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O Boletim Técnico I: Arborização – Espécies recomendadas trata-se de um material 

elaborado com a finalidade de difundir, informar e sensibilizar ações e medidas que visem 

ressaltar a importância das árvores no meio urbano (Praças, Parques, Ruas e Avenidas), 

de modo a definir quais as espécies mais adequadas, os melhores tipos de mudas e as 

medidas e distâncias ótimas para o plantio. 

Cuidados básicos com as mudas e a prevenção contra o ataque de fitopatógenos, 

entre outras práticas, são capazes de evitar transtornos futuros, tais como podas drásticas, 

acidentes com queda e/ou problemas na rede elétrica, além de prevenir doenças e evitar a 

morte da árvore, ações essas que podem proporcionar uma arborização urbana consciente 

e segura. 

Após pesquisas voltadas para guias de arborização e planos diretores de cidades 

brasileiras, relacionados à arborização urbana, foram compiladas informações importantes 

que sobre a escolha de espécies adequadas para a arborização, formas de plantio e 

identificação de mudas ideais, dentre outros aspectos que auxiliarão o leitor sobre a 

maneira mais segura de realizar o plantio de árvores nos centros urbanos. 

Os autores. 

Boa Leitura! 

Apresentação 
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Fonte: SEDEMA (2020) 
 

 
De acordo com Laurett et al. (2016) e Kuyven et al. (2017), a arborização urbana é 

um conjunto de árvores situadas em ruas, parques, praças e áreas livres, além de áreas 

particulares, pertencentes ao meio urbano. Os autores apontam a importância da 

arborização através dos serviços ecossistêmicos nos locais onde estão inseridas, citando 

como exemplos, a melhoria na qualidade do ar, a redução da poluição sonora e visual, a 

estabilidade climática e fonte de alimento e abrigo para a fauna presente na área urbana, 

bem como a capacidade de promover o bem-estar para sociedade.  

Os serviços descritos acima demonstram a necessidade da criação e aplicação de 

projetos que visem à implantação ou implementação de áreas arborizadas nas cidades, 

considerando que o crescimento nos grandes centros urbanos pode causar diversos 

problemas, tais como a perda da vegetação nativa, impermeabilização do solo através da 

pavimentação e poluição ambiental, entre outros (ZEM e BATISTA, 2014). 

Kulchetsck (2006) cita inúmeros benefícios alcançados através da inclusão de 

espécies arbóreas em ecossistemas transformados antropicamente, como é o caso das 

cidades, benefícios esses descritos por Mascaró e Mascaró (2005), dentre os quais se 

destacam a capacidade de amenizar os problemas advindos da poluição, além de funções 

de funções de caráter ambiental, energético e paisagístico. Desta forma, não faltam 

argumentos para justificar a posição de prioridade do planejamento da arborização urbana. 

1 Introdução 
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Desta maneira, além de ser importante conhecer aspectos que corroborem para uma 

arborização urbana consciente, faz-se necessário difundir este conhecimento além da 

academia. Por este motivo, objetivou-se proporcionar uma ferramenta de fácil 

compreensão, que traga em seu escopo as noções básicas necessárias para uma eficácia 

no plantio de árvores nos centros urbanos, bem como a escolha das espécies adequadas, 

de acordo com suas características morfo/fisiológicas, visando a arborização segura e 

proporcionando o aumento no bem-estar de toda população. 

 

 

No Brasil, mais de 80% da população vive em áreas urbanas e em muitas destas 

cidades, a alta densidade populacional e atividades desenvolvidas resultam em problemas 

ambientais, tais como a impermeabilização do solo, poluição sonora, hídrica e atmosférica 

e formação de ilhas de calor, causadas pela redução da vegetação pré-existente.  

Um dos mecanismos para evitar ou diminuir estes problemas é a arborização urbana, 

que é toda cobertura vegetal de porte arbóreo existente nas cidades. A vegetação, através 

de suas funções ecológicas, econômicas e sociais, pode desempenhar importante papel na 

melhoria das condições das populações urbanas pois: 

a. Melhora a qualidade do local, pela fixação de poeiras e gases tóxicos da atmosfera 

através dos mecanismos fotossintéticos e respiratórios; 

b. Altera positivamente o microclima da cidade, pela liberação de vapor de água na 

atmosfera que consequentemente torna a temperatura mais amena; 

c. Proporciona sombra, evitando os extremos de temperatura no local;  

c. Reduz a velocidade do vento, protegendo as edificações; 

d. Influencia o ciclo hidrológico, favorecendo a infiltração da água no solo e a 

manutenção da umidade relativa do ar; 

e. Oferece abrigo à fauna, propiciando existência de uma variedade maior de 

espécies no ambiente urbano e, em consequência, influenciando positivamente para um 

maior equilíbrio das cadeias alimentares e diminuição de pragas e agentes vetores de 

doenças;  

f. Promove o amortecimento de ruídos contínuos e descontínuos de caráter 

estridentes, ocorrentes nas grandes cidades; 

g. Contribui direta e indiretamente para a saúde física e mental do homem; e, 

h. Agrega valor às propriedades. 

2 Recomendações especificas para Arborização Urbana 
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No entanto, quando não há planejamento, muitos são os problemas causados pelo 

confronto de árvores inadequadas com equipamentos urbanos.  

Entre estes se destacam os problemas na rede elétrica e de telefonia, danos aos 

calçamentos, muros e redes subterrâneas de água e esgoto, entre outros.  

Deste modo, este boletim pretende apresentar informações para que a arborização 

seja realizada de maneira correta, evitando assim, o conflito entre árvores e 

desenvolvimento da cidade, potencializando os benefícios para o ambiente urbano. 

Para realizar de forma consciente projetos de arborização urbana é importante 

conhecer algumas recomendações básicas acerca do assunto:  

 Em ruas com menos de 7,0 metros de largura não se recomenda arborização; 

 Casas sem recuo e com calçadas com menos de 3,0 metros de largura não 

comportam arborização. 

 O porte das árvores deve ser de pequeno e médio, evitando as de porte grande. 

 Ruas com canteiros centrais podem ser arborizadas de acordo com a sua largura. 

 Em canteiros com largura menor que 1,5 metros, devem-se plantar arbustos, 

desde que adequados ao ambiente;  

 Em canteiros com largura maior que 1,5 metros, podem ser plantadas árvores de 

porte médio, de acordo com a largura das pistas laterais. 

 Sob a rede elétrica tem sido recomendado o plantio de espécies que não 

alcancem a fiação, evitando desta maneira a necessidade de podas drásticas.  

 

 
A observação dos fatores limitantes pode auxiliar no planejamento da arborização 

urbana, evitando problemas a curto e longo prazo, sendo eles: 

 Largura da rua, calçada e do recuo das casas; 

 Presença de redes subterrâneas, como tubulação de esgoto, água e de 

energia; e 

 Altura da fiação elétrica. 

A não consideração desses fatores resultará em uma arborização problemática, 

criando a necessidade de podas drásticas de contenção, além de causar danos ao 

pavimento e tubulações subterrrâneas. 

  

 

3 Fatores limitantes para o planejamento da arborização de ruas 
 

4 Critérios para a escolha da espécie adequada para Arborização 
 



8 
 

A escolha da espécie a ser utilizada na arborização de ruas é um dos aspectos mais 

importantes do planejamento. Desta maneira, alguns critérios devem ser levados em 

consideração para uma escolha eficaz, tais como: 

 Tronco retilíneo sem ramificações laterais, evitando riscos à segurança da 

população; 

 Rusticidade (capacidade de suportar condições ambientais inadequadas); 

 Sistema radicular profundo, evitando riscos de queda da árvore por ventos fortes; 

 Altura e diâmetro compatível com o espaço disponível; 

 Velocidade de crescimento média, pois plantas que crescem lentamente são mais 

propicias a perdas e a de crescimento rápido, mais frágeis; 

 Em regiões de clima quente, copas densas e folhagens persistentes (perenifólias), 

evitando a queda de folhas e mantendo o sombreamento durante o ano todo; 

 Em regiões de clima frio, copas ralas ou de folhagem caduca (caducifólias), 

permitindo a passagem de sol; 

 Troncos e ramos sem espinhos, evitando o perigo de acidentes; 

 Galhos que não se quebrem facilmente, também evitando o perigo de acidentes; 

 Evitar espécies que contenham princípios tóxicos ou liberação de resinas; e, 

 Evitar espécies que provocam a geração de muitos resíduos (detritos e/ou frutos 

carnosos), o que poderia ser um transtorno para a limpeza pública. 

 

 
Outros fatores importantes para o sucesso dos projetos de arborização são o método 

de plantio e espaçamento necessário para o desenvolvimento das árvores. 

Esses fatores previnem a necessidade posterior de podas drásticas e retirada dos 

indivíduos por falta de espaço e/ou acidentes.  

Técnicas de plantio (Figura 1): 

 Inicialmente, prepara-se a cova, de tamanho adequado a muda, colocando-se 

adubação (química – NPK e/ou orgânica – vermicomposto e/ou esterco) no fundo da 

cova, misturando-se a terra; 

 Retira-se a muda cuidadosamente do recipiente, de modo a não desmanchar o 

torrão que envolve as raízes; 

 Coloca-se a muda na cova (que já recebeu adubação), de modo que fique um pouco 

abaixo do nível do solo; 

5 Plantio e espaçamento de árvores na Arborização Urbana  
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 Ao lado da muda coloca-se um tutor (estaca de madeira ou bambu), com pelo menos 

2,5 metros de altura e amarra-se a muda ao tutor com cuidado, evitando que ela 

fique pendente; 

 Preenche-se a cova com a mistura de solo e adubo orgânico, nas laterais da muda, 

pressionando-se levemente; e 

 Irriga-se a muda após o plantio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema ilustrativo de plantio de espécie arbórea em via pública. 
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Fonte. Plano Diretor de Arborização Urbana de Campo 

Grande – MS, 2010. 
 

 
Espaçamentos entre árvores necessários para o plantio: 

 Para árvores de pequeno porte, a distância entre elas é de 5,0 a 6,0 metros; 

 Para porte médio, o espaçamento indicado é de 7,0 a 10,0 metros; e, 

 Para porte grande, entre 10,0 a 15,0 metros. 

 

Espaçamentos entre elementos da via pública e as árvores necessários para o 

plantio: 

Esquina 

 Para porte pequeno – 7,0 metros. 

 Para porte médio – 7,0 metros. 

 Para porte grande – 7,0 metros. 

 

Postes 

 Para porte pequeno – 5,0 metros. 

 Para porte médio – 6,0 metros. 

 Para porte grande – 7,0 metros. 

Instalações subterrâneas (gás, água, energia, telecomunicação e esgoto, entre 

outros)  

 Para porte pequeno – 1,0 metro. 

 Para porte médio – 1,0 a 2,0 metros. 

 Para porte grande – 1,0 a 2,0 metros. 

Mobiliário urbano (bancas, cabines, guaritas e telefones, entre outros)  

 Para porte pequeno – 2,0 metros. 

 Para porte médio – 2,0 metros. 

 Para porte grande – 2,0 metros. 

Galerias 

 Para porte pequeno – 1,0 metro. 

 Para porte médio – 1,0 metro. 

 Para porte grande – 1,0 metro. 

Caixas de inspeção (boca-de-lobo, bueiros e caixas de passagem, entre outros) 

 Para porte pequeno – 2,0 metros. 

 Para porte médio – 2,0 metros. 
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 Para porte grande – 2,0 metros. 

Fachadas de edificação 

 Para porte pequeno – 2,4 metros. 

 Para porte médio – 2,4 metros. 

 Para porte grande – 3,0 metros. 

Transformadores 

 Para porte pequeno – 5,0 metros. 

 Para porte médio – 8,0 metros. 

 Para porte grande – 10,0 metros. 

Guia ou sarjeta 

 Para porte pequeno – Pelo menos 1,0 metro. 

 Para porte médio – Pelo menos 1,0 metro. 

 Para porte grande – Pelo menos 1,0 metro. 

 

 
A diversidade é desejada, porém, a mistura exagerada de espécies causa um efeito 

visual de desorganização. Recomenda-se repetir a mesma espécie em uma quadra, 

enquanto em ruas diferentes deve-se sempre que possível, priorizar a arborização com 

espécies diferentes (Figura 2). 

 

Figura 2. Exemplo de quadra arborizada.  
 

6 Distribuição das espécies na Arborização Urbana 
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Fonte: SMVMA (2015). 
 
  

 
A partir do exposto, pode-se concluir que para uma arborização consciente das vias 

urbanas, vários aspectos devem ser seguidos, evitando prejuízos e acidentes futuros. As 

recomendações básicas para a escolha da muda e plantio são:  

 Mudas com até 2,0 metros de altura; 

 A muda deve possuir de 3 a 4 ramificações laterais em seu topo (ápice); 

 As covas devem acomodar completamente o torrão e medir em torno de 0,50 

m x 0,50 m x 0,50 m; 

 As covas devem ser preenchidas com partes iguais de solo, adubo orgânico 

e areia, devendo ser bem misturados; 

 A irrigação é fundamental nos primeiros dias, obedecendo a necessidade de 

cada espécie; 

 As mudas devem ser constantemente observadas e cuidadas, quando 

necessário; 

 As brotações laterais devem ser eliminadas com cuidado, evitando-se danos 

ao caule; 

7 A muda ideal para a Arborização Urbana 
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 A poda deve ser realizada sempre que necessário, respeitando a fisiologia de 

cada espécie; e, 

 Recomenda-se proteger as mudas com grades. O material é bem variável, 

pode-se utilizar madeira, bambu ou tela de arame, por exemplo, protegendo 

a planta de danos (Figura 3). 

 

Figura 3. Grade de Proteção 

 

Fonte: Pivetta e Silva Filho (2002). 

 

 

 

8 Espécies NATIVAS recomendadas para Arborização Urbana 
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Nome Científico: Cassia grandis L.f. 

Nome Popular: Cássia-rosa, canafístula e 

cássia-grande, entre outros. 
Porte: Grande, atingindo até 20,0 metros de 

altura. 
Ocorrência: Característica de matas secundárias 

e florestas primárias de terra firme, especialmente 
na região amazônica. Devido seu amplo uso, a 
espécie está amplamente distribuída no território 

brasileiro. 
Usos: É utilizada como espécie ornamental e na 

recuperação de áreas degradadas, com a 
madeira empregada na construção civil. Suas 
flores são consideradas melíferas e a árvore tem 

uso medicinal. É ideal para grandes espaços, 
como parques e praças, não sendo recomendada 

para ruas. 
Substâncias presentes na espécie: 

Flavonoides, mucilagem e cumarinas, entre 

outras (SILVA e LEMOS, 2002; SINGH et al., 
2013; LORENZI, 2016). 

 
 
 

 

 
Fonte: Lorenzi (2016). 
 

Nome Científico: Pterocarpus violaceus Vogel 

Nome Popular: Aldrago, pau-vidro e pau-

sangue, entre outros. 
Porte: Grande, entre 8,0 a 10,0 metros de altura. 
Ocorrência: Ocorre em maior frequência em 

florestas pluviais e na Mata Atlântica, desde o sul 

da Bahia e Minas Gerais, até o Paraná. 
Usos: Ornamental, indicada para reflorestamento 

e com madeira utilizada na construção civil. Ideal 
para arborizar ruas e estacionamentos. 
Substâncias presentes na espécie: Compostos 

fenólicos, lipídios e alcaloides, entre outros 
(LORENZI, 2016). 

 
 

 
Fonte: Lorenzi (2016). 
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Nome Científico: Andira fraxinifolia Benth. 

Nome Popular: Angelim-doce, angelim-rosa e 

angelim-do-mato, entre outros. 
Porte: Grande, atingindo até 12,0 metros. 

Ocorrência: Ocorre do Maranhão até São Paulo 

e Minas Gerais, em florestas pluviais da costa 

atlântica.  
Usos: Sua madeira é utilizada na construção civil 

e a espécie é indicada para recuperação de áreas 

degradadas; também é considerada ornamental e 
ideal para arborização de praças e parques 

devido a sua altura. 
Substâncias presentes na espécie:  

Esteroides e triterpenos, kempferol, 

proantocianidinas, leucoantocianidinas e 
saposídeos, entre outras (CORRÊA, 2007; 

LORENZI, 2016). 
 
 

 

 
Fonte: Lorenzi (2016). 

 
 

Nome Científico: Handroanthus impetiginosus 

(Mart. Ex DC.) Mattos 
Nome Popular: Ipê-roxo, piúva e ipê-uma, entre 

outros. 
Porte: Grande, atingindo até 12,0 metros. 
Ocorrência: Ao longo do Piauí e Ceará até Minas 

Gerais, Goiás e São Paulo, em matas pluviais 
atlânticas e floresta semidecídua, sendo 

ocasional em áreas do Cerrado. 
Usos: A madeira é utilizada na construção civil, 

em áreas externas e na fabricação de escadas, 

carrocerias e instrumentos musicais, entre outros 
usos. A espécie é ideal para compor projetos de 

reflorestamento e como ornamental, é a espécie 
de ipê-roxo mais utilizada na arborização urbana, 
ideal para grandes espaços, como parques e 

praças. 
Substâncias presentes na espécie: Na casca e 

entre casca estão presentes substâncias de 
potencial adstringente, antioxidante, antitumoral e 
antiviral e, também com ação analgésica, entre 

outras atividades (CORADIN et al., 2011; 
LORENZI, 2016). 

 
 

 

 
Fonte: Lorenzi (2016). 
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Nome Científico: Jacaranda cuspidifolia Mart. 

Nome Popular: Jacarandá, caroba e jacarandá-

de-Minas, entre outros nomes. 
Porte: Médio, de 5,0 até 10,0 metros de altura. 

Ocorrência: Em área de transição para o bioma 

Cerrado e encostas rochosas de florestas 

latifoliadas. 
Usos: A madeira é utilizada em marcenaria e 

possui propriedades inseticidas; a espécie 

também é considerada medicinal com ação 
depurativa e recomendada em casos de 

disenteria; a madeira, casca e folha são utilizadas 
no combate da febre. Ideal para arborizar ruas. 
Substâncias presentes na espécie:  Taninos, 

flavonoides, terpenos, cumarinas e esteroides, 
entre outras (SCALON et al., 2006; LORENZI, 

2016). 
 
 

 

 
Fonte: Lorenzi (2016). 

 
 

Nome Científico: Poincianella pluviosa (DC.) 

L.P. Queiroz 
Nome Popular: Sibipiruna, pau-brasil e coração-

de-negro, entre outros. 
Porte: Grande, até 16,0 metros. 
Ocorrência: Ocorre em diferentes regiões do 

Brasil, como na mata atlântica do Rio de Janeiro, 
no sul da Bahia e na planície do Pantanal mato-
grossense, em solos calcários. 
Usos: A madeira é utilizada na construção civil, 

confecção de móveis e como lenha, além da 

fabricação de carvão. Como espécie ornamental, 
é muito difundida na arborização urbana, ideal 
para grandes espaços, como parques e praças, 

embora comumente traga problemas na 
arborização devido seu uso incorreto. A espécie 

também possui uso medicinal, com atividade 
antimalárica, por exemplo. 
Substâncias presentes na espécie: triterpenos, 

flavonoides e taninos, entre outras (LORENZI, 
2016). 

 

 

  

 
Fonte: Lorenzi (2016). 
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Nome Científico: Albizia polycephala (Benth.) 

Killip ex Record 
Nome Popular: Angico-branco, albízia e farinha-

seca, entre outros. 
Porte: Grande, até 14,0 metros. 
Ocorrência: Nos Estados de São Paulo, Mato 

Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, em 
floresta latifoliada semidecídua nas bacias do 
Paraná e Paraguai. 
Usos: A madeira é empregada na construção 

civil, para tabuado e forros, entre outros usos. É 

uma espécie recomendada para uso em 
reflorestamento de áreas degradadas e possui 
uso medicinal, sendo sua resina usada como 

remédio contra tosse, bronquite e afecções do 
pulmão, por exemplo. Indicada para grandes 

espaços como praças e parques. 
Substâncias presentes na espécie: Alcaloides, 

terpenoides e flavonoides, entre outros 

(LORENZI, 2016). 
 

 

 
Fonte: Lorenzi (2016). 
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Nome Científico: Callistemon citrinus (Curtis) 

Skeels 
Nome Popular: Escova-de-garrafa e calistemon, 

entre outros. 
Porte: Pequeno, atingindo até 3,0 metros de 

altura. 
Distribuição: Nativa da Austrália e Nova 

Zelândia, adaptou-se bem ao clima tropical 

brasileiro, com ampla distribuição no país. 
Ocorrência: Espécie pouco exigente, aceitando 

diversos tipos de solo; porém, desenvolve-se 

melhor em solos ricos em matéria orgânica e com 
boa drenagem. Ideal para arborização de ruas. 
Usos: Ornamental e herbicida.  
Substâncias presentes na espécie: Fitotoxina 

natural leptospermona, responsável pela criação 

do herbicida Mesotriona (COSTA et al., 2018). 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fonte: Braga (2020). 
 

Nome Científico: Tecoma stans (L.) Kunth. 
Nome Popular: Ipê-mirim, amarelinho e ipê-de-

jardim, entre outros. 
Porte: Pequeno, até 5,0 metros de altura. 
Distribuição: Espécie originária da região entre a 

América Central e do Norte (região entre o México 
e o sul dos Estados Unidos). 
Ocorrência: Com alto índice de adaptação, está 

distribuída por todo território brasileiro, sendo 
encontrada desde matas ciliares, até margens de 

rodovias.  
Usos: Ornamental e como uso na medicina, no 

tratamento de diabetes e problemas digestivos, 

por exemplo. Ideal para arborização de ruas. 
Substâncias presentes na espécie: 

Flavonoides, taninos, alcaloides, quinonas e 
iridoides, entre outros (SILVA et al., 2007; 
CIPRIANI et al., 2014). 

 
 

 

 
 
Fonte: Braga (2020); Shepherd 
(2020). 
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Nome Científico: Michelia champaca L. 

Nome Popular: Magnólia-amarela, champaca e 

champaca-laranja, entre outros. 
Porte: Médio, atingindo até 10,0 metros de altura. 

Distribuição: Nativa de regiões da Índia.  
Ocorrência: Alta adaptabilidade, ocorrendo em 

áreas de sol pleno e solos ricos em matéria 
orgânica. 
Usos: Medicinal (raiz, casca de raiz e folhas 

possuem substâncias com ação antitumoral, 
atividade contra infecções de garganta, febre, 

artrites e reumatismo, entre outros), ornamental e 
inseticida. Embora muito utilizada em arborização 
de ruas, pode atingir a fiação elétrica devido a sua 

altura, causando problemas. 
Substâncias presentes na espécie: Alcaloides, 

flavonoides, taninos, saponinas e triterpenóides, 
entre outras (LORENZI et al., 2003; MONTEIRO 
et al., 2007). 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Fonte: 

https://www.sitiodamata.com.br/mag
nolia-amarela-michelia-champaca 
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Nome Científico: Ligustrum lucidum Aiton 

Nome Popular: Ligustro, alfenheiro-do-Japão 

e alfenheiro, entre outros. 
Porte: Médio, até 8,0 metros de altura. 
Distribuição: Nativa da Ásia (Japão, China e 

Coréia) e bem adaptada a região 

centro/sudeste do país. 
Ocorrência: Espécie rustica, capaz de 

colonizar os mais diversos hábitats, sendo 
encontrada comumente em orlas de florestas 
e próxima a corpos d’água. 
Usos: Medicinal, com folhas com atividade 

adstringente, na fabricação de corante (folhas 

e frutos) e madeira utilizada para confecção de 
cestos e pequenos objetos. Devido sua altura e 
beleza, é comumente utilizada para 

arborização de ruas. 
Substâncias presentes na espécie: 

Glicosídeos cardioativos, por exemplo. 
Motivo para não indicação: Exótica com 

característica de invasora agressiva e 

presença de substâncias tóxicas, como os 
glicosídeos (LORENZI e MATOS, 2002). 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Wikipédia, enciclopédia livre. 

Nome Científico: Leucaena leucocephala 

(Lam.) de Wit 
Nome Popular: Leucena, entre outros.  

Porte: Grande, até 20,0 metros de altura. 
Distribuição: Originária da América Central. 

Ocorrência: Está distribuída desde o Texas 

(EUA) até o Equador, passando pelo México e 
toda a América Central. 
Usos: É usada especialmente em 

reflorestamentos, por possuir crescimento 

rápido e suas sementes possuem uso 
medicinal, como antidiabética e antioxidante. 
Apesar de comumente encontrada na 

arborização de ruas e praças, é considerada 
uma espécie problemática pela altura que pode 

atingir. 
Substâncias presentes na espécie: 

Mimosina, quercetina e ácido gálico, entre 

outras. 
Motivo para não indicação: Exótica com 

característica de invasora agressiva, 
crescimento rápido, fácil dispersão e 
reprodução (LORENZI, 2003; COSTA e 

DURIGAN, 2010). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fonte: Evandro Julkows. 
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Nome Científico: Ficus spp.   

Nome Popular: Ficus, figueira e gameleira, 

entre outros.   
Porte: Grande, mais de 12,0 metros. 

Distribuição: Espécie de origem asiática. 
Ocorrência: Ocorrem em todos os 

continentes, exceto na Antártica e Ártico.  
Usos: Ornamental e medicinal, na 

dependência da espécie, como antibacteriana 

e antifúngica, por exemplo. Indicada para 
grandes espaços como praças e parques. Não 

é indicada para arborização de ruas, pois suas 
raízes causam danos à pavimentação e as 
tubulações de água e esgoto, por exemplo. 
Substâncias presentes na espécie: 

Compostos fenólicos e flavonoides, entre 

outros. 
Motivo para não indicação: Sistema radicular 

superficial e agressivo, danificando calçadas, 

por exemplo (LORENZI et al., 2003). 

 

  
Fonte: Autores. 

Nome Científico: Licania tomentosa (Benth.) 

Fritsch 
Nome Popular: Oiti, goiti e oiti-da-praia, entre 

outros. 
Porte: Grande, até 12,0 metros de altura. 

Distribuição: Espécie nativa brasileira. 
Ocorrência: De Pernambuco até o norte do 

Espirito Santo e Minas Gerais, associada a 
floresta pluvial atlântica. 
Usos: Sua madeira é utilizada na construção 

civil e a espécie, além de ornamental, possui 
uso medicinal no tratamento do diabetes e 

malária, por exemplo. Ideal apenas para 
arborização de grandes espaços como praças 
e parques. 
Substâncias presentes na espécie: 

Compostos fenólicos, por exemplo. 
Motivo para não indicação: Sistema radicular 

superficial e agressivo, danificando calçadas e 
tubulações, além de seus galhos poderem 

facilmente atingir a fiação elétrica (LORENZI, 
2016). 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fonte: Fonte: Autores. 
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 As espécies utilizadas na arborização urbana devem apresentar sanidade, ou seja, 

árvores doentes são indesejáveis, uma vez que pode ocorrer a quebra do fuste e sua queda 

sobre carros, residências e transeuntes. Por este motivo, as mudas destinadas a 

arborização urbana devem ser de qualidade, evitando-se problemas futuros.  

 Os principais agentes patogênicos encontrados em espécies arbóreas são os 

fungos, que apresentam multiplicação via esporulação, o que aumenta a disseminação 

entre as plantas. Além destes patógenos, outros organismos que prejudicam o 

desenvolvimento das plantas são as fitobactérias e fitonematoides patogênicos, que podem 

causar uma série de doenças as árvores. 

As doenças fúngicas comumente observadas são aquelas que provocam manchas 

foliares, como no caso dos patógenos Oidium sp., Uredo goeldii, Botryodiplodia sp., 

Alternaria tenuis, Septoria poppulli e Colletotrichum gloeosporioides, que se caracterizam 

por serem saprófitos facultativos, onde os esporos e micélios persistem de uma estação 

para outra e são disseminados pelos respingos de chuva, provocando redução do 

crescimento das plantas pela queda precoce das folhas. 

Além destes, fungos como Armilaria mellea, um parasita facultativo, que sobrevive 

sobre matéria orgânica em decomposição e que se usada como substrato, pode permitir o 

ataque deste fungo ao sistema radicular das plantas. Neocosmospora sp. são outras 

espécies que causam o apodrecimento dos tecidos radiculares e consequentemente, a 

morte da árvore. 

Dentre as doenças bacterianas mais comuns, pode ser citado o cancro bacteriano, 

que é provocado pela Xanthomonas populi, que infecta galhos e pequenos ramos, sendo 

que os sintomas deformações se assemelham a bolhas enegrecidas e rachadas. Rhizobium 

radiobacter (Agrobacterium tumefaciens) ocasiona a formação de galhas ou tumores nas 

hastes e galhos, visíveis a olho nu, sendo que em alguns casos ocorre o secamento dos 

galhos devido ao ataque simultâneo com Rhizobium rubi (Agrobacterium rubi). 

 

 

A utilização de produtos químicos no meio urbano, para o controle de agentes 

fitopatogênicos deve ser muito cauteloso. Apesar disto, alguns compostos à base de cobre 

podem ser utilizados, tais como a calda bordalesa, embora nem todos os patógenos sejam 

controlados por este produto. Sendo assim, a busca por mudas sadias já é uma forma de 

11 Fitopatógenos incidentes em espécies para Arborização Urbana 
 

12 Controle das doenças 
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controle preventivo, que pode ser aliado a outros, como os descritos abaixo, que podem 

ser considerados aplicáveis após o plantio da árvore.  

Exclusão - Prevenção da entrada de patógeno em áreas isentas de doenças e plantio de 

mudas sadias.  

Erradicação - Eliminar plantas doentes e/ou galhos e ramos atingidos por patógenos.  

Proteção - Desinfecção de ferramentas entre uma poda e outra, para prevenir o contato de 

hospedeiro com o patógeno. 

Imunização - Aplicação de produtos sistêmicos ou escolha de plantas de espécies 

resistentes. 

 

 

A partir do exposto, conclui-se que é perfeitamente possível a realização de projetos 

de arborização urbana conscientes, de modo a não causar quaisquer problemas de caráter 

social e ambiental. Para que isto ocorra, é necessário seguir as indicações quanto ao porte 

e espécies recomendadas, além de levar em consideração aspectos como largura da rua, 

medidas das guias e fiação elétrica, além da escolha de mudas sadias e de qualidade, entre 

outras questões relevantes. 

Os pequenos cuidados fazem a diferença e proporcionam uma arborização eficiente 

e controlada, minimizando e até extinguindo qualquer risco para a sociedade. Desta 

maneira, promove-se a melhora no bem-estar e qualidade de vida do cidadão, aproximando 

os moradores da flora e fauna e permitindo a criação de uma consciência ambiental, 

detalhes singelos que podem proporcionar momentos de felicidade em meio a “selva de 

pedra”. 

 

 Fonte: SEDEMA (2020). 

13 Conclusão 
 



24 
 

 
BRAGA, C. Manacá de Cheiro – Brunfelsia uniflora. Flores e Folhagens. Disponível em: 

<https://www.floresefolhagens.com.br/manaca-de-cheiro-brunfelsia-uniflora/>. Acesso em: 

16 out 2020.j 

 

CAMPO GRANDE. Plano Diretor de Arborização Urbana de Campo Grande – MS, 2010. 

145p. 

 

CEMIG. Companhia Energética de Minas Gerais. Manual de Arborização. Belo Horizonte: 

Cemig/ Fundação Biodiversitas, 2011. 112p. 

 

CIPRIANI, F. A.; et. al. Avaliação da fitotoxidez de Tecoma stans (L.) Kunth. Floresta e 

Ambiente, v. 21, n. 1, p. 1-7, 2014. 

 

CORADIN, L.; SIMINSKI, A.; REIS, A. Espécies nativas da Flora Brasileira de valor 

econômico atual ou potencial. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2011. 14p.  

 

CORRÊA, P. G. Defesas foliares em resposta à herbivoria em espécies lenhosas de 

restinga, Ipojuca-PE. 2007.54f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Botânica) - 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. 

 

COSTA, N. V.; et. al. Métodos de controle de plantas daninhas em sistemas orgânicos: 

breve revisão. Revista Brasileira de Herbicidas, v. 17, n. 1, p. 25-44, 2018. 

 

COSTA J. N. M. N.; DURIGAN, G. Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit (Fabaceae): 

invasora ou ruderal? Revista Árvore, v. 34, n. 5, p. 825-833, 2010. 

 

KULCHETSCKI, L.; et. al. Arborização urbana com essências nativas: uma proposta para 

a região centro-sul brasileira. Publicatio UEPG – Ciências Exatas e da Terra, Agrárias e 

Engenharias, v. 12, n. 3, p. 25-32, 2006. 

 

KUYVEN, T.; BRAGATO, G. A.; QUEIROZ, C. L.; OLIVEIRA, T. D. Educação ambiental: 

Arborização urbana vista como papel vital na importância para a qualidade de vida nos 

Referências 
 



25 
 

centros urbanos. XXVIII Congresso Regional de Iniciação Científica e Tecnológica em 

Engenharia – CRICTE 2017 15 a 18 de novembro de 2017 – Ijuí – RS – Brasil. 2017. 

 

LAURETT, L.; RIBEIRO, J. R. D.; CLEMES, M. N. O. Diagnóstico da arborização urbana da 

área central de Santa Maria de Jetibá, ES. Revista Univap, v. 22, n. 40, p. 119, 2016. 

 

LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas 

arbóreas nativas do Brasil. Vol 1. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2016. 384p. 

 

LORENZI, H.; MATOS, F. J. A. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas 

cultivadas. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2002. 484p. 

 

LORENZI, H.; SOUZA, H. M.; TORRES, M. A. V.; BACHER, L. B. Árvores Exóticas no 

Brasil – madeireiras, ornamentais e aromáticas. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 

2003. 368p. 

 

MASCARÓ, L.; MASCARÓ, J. Vegetação urbana. 2ed. Porto Alegre: Mais Quatro Editora, 

2005, 204p. 

 

MONTEIRO, M. C. M. et. al. Constituintes químicos isolados dos caules de Michelia 

champaca L. (Magnoliaceae). Eclética Química, v. 32, n. 3, p. 13-18, 2007. 

 

SCALON, S. D. P. Q.; et. al. Armazenamento e tratamentos pré-germinativos em sementes 

de jacarandá (Jacaranda cuspidifolia Mart.). Revista Árvore, v. 30, n. 2, p. 179-185, 2006. 

 

PIVETTA, K. F. L.; SILVA FILHO, D. F. Manual de Arborização Urbana. Boletim 

Acadêmico - Série Arborização Urbana. UNESP/FCAV/FUNEP. Jaboticabal/SP, 2002. 69p. 

 

SEDEMA. Secretaria de Defesa do Meio Ambiente e Arborização Urbana. Piracicaba, 

SP. Disponível em https://sedema.wixsite.com/sedema/arborizaourbana. Acesso em 06 de 

nov 2020.  

 

SILVA, C. I.; et. al. Diversidade de abelhas em Tecoma stans (L.) Kunth (Bignoniaceae): 

Importância na polinização e produção de frutos. Neotropical Entomology, v. 36, n. 3, p. 

331-341, 2007. 

https://sedema.wixsite.com/sedema/arborizaourbana


26 
 

 

SILVA, D. B.; LEMOS, B. S. Plantas da área verde da superquadra norte 416. Brasília: 

EMBRAPA, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2002. 147p. 

 

SINGH, S.; SINGH, S. K.; YADAV, A. A review on Cassia species: Pharmacological, 

traditional and medicinal aspects in various countries. American Journal of 

Phytomedicine and Clinical Therapeutics, v. 1, n. 3, p. 291-312, 2013. 

 

SMVMA. Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (São Paulo) (Org.). Manual 

Técnico de Arborização Urbana. 3ed. São Paulo: Prefeitura de São Paulo, 2015. 24p. 

 

ZEM, L. M.; BATISTA, D. B. Análise da percepção da população em relação ao vandalismo 

na arborização viária de Curitiba-PR. Revista da Sociedade Brasileira de Arborização 

Urbana, v. 9, n. 3, p. 86-107, 2014. 

 

Imagens das fotos utilizadas na elaboração do boletim foram obtidas de:  

 

SHEPHERD, R. C. H. Disponível em 

http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Tecoma+stans. Acesso em 03 nov. 2020. 

 

SITIO DA MATA BAMBU. Disponível em: https://www.sitiodamata.com.br/magnolia-

amarela-michelia-champaca. Acesso em 12 out 2020. 

 

WIKIPÉDIA. Enciclopédia livre. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ligustro. Acesso 

em 23 out 2020.  

 

COMPÊNDIO ONLINE.  Gerson Luiz Lopes Laboratório de Manejo Florestal. Disponível 

em: https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/12375-2/. Acesso em 04 nov 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Tecoma+stans
https://www.sitiodamata.com.br/magnolia-amarela-michelia-champaca
https://www.sitiodamata.com.br/magnolia-amarela-michelia-champaca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ligustro
https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/12375-2/


27 
 

 
Ademir Kleber Morbeck de Oliveira 

Docente do Mestrado em Produção e Gestão Agroindustrial e do Programa de Pós-
Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, Universidade Anhanguera-

Uniderp. E-mail: akmorbeckoliveira@gmail.com 
 
Bianca Obes Correa 

Docente do Mestrado em Produção e Gestão Agroindustrial, Universidade Anhanguera-
Uniderp. E-mail: bianca.obescorrea@yahoo.com.br 
 
Denise Renata Pedrinho 

Docente do Mestrado em Produção e Gestão Agroindustrial, Universidade Anhanguera-
Uniderp. E-mail: denise.pedrinho@ uniderp.com.br 
 

Rosemary Matias 

Docente do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, 

Universidade Anhanguera-Uniderp. E-mail: rosematiasc@gmail.com 
 
Silvia Rahe Pereira 

Docente do Mestrado em Produção e Gestão Agroindustrial, Universidade Anhanguera-
Uniderp. E-mail: silviarahe@gmail.com 
 

 
 
Fernanda Mussi Fontoura  

Bióloga do Instituto Arara-azul, Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Regional, Universidade Anhanguera-Uniderp. E-mail: 

ferpa701@gmail.com 
 
Pâmella Gonçalves da Silva  

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Regional, Universidade Anhanguera-Uniderp.  E-mail: pamella.goncalves@uniderp.edu.br 

 
Cinthia dos Santos Lopes 

Mestranda em Produção e Gestão Agroindustrial, Universidade Anhanguera-Uniderp. E-

mail: cinthiapecese@gmail.com 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Autores da Composição do Material 
 

Colaboradores da Composição do Material 

mailto:ferpa701@gmail.com
mailto:pamella.goncalves@uniderp.edu.br

