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Estabilidade microclimática

Redução da poluição sonora

Conforto térmico e retenção dos raios solares

Disponibilidade de abrigo e 
alimento a fauna

Beleza, prazer estético e bem-
estar

Maior infiltração da água no solo

Embelezamento da cidade com suas formas, cores, flores e frutos

Proteção dos corpos d’água

Conservação e preservação 
da diversidade da flora nativa

IMPORTÂNCIA DA ARBORIZAÇÃO



LEGISLAÇÃO

Municipal

• Lei Nº 2.594, de 18/11/1993: Institui o Código de Arborização Urbana do Município de Rio 
Claro. Dispõe sobre a vegetação de preservação permanente e arborização pública, 
disciplinando o plantio, condução, supressão e substituição. Estabelece providências quanto 
ao planejamento, despesas, infrações e penalidades.

Estadual

• Decreto Estadual Nº 30.443, de 20/09/1989: Considera patrimônio ambiental e declara 
imunes de corte exemplares arbóreos, situados no Município de São Paulo, e dá outras 
providências.

• ABNT 16 246-1 - Florestas urbanas: Estabelece procedimentos para poda de árvores, 
arbustos e outras plantas lenhosas em áreas urbanas.



LEGISLAÇÃO

Federal

• Lei Nº 9.605, de 12/02/1998: Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

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.

Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de um a seis meses, ou multa.

• Lei Nº 12.651, de 25/05/2012: Código Florestal - Estabelece normas sobre a proteção da 
vegetação, áreas de Preservação Permanente e áreas de Reserva Legal, além de designar 
outras providências.



ORIENTAÇÕES PARA O PLANTIO

• Espécies Indicadas

Pequeno Porte (até 5m)

Nome Popular: Pata-de-vaca
Nome Científico: Bauhinia blakeana

Nome Popular: Urucum
Nome Científico: Bixa orelana

Nome Popular: Flamboianzinho
Nome Científico: Caesalpinia pulcherrima



• Espécies Indicadas

Pequeno Porte (até 5m)

Nome Popular: Ipê-rosa-anão
Nome Científico: Tabebuia heptaphyllaus

Nome Popular: Suinã
Nome Científico: Erythrina fusca

Nome Popular: Faxina Vermelha
Nome Científico: Dodonaea viscosa



• Espécies Indicadas

Médio Porte (de 5m a 10m)

Nome Popular: Tingui-preto
Nome Científico: Dictyoloma vandellianum

Nome Popular: Falso Barbatimão
Nome Científico: Cassia leptophylla

Nome Popular: Fruto de pombo
Nome Científico: Allophyllus edulis



• Espécies Indicadas

Médio Porte (de 5m a 10m)

Nome Popular: Ipê amarelo
Nome Científico: Tabebuia chysotricha

Nome Popular: Pau-de-ovelha
Nome Científico: Senna spectabilis

Nome Popular: Guaxupita
Nome Científico: Esenbeckia grandiflora



• Espécies Indicadas

Grande Porte (mais de 10m)

Nome Popular: Chuva-de-ouro
Nome Científico: Cassia ferruginea

Nome Popular: Pau-brasil
Nome Científico: Caesalpinia echinata

Nome Popular: Pau-marfim
Nome Científico: Balfourodendron
riedelianum



• Espécies Indicadas

Grande Porte (mais de 10m)

Nome Popular: Mirindiba-rosa
Nome Científico: Lafoensia glyptocarpa

Nome Popular: Ipê-de-flor verde
Nome Científico: Cybistax antisyphilitica

Nome Popular: Copaíba
Nome Científico: Copaifera langsdorffii



ORIENTAÇÕES PARA O PLANTIO

Quem pode realizar o plantio?

A partir da escolha da espécie adequada 
(pequeno, médio ou grande porte) e das 
técnicas recomendadas, qualquer munícipe 
pode plantar sua árvore.



ORIENTAÇÕES PARA O PLANTIO

• Escolha do local

• Deverá ser destinado no mínimo 
1,20m de faixa livre para 
a circulação de pedestres

• O local recomendado para 
o plantio de árvores é na faixa de 
serviço



ORIENTAÇÕES PARA O PLANTIO

• Dimensões do berço para plantio

• A cova deve ter capacidade suficiente para 
conter o torrão da muda e deixar um vão para 
preencher com terra

• Em locais de baixa fertilidade, 
solo compactado ou com presença de entulhos,
recomenda-se cova com 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m.

Dimensões mínimas de:
0,60m x 0,60m x 0,50m

As dimensões da cova variam de acordo com o 
volume do torrão.



ORIENTAÇÕES PARA O PLANTIO

• Preparo do berço

Quando o solo não for adequado
ao plantio, recomenda-se o 
preparo do substrato contendo:

• 2/4 de terra de textura
argilosa

• 1/4 de composto orgânico

• 1/4 de areia grossa



ORIENTAÇÕES PARA O PLANTIO

• Etapas do plantio 1. Retirar a embalagem que envolve o torrão 
somente no momento do plantio.

2. Já sem a embalagem, posicionar a muda no 
centro da cova.

3. Verificar se o colo da muda está nivelado em 
relação a superfície do solo. Se necessário, 
preencher o fundo da cova com terra.

4. Amarre a muda no tutor em formato de oito e 
regue frequentemente.

RECOMENDAÇÃO: Dispor sobre o solo uma camada de material orgânico (folhas, serragem,
palha, etc.)
Este procedimento colabora para manter o solo fresco, úmido e protegido contra erosão.



COMO REALIZAR O MANEJO

• Rega

Nos 2 primeiros anos de plantio

• Regar periodicamente com a quantidade de água suficiente para umedecer o volume 
de terra da cova. Considera-se uma quantidade entre 10 e 20 litros.

• Manter o coroamento com material orgânico na superfície afim de otimizar a rega.

Após 2 anos de plantio

• Estima-se que a árvore já esteja estabelecida não dependendo de 
irrigação constante, nem coroação da cova.

• Atentar-se aos períodos de seca (outono/inverno), que após longo período 
sem chuva, aconselha-se realizar a rega.



COMO REALIZAR O MANEJO

• Adubação

Nas mais variadas situações, antes do plantio recomenda-
se algumas correções do solo:

• Acidez: Calcário, na proporção de 
aproximadamente 200g/cova

• Fertilização mineral: Aplicação de NPK (04- 14- 08) 
na proporção de 100g/cova.

Indicado para covas de 0,60 x 0,60 x 0,50m, aumentando 
as proporções conforme o aumento das dimensões da 
cova.



COMO REALIZAR O MANEJO

• Poda
A poda, supressão ou transplante de árvores no estado 
de São Paulo dependem de autorização do poder 
público municipal, conforme previsto na LEI MUNICIPAL 
Nº 2.594, DE 18/11/1993

NÃO É PERMITIDO aos munícipes a execução de corte 
ou podas de árvores localizadas em espaços públicos, 
sendo essa a responsabilidade de um profissional 
habilitado.

Em caso de necessidade, o munícipe deverá solicitar ao 
Departamento competente da Prefeitura Municipal, 
onde o mesmo terá um prazo de 30 dias para execução 
do serviço.



COMO REALIZAR O MANEJO

• Poda

A poda poderá ser requisitada através de solicitação no site da prefeitura pelo Atende fácil 
ou ouvidoria

• http://www.rioclaro.sp.gov.br/servicos/atendefacil.php

• http://www.rioclaro.sp.gov.br/ouvidoria/

• (19) 3526-7105, das 8h às 17h; e ouvidoria@ouvidoria.rc.sp.gov.br;

http://www.rioclaro.sp.gov.br/servicos/atendefacil.php
http://www.rioclaro.sp.gov.br/ouvidoria/
mailto:ouvidoria@ouvidoria.rc.sp.gov.br


COMO REALIZAR O MANEJO

• Controle de pragas e doenças

Pragas e doenças podem estar relacionadas, direta ou indiretamente, com 
as adversidades impostas às árvores, pela atividade humana e pelo ambiente urbano, 
tais como:

• O plantio inadequado ou a manutenção deficiente

• Pouca quantidade de água, especialmente após o plantio.

• Lesão por fertilizantes junto à raiz

• Lesões mecânicas na casca das árvores

• Destruição da estrutura do solo e sua compactação por excesso de pedestres ou de
veículos ao redor de árvores

• Problemas de saúde das árvores decorrentes da atividade humana, especialmente
poluição do ar.



COMO REALIZAR O MANEJO

• Controle de pragas e doenças

Diagnosticar a origem do estresse pode ser difícil, porque o declínio do vigor da árvore 
geralmente está associado a uma combinação de fatores.

Sintomas de estresse:

• Aparecimento de folhas anormalmente pequenas.

• Coloração amarelada das folhas.

• Crescimento muito lento.

• Queda prematura de folhas.

• Morte de galhos e ramos, murchamento das folhas, descascamentos,

presença de fungos nos caules e ramos



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

• Calçada Ecológica

Consiste no uso de materiais permeáveis e/ou o 
plantio de vegetação nas calçadas. Suas vantagens 
para o meio ambiente e meio urbano são:

• Maior percolação da água, protegendo as ruas e 
o ambiente de ações como enxurradas, 
desabamentos e destruição das vias;

• O abastecimento do lençol freático, diminuindo 
a impermeabilização das áreas urbanas e 
aumentando a drenagem das águas pluviais

Exemplo de calçada ecológica



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

• Espaço Árvore

Consiste em deixar uma parcela de solo com condições mínimas 
adequadas ao redor da árvore, garantindo seu crescimento 
e desenvolvimento em condições favoráveis.

Deverá ser destinado um perímetro e sua área proporcional à 
metragem do passeio compreendendo a largura do espaço 
árvore 40% e o comprimento, o dobro de sua largura, 
respeitando sempre a acessibilidade ou passagem mínima de 
1,20 m para o pedestre.

Espaçamento inadequado

Espaço Árvore adequado
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