnicas adequadas ao manejo, 

conforme característica dos indivíduos. Para a realização de poda segura para a 

planta, as ramificações com diâmetro superior a 5 cm devem ser removidas através 
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do método de três cortes (CREA/PR, 2016; Paraná, 2018). Primeiramente é 

realizado um corte na parte inferior da ramificação, a uma distância de 30 a 60 cm 

do tronco. Este corte não precisa ser profundo, 1/3 do diâmetro do ramo é suficiente. 

Um segundo corte é feito na parte superior do ramo, mais distante do tronco, uns 2 a 

3 cm além do corte inferior, até a ruptura do galho. O terceiro corte visa eliminar o 

toco remanescente e deve ser realizado de cima para baixo (Figura 6.1). 

 

Figura 6.1 – Método dos três cortes 

 

Fonte: Nova Tebas (2019). 

O período escolhido para a realização de podas possui aspecto altamente 

relevante para o sucesso da operação. Elas devem ser realizadas preferencialmente 

no inverno, pois esta ação facilita o desenvolvimento de calos nas cicatrizes de poda 

na estação de crescimento, seguinte ao inverno. A estação do inverno ainda é 

marcada pela menor incidência de insetos e doenças, por ser o período de 

dormência de algumas plantas e período de queda de folhas em árvores 

caducifólias. 

Outro aspecto relevante ao tema está relacionado à proibição da poda 

drástica, esta ação é referida na lei federal 9.605 de 1998: 

 

Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, 
plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade 
privada alheia: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, ou 

ambas as penas cumulativamente. (BRASIL, 1998). 
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As podas devem ser realizadas com equipamentos adequados para os 

serviços, para isto podem ser utilizados motossera, podador de galhos, podão, 

serrote de galhos e tesoura para cortar galhos. Em conjunto a estes equipamentos 

devem ser utilizados os equipamentos de proteção individual (EPI’s) como capacete, 

cinto de segurança, luvas e óculos.  

Todas as atividades de intervenção realizadas na arborização urbana do 

município devem ser realizadas com acompanhamento do Engenheiro Agrônomo, 

Sr. Pedro Elias Ciombalo, técnico responsável pelas atividades. 

 

6.2. Remoção e Substituição de Árvores 

A remoção e substituição de espécies arbóreas devem ser realizadas com 

todos os indivíduos que tragam grandes prejuízos ao patrimônio arbóreo do 

município. A remoção e substituição das árvores serão realizadas através de 

requerimento protocolado junto a Secretaria do Meio Ambiente e Turismo de Nova 

Tebas, analisadas pelo corpo técnico da prefeitura. 

As ações de remoção de árvores, bem como a substituição serão realizadas 

considerando os seguintes aspectos: 

• Indivíduos que tragam risco de acidentes devido aos seus problemas 

estruturais; 

• Espécies exóticas invasoras com regulamentação específica, que 

levam a sua proibição de transporte, criação, soltura, cultivo, 

propagação, comércio, doação de plantas e sementes. 

• Plantas com características tóxicas ou alergênicas capazes de 

trazerem problemas de saúde a população; 

• Árvores localizadas em locais que tragam problemas infraestruturais ao 

município; 

• Indivíduos plantados em locais que constituíam obstáculos físicos ao 

trânsito de pedestres ou veículos; 

• No caso de conflitos entre indivíduos arbóreos, que possam trazer 

prejuízos ao patrimônio; 

• Em casos de a localização do indivíduo trazer prejuízos para o 

desenvolvimento local, como exemplo em construções de novas 

edificações. 
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A remoção das árvores presentes na malha viária é de responsabilidade da 

prefeitura, todas as atividades são realizadas com equipamentos adequados para os 

serviços, neste caso são utilizados motossera, podador de galhos, serrote de galhos, 

facão. Em conjunto a estes equipamentos devem ser utilizados os equipamentos de 

proteção individual (EPI’s) como capacete, cinto de segurança, luvas e óculos. 

Para a realização de algumas atividades de remoção também é utilizada uma 

retroescavadeira, utilizada para a remoção de tocos. O caminhão caçamba é 

utilizado para o transporte dos resíduos verdes para o local adequado.  

Todas as atividades de remoção e substituição são realizadas pela equipe de 

trabalho da Secretaria de Infraestrutura e Logística, que possui motoristas, 

operadores de motosserra e auxiliares de serviço geral. 

 

6.3. Outras Práticas de Manutenção 

 

Os indivíduos presentes na malha viária devem receber também outros tratos, 

como a prática de adubação, conforme a necessidade nutricional da planta e o 

tratamento fitossanitário em árvores com incidência de doenças. 

A planta também deve receber irrigação necessária para sua formação ou 

pelo menos até o momento de “pega” das mudas. 

 

6.4. Destinação Final dos Resíduos de Árvore 

 

Os resíduos de podas e remoção de árvores podem ser utilizados para 

compostagem. Este processo auxilia a construção de uma cadeia sustentável 

através da reciclagem do resíduo e sua transformação em produto de valor 

agregado (composto). O mesmo é realizado no aterro municipal de Nova Tebas 

demonstrado na Figura 6.2. 
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Figura 6.2 – Imagem da área do aterro sanitário de Nova Tebas 

 

Fonte: Nova Tebas (2019). 

 

7. MONITORAMENTO DAS ÁRVORES URBANAS 

 

O monitoramento dos indivíduos busca acompanhar o desenvolvimento do 

patrimônio arbóreo, com a finalidade de planejar as futuras ações realizadas no 

município referentes ao manejo, bem como a geração de indicadores que indiquem 

os resultados que a arborização adequada traz ao município. 

A atualização do banco de dados é realizada de forma contínua, através do 

cadastramento georreferenciado de novos indivíduos, bem como a eliminação dos 

indivíduos removidos do quadro urbano. O banco de dados é composto por planilha 

e software de sistema de informação geográfica (SIG), tem como finalidade auxiliar o 

acompanhamento dos indivíduos. 

O monitoramento dos indivíduos arbóreos realizado pelo município também 

será organizado através de novos inventários, realizados periodicamente para o 

conhecimento do real estado do município. 
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8.  GESTÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 

 

Vários aspectos têm que ser levados em consideração para o gerenciamento 

adequado da arborização urbana municipal, como por exemplo legislação 

específica, estrutura-organizacional, dotação orçamentária e para que o mesmo seja 

economicamente viável. 

 

8.1. Estrutura Técnico-Operacional 

 

A determinação dos responsáveis pela execução do plano é de extrema 

importância para o sucesso da arborização urbana do município. Esta ação visa 

estruturar a equipe responsável pelas ações desenvolvidas no plano, como descrito 

na Tabela 9.1 da próxima seção. 

 

8.2.    Dotação Orçamentária  

 

Todas as ações realizadas dentro do município pela Prefeitura Municipal 

devem ser planejadas pois dependem diretamente da disponibilidade de recursos 

humanos, materiais e financeiros.  As atividades relacionadas a arborização urbana 

do município também dependem diretamente da disponibilidade dos recursos 

municipais para que sejam realizadas com eficácia. Desta forma, é inerente que seja 

realizada uma dotação orçamentária complacente com o cronograma de trabalho 

(Tabela 9.1). 

O município de Nova Tebas possui o Plano Diretor como ferramenta principal 

para a elaboração das ações de arborização urbana atualmente. Porém, este Plano 

de Arborização Urbana se torna uma ferramenta estratégica com função conjunta 

para as próximas ações relacionadas ao tema, e desta forma a dotação 

orçamentária pode ser ajustada anualmente em conformidade com as propostas 

vigentes. 
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8.3. Gerenciamento do Plano 

 

A divisão de responsabilidades referentes a arborização urbana do município 

está estabelecida na legislação que dispõe sobre a organização da estrutura 

administrativa da prefeitura, onde os responsáveis pelas atividades de serviços de 

manutenção de jardins públicos e arborização é a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Logística, as atividades de acompanhamento e desenvolvimento de 

planos, programas e projetos relacionados a arborização urbana são de 

responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo. Porém, todas as ações 

são abrangidas pelas diferentes secretarias municipais para que o mesmo seja 

integrado. 

Mesmo com um Plano Municipal de Arborização Urbana bem integrado, a 

organização das ações deve ser gerenciada Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

e Turismo, e acompanhadas por engenheiro agrônomo ou bióloga responsável, para 

evitar conflitos na estrutura interna da administração pública. 

Várias ações apresentadas no cronograma de trabalho (Tabela 9.1) podem 

ser avaliadas por meio de uma lista de indicadores que demonstrem o resultado 

alcançado pela correta implementação do Plano. Para isto, podem ser utilizados os 

indicadores apresentados na Tabela 5.1 a seguir. 

 

Tabela 5.1 – Indicadores locais para avaliar a implementação do plano municipal de 

arborização. 

Ações Indicador Descrição Unidade 

Ações de 
Educação 
Ambiental 

Quantidade de ações 
de educação ambiental 

desenvolvidas 

Quantidade Trimestral 
de atividades 

desenvolvidas pela 
Prefeitura 

Ações/ 
Trimestre 

Elaboração e 
implantação dos 
procedimentos e 

trâmites de 
plantio, poda e 

remoção 

Quantidade de 
solicitações de Manejo 

de Árvores 

Número de solicitações 
de Plantio, podas ou 

remoção protocoladas 
na Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente 

Solicitações/
Trimestre 

Quantidade de vistorias 
mediante solicitações 

Número de vistorias 
realizadas decorrentes 

dos protocolos 
registrados na Secretaria 

Municipal do Meio 
Ambiente 

Vistorias/ 
Trimestre 

Quantidade de 
resultados de 
solicitações 

Quantidade de 
deferimentos/ 
indeferimentos 

Resultados 
/Trimestre 
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resultantes das vistorias 
realizadas  

Monitoramento da 
Arborização 

Urbana 

Número de 
diagnósticos do 

patrimônio arbóreo 

Número de novos 
diagnósticos realizados 

para atualização do 
patrimônio arbóreo 

Diagnósticos/
ano 

Aquisição de 
Mudas 

Quantidade de mudas 
adquiridas 

Quantidade de mudas 
adquiridas para plantio 

anualmente 
Mudas/ano 

Plantio de Mudas 
Quantidade de mudas 
plantadas no quadro 
urbano do município  

Quantidade de mudas 
plantadas anualmente na 

malha viária 
Mudas/ano 

Remoção de 
Árvores 

Quantidade de árvores 
removidas previstas no 
Plano de Arborização 

Número de árvores 
removidas anualmente 

previstas no Plano  

 
Remoções/ 

ano 

Quantidades de 
árvores removidas 

mediante protocolos 

Número de árvores 
removidas anualmente 
conforme protocolos 

registrados 

Remoções/ 
ano 

Substituição de 
Árvores 

Quantidade de árvores 
substituídas conforme 
previsto no Plano de 

Arborização 

Número de árvores 
substituídas anualmente 

previstas no Plano 

Substituição/ 
ano 

Podas das 
Árvores 

demarcas 

Quantidade de podas 
realizadas no município 
previstas no Plano de 

Arborização 

Quantia de podas 
realizadas anualmente 
conforme previsto no 

Plano  

Podas/ano 

Quantidade de podas 
realizadas conforme 

protocolos 

Quantidade de podas 
realizadas anualmente 

conforme protocolo 
Podas/ ano 

Fonte: Nova Tebas (2020). 

 

  Estes indicadores são os elementos que oferecem a oportunidade de medir 

os resultados das ações periódicas do Plano para que seja possível realizar 

otimizações e adequações para o período de implementação.  
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9. INFORMAÇÕES FINAIS 

 

9.1. Cronograma de Implementação 

 

Tabela 9.1 – Cronograma de Trabalho contemplado no Plano de Arborização Urbana de Nova Tebas 

N° Atividade Período 
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

  3° 
T 

4° 
T 

1° 
T 

2° 
T 

3° 
T 

4° 
T 

1° 
T 

2° 
T 

3° 
T 

4° 
T 

1° 
T 

2° 
T 

3° 
T 

4° 
T 

1° 
T 

2° 
T 

3° 
T 

4° 
T 

1° 
T 

2° 
T 

3° 
T 

4° 
T 

1° 
T 

2° 
T 

3° 
T 

4° 
T 

1° 
T 

2° 
T 

3° 
T 

4° 
T 

Caracterização do Patrimônio Arbóreo 

1 
Planejamento do levantamento 

quali-quantitativo 
Executada 

2 
Levantamento do Patrimônio 
Arbóreo (censo populacional) 

Executada 

3 
Resultados e Diagnóstico quali-

quantitativo da arborização 
Executada 

Processos Organizacionais 

4 Ações de Educação Ambiental                                                             

5 Projeção de Legislação Específica                                 

6 
Elaboração e Implantação dos 
Procedimentos de Trâmites de 

Plantio, Poda e Remoção 

 

  

 

                           

7 
Treinamento de Equipe para Plantio 

e Manejo                                    

8 
Monitoramento da Arborização 

Urbana                                             
9 Dotação Orçamentária Anual                               

10 Relatório de Resultados                               
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N° Atividade Período 
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

  3° 
T 

4° 
T 

1° 
T 

2° 
T 

3° 
T 

4° 
T 

1° 
T 

2° 
T 

3° 
T 

4° 
T 

1° 
T 

2° 
T 

3° 
T 

4° 
T 

1° 
T 

2° 
T 

3° 
T 

4° 
T 

1° 
T 

2° 
T 

3° 
T 

4° 
T 

1° 
T 

2° 
T 

3° 
T 

4° 
T 

1° 
T 

2° 
T 

3° 
T 

4° 
T 

Plano de Ação dos Plantios 

11 Planejamento dos locais de plantio Executada 

12 
Ação de mobilização para plantio 

coletivo                                

13 Aquisição das Mudas                                      

14 Plantio de Mudas                                             

Manejo das Árvores 

15 
Demarcação das Árvores com 

necessidade de Remoção                                       

16 
Remoção Gradativa das Árvores 

Demarcadas com Risco                                       

17 
Remoção Gradativa das Árvores 

Exóticas Invasoras                                       

18 
Remoção Gradativa das Árvores 

Tóxicas ou Alergênicas                                       

19 
Remoção Gradativa das Árvores 

Geradoras de Problemas na Infra-
estrutural e Locomoção                                       

20 
Demarcação das Árvores com 
necessidade de Substituição                                       

21 
Substituição Gradativa de Árvores 

Demarcadas                                       

22 
Demarcação das Árvores com 

Necessidade de Poda                                       

23 Poda das Árvores Demarcadas                                             
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N° Atividade Período 
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

  3° 
T 

4° 
T 

1° 
T 

2° 
T 

3° 
T 

4° 
T 

1° 
T 

2° 
T 

3° 
T 

4° 
T 

1° 
T 

2° 
T 

3° 
T 

4° 
T 

1° 
T 

2° 
T 

3° 
T 

4° 
T 

1° 
T 

2° 
T 

3° 
T 

4° 
T 

1° 
T 

2° 
T 

3° 
T 

4° 
T 

1° 
T 

2° 
T 

3° 
T 

4° 
T 

24 Irrigação das árvores                                                              

25 Adubação                                     

26 Coroamento das plantas        
 

                           

Fonte: Nova Tebas (2019). 

 

Para uma correta organização administrativa e orçamentária é necessária a discriminação dos setores e funcionários responsáveis por 

cada atividade do plano de arborização, para isto a tabela 9.2 a seguir descreve isto.  

 

Tabela 9.2 – Setores, Responsáveis e Custo de Implantação das Atividades Previstas em Cronograma 

CRONOGRAMA DE TRABALHO 

Atividade Setor Responsável Funcionários Responsáveis Previsão de Custo Status 

Planejamento do levantamento 
quali-quantitativo 

Sec. Meio Ambiente e 
Turismo 

Guilherme Henrique Porfírio Santos – 
Eng. Ambiental 

Diognes Thomaz da Silva – Aux. 
Administrativo 

3.300,00 Executado 

Levantamento do Patrimônio 
Arbóreo (censo populacional) 

Sec. Meio Ambiente e 
Turismo 

Jussara Strugal dos Santos Ribas – 

Secretária e Bióloga 

Engenheiro Ambiental 

Auxiliar Administrativo 

11.000,00 Executado 

Resultados e Diagnóstico quali-
quantitativo da arborização 

Sec. Meio Ambiente e 
Turismo 

Jussara Strugal dos Santos Ribas – 

Secretária e Bióloga 

Engenheiro Ambiental 

5.000,00 Executado 
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Auxiliar Administrativo 

PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 

Ações de Educação Ambiental 

Sec. de Meio Ambiente e 
Turismo 

Sec. Municipal de Educação 

Jussara Strugal dos Santos Ribas – 

Secretária e Bióloga 

Suzana do Nascimento Borges - 
Secretária 

13.200,00 
Execuções 

Mensais 

Projeção de Legislação Específica 

Sec. Meio Ambiente e 

Turismo 

Departamento Jurídico 

Jussara Strugal dos Santos Ribas – 

Secretária e Bióloga 

Marco Antônio Barbosa – Procurador 
Jurídico 

1.500,00 Executado 

Elaboração e Implantação dos 
Procedimentos de Trâmites de 

Plantio, Poda e Remoção 

Sec. Meio Ambiente e 

Turismo 

Sec. de Infraestrutura e 
Logística 

Jussara Strugal dos Santos Ribas – 

Secretária e Bióloga 

Valdecir dos Santos - Secretário 

2.000,00 Executado 

Monitoramento da Arborização 
Urbana 

Sec. Meio Ambiente e 

Turismo 

Sec. de Infraestrutura e 
Logística 

Jussara Strugal dos Santos Ribas – 

Secretária e Bióloga 

Engenheiro Ambiental 

8.000,00 
Execuções 

Anuais 

Dotação Orçamentária Anual 

Sec. Meio Ambiente e 

Turismo 

Sec. da Fazenda 

Jussara Strugal dos Santos Ribas – 

Secretária e Bióloga 

Vera Lucia Apa Nardelli Castro - 
Secretária 

1.500,00 
Execuções 

Anuais 

Relatório de Resultados 
Sec. Meio Ambiente e 

Turismo 
Guilherme Henrique Porfírio Santos – 

Eng. Ambiental 
3.400,00 

Execuções 
Trimestrais 

PLANO DE AÇÃO DOS PLANTIOS 

Ação de mobilização para plantio 
coletivo 

Sec. Meio Ambiente e 

Turismo 

Sec. de Infraestrutura e 

Jussara Strugal dos Santos Ribas – 
Secretária e Bióloga 

500,00 
Execuções 

Anuais 
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Logística 

Aquisição das Mudas 

Sec. Meio Ambiente e 

Turismo 

Sec. de Infraestrutura e 
Logística 

Jussara Strugal dos Santos Ribas – 
Secretária e Bióloga 

15.000,00 
Execuções 

Anuais 

Plantio de Mudas 

Sec. Meio Ambiente e 

Turismo 

Sec. de Infraestrutura e 
Logística 

Pedro Elias Ciombalo – Eng. Agrônomo 

Motorista, Jardineiro e Auxiliar de 
Serviços Gerais 

4.500,00 
Execuções 

Anuais 

MANEJO DAS ÁRVORES 

Demarcação das Árvores com 
necessidade de Remoção 

Sec. Meio Ambiente e 

Turismo 

 

Jussara Strugal dos Santos Ribas – 

Secretária e Bióloga 

Engenheiro Ambiental 

1.700,00 
Execuções 

Anuais 

Remoção Gradativa das Árvores 
Demarcadas com Risco 

Sec. de Infraestrutura e 
Logística 

Valdecir dos Santos – Secretário 
Operadores de Motosserra e Aux. de 

Serviços Gerais 
24.000,00 

Execuções 
Anuais 

Remoção Gradativa das Árvores 
Exóticas Invasoras 

Sec. de Infraestrutura e 
Logística 

Valdecir dos Santos – Secretário 
Operadores de Motosserra e Aux. de 

Serviços Gerais 
15.000,00 

Execuções 
Anuais 

Remoção Gradativa das Árvores 
Tóxicas ou Alergênicas 

Sec. de Infraestrutura e 
Logística 

Valdecir dos Santos – Secretário 
Operadores de Motosserra e Aux. de 

Serviços Gerais 
7.000,00 

Execuções 
Anuais 

Remoção Gradativa das Árvores 
Geradoras de Problemas na 
Infraestrutura e Locomoção 

Sec. de Infraestrutura e 
Logística 

Valdecir dos Santos – Secretário 
Operadores de Motosserra e Aux. de 

Serviços Gerais 
13.000,00 

Execuções 
Anuais 

Demarcação das Árvores com 
necessidade de Substituição 

Sec. Meio Ambiente e 
Turismo 

Jussara Strugal dos Santos Ribas – 

Secretária e Bióloga 

Engenheiro Ambiental 

1.700,00 
Execuções 

Anuais 

Substituição Gradativa de Árvores 
Demarcadas 

Sec. Meio Ambiente e 

Turismo 

Pedro Elias Ciombalo – Eng. Agrônomo 

Auxiliares de Serviços Gerais 
25.000,00 

Execuções 
Anuais 
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Sec. 

Sec. de Infraestrutura e 
Logística 

Demarcação das Árvores com 
Necessidade de Poda 

Sec. Meio Ambiente e 

Turismo 

Jussara Strugal dos Santos Ribas – 

Secretária e Bióloga 

Engenheiro Ambiental 

1.700,00 
Execuções 

Anuais 

Poda das Árvores Demarcadas 
Sec. de Infraestrutura e 

Logística 

Valdecir dos Santos – Secretário 
Jardineiros e Auxiliar de Serviços 

Gerais 
4.500,00 

Execuções 
Anuais 

Irrigação das árvores 

Sec. Meio Ambiente e 

Turismo 

Sec. de Infraestrutura e 
Logística 

Valdecir dos Santos – Secretário 
Motorista e Auxiliar de Serviços Gerais 

10.000,00 
Execução 
Semanal 

Adubação 

Sec. Desenvolvimento Rural 

Sec. de Infraestrutura e 
Logística 

Pedro Elias Ciombalo – Agrônomo 
Auxiliar de Serviços Gerais 

12.000,00 
Execução 

Anual 

Coroamento das plantas 

Sec. Meio Ambiente e 

Turismo 

Sec. de Infraestrutura e 
Logística 

Valdecir dos Santos - Secretário 4.500,00 
Execução 

Anual 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

INVENTÁRIO PATRIMÔNIO ARBÓREO 
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ANEXO IV 

MAPAS DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA 
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ANEXO V 

MINUTA DE LEI REFERENTE À ARBORIZAÇÃO 

 

“Dispõe sobre a arborização urbana do 

município de Nova Tebas, e dá outras 

providências relacionadas ao tema.” 

 

CAPÍTULO I 

 

DOS OBJETIVOS DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA 

 

Art. 1° Constituem objetivos do Plano Municipal de Arborização Urbana de Nova 

Tebas: 

 

I – definir as diretrizes de planejamento, implementação e manejo da arborização 

urbana; 

II – promover a arborização como instrumento de desenvolvimento urbano; 

III – Implementar e manter a arborização urbana visando à melhoria da qualidade de 

vida e ao equilíbrio ambiental; 

IV – estabelecer critérios de monitoramento dos órgãos públicos e privados cujas 

atividades tenham reflexos na arborização urbana; 

V – integrar e envolver a população, com vistas à manutenção e a preservação da 

arborização urbana. 

 

CAPITULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

 

Art. 2° Para fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

 

I- arborização urbana: o conjunto de exemplares arbóreos que compõe a vegetação 

localizada em área urbana e nas sedes dos distritos, sendo considerada bem de 

interesse comum; 
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II- manejo: as intervenções aplicadas à arborização, mediante o uso de técnicas 

específicas, com o objetivo de mantê-la, conservá-la e adequá-la ao ambiente; 

III- plano de manejo: instrumento de gestão ambiental elaborado a partir de diversos 

estudos, incluindo diagnósticos, que estabelece as normas, restrições para o uso, 

ações a serem desenvolvidas no manejo da arborização, no que diz respeito ao 

planejamento das ações, aplicação de técnicas de implantação e estabelecimento 

de cronogramas e metas, de forma a possibilitar a implantação do plano; 

IV- espécie nativa: espécie vegetal que suposta ou comprovadamente é originária de 

área geográfica em que atualmente ocorre; 

V- espécie exótica: espécie vegetal que não é nativa de uma determinada área ou 

que foi introduzida numa área ou região por ação humana, mas se adaptou ao novo 

ambiente; 

VI- espécie exótica invasora: espécie introduzida, intencionalmente ou não, em 

habitats onde é capaz de se estabelecer, invadir nichos de espécies nativas, 

competir com elas e dominar novos ambientes; 

VII- biodiversidade: biodiversidade ou diversidade biológica é a variedade de vida na 

terra, constituída pelas variedades interespecíficas, entre espécies e de 

ecossistemas, referindo-se, também, às relações complexas entre os seres vivos e 

seu meio ambiente; 

VIII- fenologia: o estudo dos eventos periódicos da vida da planta em função da sua 

reação às condições do ambiente; 

IX- inventário: estudo diagnóstico qualitativo e quantitativo que identifica as espécies 

de uma determinada área; 

X- banco de sementes: armazenamento de coleção de sementes de diversas 

espécies vegetais, ocorrendo naturalmente no solo de áreas florestadas ou 

artificialmente em instituições com a finalidade de produção para arborização, 

reflorestamento, recuperação de áreas degradadas e demais intervenções de 

manejo florestal; 

XI- fuste: porção inferior do tronco de uma árvore, desde o solo até a primeira 

inserção de galhos; 

XII- poda: a eliminação de parte do vegetal, de modo a melhorar as suas qualidades 

sanitárias, visuais, de equilíbrio, conciliar sua forma ao local e proporcionar 

condições de segurança à população; 
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XIII- poda drástica: corte de mais de cinquenta por cento do total da massa verde da 

copa, o corte da parte superior da copa eliminando a gema apical ou, ainda, o corte 

de somente um lado da copa ocasionando deficiência no desenvolvimento estrutural 

da árvore; 

XIV- transplante: transferir de um local para outro uma árvore existente; 

XV- propagação: tipo de reprodução, comum dos vegetais, que consiste na 

multiplicação assexuada de suas partes (ramo, tronco, folhas e outras); 

XVI- supressão: corte de árvores; 

XVII- fitossanidade: consiste nas condições de saúde de um determinado indivíduo 

florestal analisado; 

XVIII- anelagem: é a retirada de um anel do tronco de uma árvore, parte mais 

externa, fazendo com que os vasos floemas sejam interrompidos, impedindo o 

recebimento de seiva elaborada pelas raízes, causando a morte destas e 

consequente impossibilidade de absorção de sais minerais para as folhas fabricarem 

seiva elaborada, ocasionando o perecimento da planta; 

XIV- copa: parte aérea dos vegetais superiores, não lenhosa, constituída por ramos 

e folhas; 

XX- estaca: pedaço de madeira afiado em um dos lados, introduzido no solo com o 

objetivo de sustentar a muda; 

XXI- fruto carnoso: fruto que apresente camada suculenta, independente da 

estrutura que o tenha originado; 

XXII- árvore de pequeno porte: espécie arbórea que, quando adulta, atinja, no 

mínimo, 3m e, no máximo, 6m de altura total; 

XXIII- árvore de médio porte: espécie arbórea que, quando adulta, atinja altura total 

de até 12m; 

XXIV- árvore de grande porte: espécie arbórea que, quando adulta, tenha altura 

superior a 12m; 

XXV - vegetação de porte arbóreo: composta por espécimes vegetais lenhosas, 

como diâmetro à altura do peito (DAP) superior a 0,10 m (dez centímetros). 

 

CAPITULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 3° Para os efeitos desta lei, considera-se como bem de interesse comum a 

todos os munícipes, a vegetação de porte arbóreo existente ou a que venha a existir 

no território do Município, tanto de domínio público, como privado. 

 

Art. 4° Considera-se vegetação de porte arbóreo, aquela composta por espécimes 

vegetais lenhosas, como diâmetro à altura do peito (DAP) superior a 0,10 m (dez 

centímetros). 

 

Parágrafo Único:- diâmetro à altura do peito é o diâmetro do caule da árvore a altura 

de, aproximadamente, 1,30 m (um metro e trinta centímetros) do solo. 

 

Art. 5° Consideram-se, também, para os efeitos desta lei, como bens de interesse 

comum a todos os munícipes, as mudas de árvores plantadas em vias ou 

logradouros públicos. 

 

Art. 6° Consideram-se de preservação permanente, as situações previstas na Lei 

Federal n° 12.651/2012, com as alterações e acréscimos das legislações 

supervenientes. 

 

CAPITULO IV 

DA ARBORIZAÇÃO URBANA 

 

Art. 7° As calçadas que apresentarem equipamentos públicos, tais como: redes de 

distribuição de energia elétrica, telefônica, telegráfica e outros, poderão ser 

arborizadas, com restrição do plantio às arvoretas ou árvores de pequeno porte (até 

seis metros de altura, em sua fase adulta). 

 

Art. 8° Os novos loteamentos, somente poderão ser aprovados pela Prefeitura 

Municipal com calçadas de larguras mínimas de 1,90 m, sendo no mínimo 0,70 m 

para instalação de equipamentos e mobiliário urbano, vegetação e/ou outras 

interferências existentes no passeio, tanto nos lados sul/leste, quanto nos lados 

norte/oeste. 
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Art. 9° Fica oficializado e adotado em todo o Município, como observância 

obrigatória, o “Plano de Arborização Municipal” para servir de referência ao 

planejamento integrado da arborização urbana e outros equipamentos e serviços. 

 

Art. 10° Quando do plantio de árvores nas vias ou locais públicos pela Prefeitura 

Municipal, deverão ser adotadas as normas técnicas previstas no plano de que trata 

o artigo anterior. 

 

Art. 11° O munícipe poderá efetuar, nas vias públicas, às suas expensas, o plantio e 

replantio de árvores em frente à sua propriedade, mediante autorização por escrito 

do órgão responsável pela arborização urbana, observadas as recomendações do 

“Plano de Arborização Municipal”. 

 

Parágrafo Único:- O plantio realizado de forma inadequada, sem a observância do 

que dispõe este Artigo, implicará na substituição da espécie plantada, podendo o 

munícipe arcar com os custos decorrentes dos serviços. 

 

Art. 12° As árvores existentes em vias ou logradouros públicos, cujo tamanho esteja 

em desacordo com os demais equipamentos públicos, deverão ser obrigatoriamente 

substituídas por espécimes adequados e de acordo com os preceitos do Plano 

referido no artigo 9°, quando verificada a necessidade de sua remoção, de acordo 

com o artigo 19 desta lei. 

 

Art. 13° Não será permitida a utilização de árvores situadas em locais públicos para 

colocação de cartazes e anúncios, nem para suporte ou apoio de objetos de 

instalações de qualquer natureza. 

 

Parágrafo Único:- Compete a Prefeitura através de seus agentes, a fiscalização do 

cumprimento do disposto neste artigo. 

 

Art. 14° O munícipe poderá efetuar, nas vias e logradouros públicos, às suas 

expensas, o plantio de árvores defronte à sua residência ou terreno, desde que 
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observadas as exigências desta lei e com o prévio assentimento da Prefeitura em 

requerimento formulado e protocolado pelo interessado. 

 

Art. 15° As árvores localizadas em imóveis particulares, cujas raízes e ramos 

estiverem interferindo nos equipamentos públicos, poderão ser cortadas até o limite 

do plano vertical divisório com a área pública, seguindo as condições previstas no 

artigo 20 desta Lei. 

 

Parágrafo Único: - Ficará sob a responsabilidade do proprietário do imóvel a 

correção da estabilidade e da estética da árvore podada, ou mesmo a sua remoção 

se assim for necessário por motivos fitossanitários ou de risco de queda. 

 

Art. 16° Os projetos de iluminação pública ou particular em áreas arborizadas 

deverão compatibilizar-se com a vegetação arbórea existente, de modo a evitar 

futura poda, respeitado o disposto no artigo 10°. 

 

Art. 17° Os interessados na aprovação de projetos de loteamento ou 

desmembramentos de terras em áreas revestidas, total ou parcialmente por 

vegetação de porte arbóreo, deverão consultar a Prefeitura previamente, nas fases 

de estudos preliminares ou de execução do anteprojeto, visando um planejamento 

de forma a se estabelecer a melhor alternativa que corresponda à mínima destruição 

da vegetação existente. 

 

Art. 18° Para aprovação de parcelamento do solo sob a forma de arruamento e 

loteamento, o interessado deverá apresentar à Prefeitura o projeto de arborização 

das vias públicas, indicando as espécies adequadas a serem plantadas, dentro de 

um planejamento consoante com os demais serviços públicos, cuja execução deverá 

ocorrer concomitantemente com as demais benfeitorias exigidas pelo Poder Público, 

para a aprovação referida e em conformidade com o constante no artigo 9° desta lei. 
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CAPÍTULO V 

DA SUPRESSÃO E DA PODA DE VEGETAÇÃO DE PORTE ARBÓREO 

 

Art. 19° A supressão ou poda de árvores em vias ou logradouros públicos, só poderá 

ser autorizada nas seguintes circunstâncias: 

 

I - em terreno a ser edificado, quando o corte for indispensável à realização da obra 

a critério da Prefeitura; 

II- quando o estado fitossanitário da árvore assim o justificar; 

III- quando a árvore, ou parte desta, apresenta risco iminente de queda; 

IV- nos casos em que a árvore esteja causando comprovados danos permanentes 

ao patrimônio público ou privado; 

V- nos casos em que a árvore constitua obstáculo fisicamente incontornável ao 

acesso de veículos; 

VI- quando o plantio irregular ou a propagação espontânea de espécimes arbóreos 

impossibilitarem o desenvolvimento adequado de árvores vizinhas; 

VII- quando se tratar de espécies invasoras, com propagação prejudicial 

comprovada. 

 

Art. 20° A realização de corte ou poda de árvores em vias ou logradouros públicos, 

só será permitida para: 

 

I - funcionários da Prefeitura Municipal, tecnicamente capacitados para tais 

atividades, supervisionados por profissionais devidamente habilitados (Eng. 

Agrônomo, Eng. Florestal ou Técnico Agrícola), com equipamentos de proteção 

individual e coletivo – EPI’s, EPC’s; 

a) Para o desenvolvimento do previsto no inciso anterior haverá a necessidade de 

prévia autorização do titular da pasta cujas atribuições específicas contenham as de 

arborização urbana (Parques e Jardins, Meio Ambiente, Serviços Públicos, etc..), 

após análise e parecer de equipe técnica legalmente competente; 
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II - funcionários de empresas concessionárias de serviço público, tecnicamente 

capacitado para tais atividades, supervisionado por profissionais habilitados e 

legalmente competentes; 

 

III- mediante a obtenção de prévia autorização, por escrito, do titular do órgão 

responsável pelo planejamento urbano do município ou o titular da pasta, cujas 

atribuições específicas contenham as de arborização urbana, dentro da estrutura 

orgânica do poder executivo (Parques e Jardins, Meio Ambiente, Serviços Públicos, 

etc.); 

a) com comunicação escrita posterior, à Prefeitura Municipal, nos casos 

emergenciais, esclarecendo sobre o serviço realizado, bem como o motivo do 

mesmo. 

b) soldados do corpo de bombeiros nas ocasiões de emergências em que haja risco 

iminente para a população ou patrimônio, tanto público, quanto privado. 

c) empresas ou profissionais autônomos especializados, devidamente cadastrados e 

credenciados junto ao órgão municipal responsável pela arborização urbana. 

 

Art. 21° Fica proibida ao munícipe, a realização de podas de árvores existentes em 

vias ou logradouros públicos. 

 

Parágrafo Único: Em caso de necessidade, o interessado deverá solicitar a poda à 

Prefeitura Municipal ou, nas hipóteses mais graves e urgentes, ao Corpo de 

Bombeiros ou a Defesa Civil do município. 

 

Art. 22° Qualquer árvore do Município poderá ser declarada imune ao corte, 

mediante ato do Executivo Municipal, por motivo de sua localização, raridade, 

antiguidade, interesse histórico, científico e paisagístico, ou por sua condição de 

porta - semente. 

 

Parágrafo 1° Qualquer interessado poderá solicitar declaração de imunidade ao 

corte, através de pedido escrito ao Prefeito Municipal, incluindo a localização precisa 

da árvore, características gerais relacionadas com a espécie, o porte e a justificativa 

para a sua proteção. 
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Parágrafo 2° Para efeito deste artigo, compete à Prefeitura Municipal: 

 

a) emitir parecer conclusivo sobre a procedência da solicitação, ouvido o titular do 

órgão responsável pelo planejamento urbano do município, ou o titular da pasta, 

cujas atribuições especificas contenham as de arborização urbana, dentro da 

estrutura orgânica do poder executivo (Parques e Jardins, Meio Ambiente, Serviços 

Públicos, etc.) após análise e parecer de equipe técnica legalmente competente. 

b) cadastrar e identificar, por meio de placas indicativas, as árvores declaradas 

imunes ao corte; 

c) dar apoio técnico à preservação dos espécimes protegidos. 

 

Parágrafo 3° A imunidade ao corte poderá ser revogada nas hipóteses II, III e IV do 

artigo 19, embasada em laudo de equipe técnica legalmente competente e com a 

devida anuência do titular do órgão responsável pelo planejamento urbano do 

município. 

 

Art. 23° Fica autorizada, em toda a rede de escolas públicas do município, a inclusão 

dentro do programa oficial de ensino, de um capítulo especial sobre Arborização 

Urbana, a fim de despertar a consciência preservacionista dos alunos em relação ao 

ambiente urbano. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 

Seção I 

Das infrações 

 

Art. 24° São proibidas as seguintes práticas: 

 

I - a anelação ou envenenamento, visando à morte da árvore; 

II - a condução de águas que contenham substâncias tóxicas para canteiros e áreas 

arborizadas; 
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III - a fixação de faixas, placas, cartazes, painéis, holofotes, lâmpadas, pregos, 

lixeiras, bem como qualquer tipo de pintura, incluindo a pintura com cal, na 

arborização urbana; 

IV - amarrar animais nas árvores, bem como veículos não motorizados; 

V - o plantio de espécies em desacordo com o previsto nesta Lei; 

VI - atear fogo; 

VII- o plantio no passeio de espécies: 

a) exóticas invasoras; 

b) de porte inadequado, conforme previsto na presente Lei; 

c) de frutíferas carnosas com frutos grandes; 

d) comprovada cientificamente como causadora de problemas de saúde pública e ao 

meio ambiente; 

e) cuja legislação estadual ou federal seja contrária; 

f) que não apresentem constituição tronco-ramos; 

g) espécies que apresentem espinhos ou acúleos. 

 

Seção II 

Das penalidades 

 

Art. 25° Além das penalidades previstas na Lei Federal n° 12.651/2012, e nos artigos 

49, da Lei Federal n° 9.605, de 12/02/1998 sem prejuízo das responsabilidades 

penal e civil, as pessoas físicas ou jurídicas, que infringirem as disposições desta lei 

e de seu regulamento no tocante ao corte da vegetação, ficam sujeitas às seguintes 

penalidades: 

 

I- multa no valor de 01 Unidade de Referência do Município, por árvore abatida, com 

DAP (Diâmetro a Altura do Peito) inferior a 0,10 m (dez centímetros); 

II- multa no valor de 03 Unidades de Referência do Município, por árvore abatida, 

com DAP de 0,10 a 0,30 m (dez a trinta centímetros); 

III- multa no valor de 05 Unidades de Referência do Município, por árvore abatida, 

com DAP superior a 0,30 m (trinta centímetros). 
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Art. 26° Ao infrator, tanto pessoa física como jurídica, das disposições desta lei e de 

seu regulamento, no tocante à poda de vegetação de porte arbóreo, será aplicada 

multa de cinco (5) Unidades de Valor Fiscal do Município – UFM, por árvore podada. 

 

Parágrafo único – Para efeito de aplicação das penalidades será considerado o valor 

da Unidade de Valor Fiscal do Município – UFM, à época do pagamento. 

 

Art. 27° Respondem solidariamente pela infração das normas desta lei, quer quanto 

ao corte, quer quanto à poda, na forma dos artigos 22 e 23: 

I- o autor material; 

II- o mandante e, 

III- quem, de qualquer modo, concorra para a prática da infração. 

 

Art. 28° As multas definidas nos artigos 22 e 23 desta lei serão aplicadas em dobro: 

I- no caso de reincidência das infrações definidas; 

II- no caso de poda realizada na época da floração, e 

III- no caso de poda realizada na época de frutificação ou após a frutificação, se 

houver interesse na coleta dos frutos ou sementes. 

 

Art. 29° Se a infração for cometida por servidor público municipal, a penalidade será 

determinada após a instauração de processo administrativo, na forma da legislação 

em vigor. 

 

Art. 30° Os eventuais custos para a execução da presente lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

 

Art. 31° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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ANEXO VI 

ANÁLISE DE RISCO 
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Documento assinado eletronicamente por ALINE FERREIRA JORGE, OFICIAL DE

PROMOTORIA em 26/10/2021 às 14:33:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei

11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site

https://apps.mppr.mp.br/ords/f?p=121:6 informando o código verificador 149062 e o

código CRC 4105774178
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