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“Conservar a natureza não 
significa somente manter reservas 

de áreas virgens.

Antes de tudo, envolve a criação de 
uma paisagem humanizada, em 

harmonia com os elementos 
naturais, aproveitando 

racionalmente a terra, a água e os 
outros recursos, de modo que o 
homem possa viver e produzir, 

desfrutando de melhor
qualidade de vida...”
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 Seguindo a máxima de "se cada um cuidar da sua 
calçada teremos um mundo limpo", se cada um cuidar da sua 
árvore, teremos um mundo com ar mais puro, teremos 
diminuído consideravelmente os aumentos de temperatura 
do efeito estufa, e teremos mais sombra, mais pássaros, mais 
qualidade de vida, e mais felicidade.

 Pensou nisso? Pense de novo.

O que uma única árvore 
na frente da sua casa 
pode fazer por você?

ARBORIZAÇÃO
URBANA



As árvores são patrimônio natural 
de uma localidade e trazem um 
pouco da história da região.

ARBORIZAÇÃO URBANA

São portanto fundamentais para 
                   uma melhor qualidade de vida.

Todos nós sabemos dos benefícios ambientais das árvores 
nas cidades, como:

- Fornecem sombra;
- Fazem a ciclagem dos gases tóxicos;
- Diminuem os ruídos da cidade;
- Fornecem ar fresco;
- Fornecem abrigo e alimentação às aves, insetos e outros 
animais;
- Protegem contra ventos;
- Contém a erosão do solo;
- Fornecem umidade ao ar;
- Melhoram a saúde física e mental;
- Preservam os recursos hídricos;
- Valorizam as propriedades;
- Embelezam;
- Auxiliam a preservação das espécies;
- Fornecem chás, sementes, frutas, fibras, madeiras, resinas, 
pigmentos e medicamentos para o nosso dia-a-dia;
- Retém CO²;
- Essenciais para a manutenção de pelo menos 50% da 
biodiversidade do planeta;
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ARBORIZAÇÃO URBANA

 No mundo, a referência é Estocolmo na Suécia: são 86 
metros quadrados de área verde por habitante. 

 Quanto mais verde a cidade, melhor a qualidade do ar 
que se respira e mais agradáveis são a paisagem e o clima – 
as sombras criadas pelas copas, a umidade gerada pela 
vegetação em geral e a quantidade maior de área permeável 
são características que ajudam nesses aspectos . Mas não 
basta ter quantidade. É preciso planejar muito bem onde e 
como se planta. 

 A arborização é algo de longo prazo, por isso o olhar 
técnico é tão importante. Quando alguém planta uma árvore 
por conta própria, di�cilmente consegue ver como ela �cará 
daqui quatro ou cinco anos. 

 Não é recomendado que os cidadãos plantem árvores 
sem orientação e sem conhecer bem a espécie quando adulta, 
especialmente nas calçadas. O conselho é ligar para a 
Secretaria de Meio Ambiente, e solicitar uma visita da 
Prefeitura, que faz o plantio gratuitamente e com as espécies 
certas.

 Esse fator é importante para a qualidade de vida nos 
centros urbanos. 

 A quantidade mínima preconizada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) é de 12 m² de área verde por 
habitante, e a ideal é de 36 m², cerca de três árvores, por 
morador. 

Já reparou quantas árvores há
na sua rua ou bairro?
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‘‘GOSTARIA QUE OS QUE VIESSEM
DEPOIS DE MIM PUDESSEM, 

PELO MENOS, VER ALGUMA COISA
QUE AINDA LEMBRASSE O PAÍS 

FABULOSO QUE É O BRASIL
DO PONTO DE VISTA BOTÂNICO,

DONO DA FLORA MAIS RICA 
DO GLOBO’’.

Roberto Burle Marx
Artista Plástico e Paisagista 
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Onde plantar?

ARBORIZAÇÃO URBANA

A Prefeitura de Erechim planta gratuitamente 
árvores nos passeios públicos. 

Basta solicitar, telefonar.

 Uma arborização bem planejada evita diversos 
problemas futuros. Calçadas quebradas, galhos em con�itos 
com a rede de energia e iluminação pública, raízes em con�ito 
com rede de água e esgoto, são alguns problemas da falta de 
planejamento na hora de plantar uma árvore.

 Por isso, é extremamente necessário conhecer a 
espécie que estamos plantando. Em arborização urbana, 
dividimos as árvores em três tipos, onde cada uma delas 
requer cuidados especiais:

- Árvores ideais para plantio em PASSEIO PÚBLICO 
EMBAIXO DE REDES DE ENERGIA (pequeno porte);

- Árvores ideais para plantio em PASSEIO PÚBLICO FORA DE 
REDES DE ENERGIA (pequeno a médio porte);

- Árvores para PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS CENTRAIS 
(grande porte);

PEQUENO PORTE MÉDIO PORTE GRANDE PORTE
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Ao plantar uma árvore, 
temos um compromisso

com a vida dela. 
Devemos zelar e  evitar 

que seja danificada.

O trabalho de arborização urbana 

desenvolvido no município de Erechim, 

através da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, procura a diversificação das 

espécies na área urbana, resgatando 

árvores de ocorrência nativa na região do 

Alto Uruguai gaúcho, de forma a impedir 

sua extinção, oferecendo o conhecimento 

da natureza local a todos os cidadãos, 

prevenindo problemas de pragas e doenças, 

além de evitar a monotonia da paisagem 

por meio das diferentes espécies e criar 

pontos de interesse diferentes dentro da 

malha urbana. Também são oferecidas 

algumas espécies exóticas ornamentais 

originárias de outros países.
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 Caducifólia, caduca ou decídua é uma planta que 
perde suas folhas nos meses mais frios, todos os anos. As 
árvores caducas derrubam suas folhas no outono (como a 
magnólia, foto abaixo), entrando em repouso para �ns de 
armazenar energia no tronco,  brotando na primavera.  A cada 
ciclo que termina, existe uma troca de folhagem, como se ela 
�zesse uma “limpeza” geral em suas folhas para receber 
folhagens novinhas.

 Perenifólia, perene ou persistente é um atributo da 
folhagem das plantas que mantêm as suas folhas durante 
todo o ano (como o pinheiro, foto abaixo). Sendo assim, se 
renovam também o ano todo, perdem e brotam folhas 
constantemente. Isto quer dizer que estão sempre realizando 
a fotossíntese nas folhas, não repousando nunca.

Árvores Caducas e Árvores Perenes

ARBORIZAÇÃO
URBANA
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ESPÉCIES INDICADAS PARA PASSEIO PÚBLICO
EMBAIXO DA REDE ELÉTRICA

Espaçamento entre plantas: 
3 a 5m.

Recorte mínimo no passeio: 
0,8 x 1,2m ou 1 x 1m.
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ARBORIZAÇÃO
URBANA



CEREJEIRA DE
OKINAWA

ARBORIZAÇÃO
URBANA

ESPÉCIES INDICADAS PARA PASSEIO PÚBLICO
EMBAIXO DA REDE ELÉTRICA

Espaçamento entre plantas: 
3 a 5m.

Recorte mínimo no passeio: 
0,8 x 1,2m ou 1 x 1m.
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ARBORIZAÇÃO
URBANA

ESPÉCIES INDICADAS PARA PASSEIO PÚBLICO
SEM REDE ELÉTRICA

Espaçamento entre plantas: 
5 a 7m.

Recorte mínimo no passeio: 
0,8 x 1,2m ou 1 x 1m.
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ARBORIZAÇÃO
URBANA

ESPÉCIES INDICADAS PARA PASSEIO PÚBLICO
SEM REDE ELÉTRICA

Espaçamento entre plantas: 
5 a 7m.

Recorte mínimo no passeio: 
0,8 x 1,2m ou 1 x 1m.
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ESPÉCIES INDICADAS PARA LOCAIS AMPLOS
PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS

Espaçamento entre plantas: 
7 a 10m.

NÃO PLANTE NA
CALÇADA

ARBORIZAÇÃO
URBANA
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IPÊ ROXO
(Tabebuia heptaphylla)

CEDRO
(Cedrella �ssilis)

CORTICEIRA-DA-SERRA
(Erythrina falcata)

PAINEIRA
(Ceiba speciosa)

ESPÉCIES NÃO INDICADAS PARA 
PLANTIO EM ÁREA URBANA:

PINUS
UVA DO JAPÃO
EUCALIPTO

(Pinus eliottii)

(Eucaliptus sp)
(Hovenia dulcis)

OUTRAS ESPÉCIES INDICADAS PARA 
LOCAIS AMPLOS:

JACARANDÁ
FIGUEIRA
PLÁTANO

(Pinus eliottii)
(Ficus organensis)
(Platanus x hispanica)

(Liquidambar styraci�ua)LIQUIDAMBAR (Melia azedarach)CINAMOMO



EXEMPLOS DE MÁ ESCOLHA
DAS ÁRVORES NO PASSEIO
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Con�ito com 
a rede de energia.

Excesso de 
árvores.

Calçada quebrada. Passeio estreito.



PLANTIO EM TUBOS
 Com a crença de que as 
raízes das árvores não afetariam 
a calçada, muitas pessoas 
aderiram ao plantio dentro de 
tubos de concreto. Essa prática é 
bastante danosa às plantas, uma 
vez que as raízes não conseguem 
expandir-se, tornando a árvore 
frágil, com risco de queda.
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OUTROS DANOS

CONCRETAMENTO
 To d a s  a s  á r v o r e s 
necessitam de um espaço 
permeável a sua volta, isto é, 
um espaço onde ela consiga 
crescer sem interferências, e 
por onde a água possa in�ltrar. 
O concretamento leva a planta 
à morte.

POUCO ESPAÇO
 A s s i m  c o m o  o 
concretamento, a falta 
d e  e s p a ç o  p a r a  o 
crescimento das árvores 
l e v a  à  c a l ç a d a s 
destruídas e pode levar a 
planta à morte.



CAIAÇÃO DO 
TRONCO

 A caiação não 
traz nenhum benefício 
à s  á r v o r e s ;  a o 
contrário, ela di�culta 
as trocas gasosas entre 
a  casca  e  o  meio, 
deixando-a ainda com 
a s p e c t o  f e i o .  A s 
árvores não são sujas, 
e l a s  s ã o  l i n d a s 
naturalmente! 17

ENVENENAMENTO
 É  u m  c r i m e 
ambiental, regido pela Lei 
Federal 9.605/1998, sujeito 
à multas pesadas.

PREGOS, FAIXAS, 
GRAMPOS, ARAMES, 

ROLDANAS
 Objetos cortantes 
e pontiagudos ferem as 
árvores dando entrada à 
muitas doenças.



 Tudo isso deve ser feito por equipe treinada e 
habilitada, tendo profundo conhecimento daquilo que está 
fazendo, para que a poda não se torne o principal motivo de 
queda das árvores.

 Em hipótese alguma deve-se retirar galhos grossos, 
porque eles fazem parte da estrutura e do equilíbrio das 
árvores, ou seja, da sua sustentação.

 Lembramos que quanto mais poda se faz necessária 
em uma árvore, mais inadequada ela está para aquele 
espaço, pois o “normal” é não precisar podar, é deixar a 
árvore crescer em seu formato natural.

 A poda modi�ca a estrutura e consequentemente o 
estado de desenvolvimento das árvores. 

 É uma técnica agronômica/�orestal que tem 
�nalidades certas e especí�cas. Em árvores urbanas, a poda é 
a eliminação oportuna de rami�cações de uma parte da 
planta, com vistas a proporcionar seu desenvolvimento 
saudável e compatível com o espaço físico onde existe, 
eliminando ramos mortos, dani�cados, doentes, removendo 
partes da árvore que coloquem em risco a segurança das 
pessoas, retirando partes da árvore que inter�ram ou causem 
danos permanentes às edi�cações ou aos equipamentos 
urbanos. 

PODA
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Poda é a retirada parcial
de ramos de uma planta.



EM QUE CASO É 
RECOMENDADA A PODA?
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Para todas as situações, 
sempre solicitar visita técnica 

da SMMA.

 - Em casos onde a árvore esteja 
encostando na rede elétrica;
 - Em casos onde a árvore possua galhos 
muito baixos, atrapalhando o trânsito de 
veículos e pedestres;
 - Em casos onde a árvore esteja muito 
danificada;
 - Em caso de risco iminente, como 
galhos podres ou fracos;
 - Em casos de conflito com marquises e 
equipamentos públicos.



 DE CONDUÇÃO/FORMAÇÃO
 É a poda efetuada quando a planta é jovem, retirando-
se galhos muito baixos, brotações próximas ao chão, e ramos 
mal posicionados, prevendo-se o crescimento da futura 
árvore. Essa poda inicia no  viveiro.

 DE FLORAÇÃO/FRUTIFICAÇÃO
 É a poda efetuada de forma muito técnica, tendo 
profundo conhecimento da �siologia dos vegetais, de forma a 
incentivar a brotação, �oração e consequentemente 
formação dos frutos. Feita basicamente em frutíferas 
comerciais, como videira, macieira, pessegueiro, ameixeira.

 DE HIGIENE/LIMPEZA
 É a poda efetuada para retirar galhos secos ou doentes.

 DE SEGURANÇA
 É a poda efetuada para solucionar problemas de 
con�ito entre as árvores e os equipamentos urbanos (placas 
de sinalização, edi�cações, marquises, redes elétricas) e 
galhos que atrapalham a passagem de veículos e pedestres. 
Ocorre por escolha inadequada da espécie.
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PODA DE ÁRVORES
URBANAS

Tipos de poda

Devemos entender que o vegetal é um 
ser vivo imprescindível para a vida 

de todos os outros seres e, portanto, 
deve ser muito bem tratado.



 DRÁSTICA/DE EMERGÊNCIA
 Somente autorizada em casos de risco ao patrimônio 
ou integridade física, atestado pelo órgão ambiental 
competente.
 Infelizmente, por falta de conhecimento, a poda 
drástica tem sido usada como uma poda comum, 
especialmente na região sul do Brasil.
 Esta prática, além de ser crime ambiental desde o ano 
de 2007 em nosso município (Lei Municipal 4209/2007 
revogada pela lei 5606/2014), traz muitos prejuízos às árvores 
porque promove o apodrecimento das raízes, deixa a planta 
sem os nutrientes da fotossíntese, promove a in�ltração de 
água da chuva nos cortes, é porta de entrada para várias 
doenças, além de deixar a planta esteticamente feia.
 Para evitar excesso de sombra no inverno, opte 
sempre pelas espécies caducas, ou seja, que derrubam as 
folhas no inverno, permitindo assim a passagem de luz e 
calor solar, evitando podas.

 ORNAMENTAL
 É a poda efetuada para dar formato à planta. É 
considerada uma poda não necessária. Não deve ser feita em 
espécies nativas. 
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PODA DE ÁRVORES
URBANAS

 O corte raso ou a poda de árvores localizadas nos 
passeios, praças e jardins públicos somente poderá ser feita 
mediante prévia autorização da Prefeitura.

Tipos de poda



 E LEMBRE-SE

 F o l h a s ,  � o r e s , 
frutos e sementes NÃO 
SÃO ‘‘SUJEIRA’’.

 Árvores urbanas 
necessitam de muito 
pouca intervenção de 
poda. Elas devem crescer 
n a t u r a l m e n t e , 
respeitando sempre o seu 
formato original.
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EXEMPLOS DE PODAS 
DRÁSTICAS
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‘‘As árvores podadas parecem mãos de 
enterrados vivos...’’ (Mário Quitana)



Apodrecimento
do tronco

DANOS OCASIONADOS POR 
PODAS DRÁSTICAS

Comprometimento
da raiz

(Fungo do tipo ‘‘orelha de pau’’ 
na base do tronco).

Apodrecimento
dos galhos

Má formação
da copa
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
Lei Nº 5.606, de 15 de abril de 2014

 Art. 2.° As �orestas, as árvores (nativas e exóticas) e demais 
formas de vegetação, localizadas na Zona Urbana do Município de 
Erechim, são consideradas patrimônio ambiental de toda a 
comunidade e serão preservadas na medida em que seja 
compatível  com as at iv idades humanas necessárias , 
imprescindíveis e sadias, �cando proibido a sua supressão, corte, 
poda ou transplante, bem como sua destruição, total ou parcial, a 
qualquer título, sem a autorização prévia do Órgão Ambiental 
Municipal. (Redação dada pela Lei n.º 6.242/2016)

 Art. 5.° Compete, somente ao Poder Executivo Municipal, 
através de órgão técnico competente, executar todo e qualquer tipo 
de corte, supressão, transplante e/ou manejo na vegetação pública, 
bem como �scalizar dentro do perímetro urbano ou, quando da 
impossibilidade da execução pelo Poder Público, poderá, o órgão 
competente, autorizar, por escrito, e orientar o contribuinte 
interessado para que o faça de forma correta. (Redação dada pela 
Lei n.º 6.242/2016)

 Art. 11. Fica vedada a poda drástica ou excessiva da 
arbor ização públ ica  que afete, s igni�cat ivamente, o 
desenvolvimento natural do vegetal.
 Parágrafo único. Entende-se por poda drástica ou excessiva, 
o corte de mais de 50% (cinquenta por cento) do total da massa 
verde da copa.

 Art. 12. Nos casos onde forem constatadas podas drásticas 
ou destruição parcial ou total de árvores públicas ou particulares, o 
infrator deverá plantar um exemplar de espécie nativa de porte 
arborização urbana, preferencialmente ao lado da árvore 
dani�cada, e doar 15 (quinze) mudas de reposição ao Município.
 Parágrafo único. A não obediência ao presente artigo 
acarretará, ao infrator, a aplicação de multa no valor de 15 (quinze) 
URMs por árvore, bem como a cobrança do dobro da reposição das 
árvores.
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A ABSURDA PODA ANUAL
Texto de José A. Lutzemberger
Engenheiro Agrônomo e Ambientalista

 Todos os anos, no inverno, repete-se, na maioria de nossas 
cidades, um fenômeno desconhecido em outras paragens. Há 
várias décadas �xou-se entre nós uma inexplicável tradição que 
consiste na mutilação pura e simples de nossas árvores urbanas, 
tanto nas ruas como nos jardins. 
 Os maus-tratos são tais que muitas vezes as árvores pouco a 
pouco vão se acabando. No caso do cinamomo, ouve-se dizer que a 
árvore é de curta vida, mas ninguém se dá conta que tal fato se deve 
justamente às repetidas e contínuas mutilações. Um cinamomo 
não mutilado certamente viverá centenas de anos.
 Em nosso meio é difícil de se ver uma árvore de rua em bom 
estado, desenvolvida segundo suas próprias leis. Quase todas são 
doentes, com tocos e troncos mortos ou parcialmente apodrecidos, 
impedindo assim a cicatrização e recuperação das mesmas.
 Uma vez que estão todas fracas e consumidas por dentro, 
tornam-se presa fácil para insetos. 
 Se aceitarmos o argumento muitas vezes apresentado, de 
que é necessário defender os �os elétricos do contato com as 
árvores, para evitar curtos-circuitos, ou evitar acúmulo de umidade 
junto às casas, é surpreendente que mesmo em ruas onde não há 
energia elétrica a violência da agressão seja a mesma.
 Iludem-se com os brotos fortes e viçosos que surgem na 
primavera após o corte, esquecendo as tremendas feridas que 
�cam, e constituem janela de infecção para toda a sorte de 
bactérias e fungos, além de possível abrigo para insetos e animais 
maiores, que se encarregarão de continuar o processo de 
destruição.
 Devemos compreender que, em princípio, árvore alguma 
necessita de poda. Se elas fossem tão necessárias,  os bosques e 
�orestas nativas já há muito teriam desaparecido. Quanto mais 
livremente uma árvore consegue se desenvolver, tanto mais 
tempo viverá, por ser mais sã e bela.
 A poda sã faz sentido na fruticultura ou viticultura, onde, 
segundo esquemas racionais e bem de�nidos, se faz “amputações” 
com instrumentos adequados, como o podão, cortando-se, em 
pontos pré-estabelecidos, galhos de pequeno diâmetro, sempre 
sendo tomadas precauções adequadas. A �nalidade desta poda é 



educar a árvore de maneira a propiciar uma forma que facilite a 
insolação em toda a periferia e interior, a colheita e a fruti�cação. 
Este tipo de poda constitui toda uma ciência, de certo modo pouco 
complexa.
 Em árvores decorativas ou de sombra a poda sã teria sentido 
quando se quisesse educar ou moldar a árvore para formas 
arti�ciais, o que na maioria dos casos, termina com �guras de mau 
gosto. Por que não apreciar a árvore como a natureza a idealizou? 
Nos demais casos, a poda se constitui em medida de emergência, 
nunca de rotina.
 Quando constatada realmente a necessidade de se remover 
galhos ou troncos importantes de uma árvore adulta, para defender 
um �o elétrico ou uma construção, ocasionada pela falta de 
educação do crescimento ou uma construção nova, este trabalho 
deverá ser feito dentro de uma técnica especial, a “dendrocirurgia”.
 Galhos e troncos serão retirados de tal maneira que a 
cicatrização no local de corte seja rápida e eficaz, possibilitando a 
recuperação da árvore tal qual paciente após operação. Assim 
feito, após algum tempo,será difícil identi�car o local onde foi feita 
a remoção, e a árvore seguirá vivendo como se nada houvesse 
ocorrido.
 Para se realizar este tipo de trabalho, é necessário que se 
compreenda como cresce uma árvore. Isto é muito fácil, mas exige 
um pouco de observação, algo raro no mundo de hoje. Se o público 
houvesse observado de perto nossas árvores urbanas, há muito 
teriam sido tomadas medidas para evitar a destruição sistemática 
que sofrem.
 O  e s q u e m a  d e  c r e s c i m e n t o  d e  u m a  á r v o r e  é 
fundamentalmente diferente daquele de um animal superior. 
Enquanto um mamífero, por exemplo, cresce interna e 
externamente como um todo, com manutenção da estrutura total, 
a árvore cresce como uma colônia de corais. Os troncos e galhos se 
engrossam e se alargam, surgem sempre novas folhas quando 
morrem as velhas.
 Faça agora você também a sua parte. Observe as árvores com 
mais atenção na sua vizinhança, aprenda com suas próprias 
observações.
 Não mutile desnecessariamente as poucas árvores ainda 
remanescentes nas cidades. Esclareça os perniciosos métodos de 
poda daqueles que, por falta de informação, ou alienação, insistem 
em destruir estes seres vivos, que têm direito à vida tanto quanto 
nós.



PASSEIOS 
PÚBLICOS
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 O passeio público deve ser entendido como um 
somatório de elementos, os quais incluem o pavimento para 
circulação de pedestres, o recuo das áreas em relação ao 
meio-�o e divisas, bem como, a arborização urbana. A falta de 
um destes elementos prejudica o passeio na estrutura, na 
estética e funcionalmente.

 A otimização dos passeios públicos tem a finalidade 
de incentivar a implantação de passeios ecológicos de 
acordo com o Programa de Arborização Urbana Municipal.

Conforme Lei Municipal 5.746/2014
e decreto 4.194/2015

 A faixa de serviço é a área junto ao meio-�o, com 
largura mínima de 0,80m (oitenta centímetros) contados a 
partir da face externa do meio-�o, destinada à instalação do 
mobiliário e equipamento urbano, plantio de árvores, grama 
ou jardins, preferencialmente não pavimentada.

 É obrigatório o plantio de pelo menos uma árvore em 
cada propriedade, junto a faixa de serviço dos passeios com 
largura superior a 2,20m (dois metros e vinte centímetros) 
independente do modelo de passeio adotado, salvo em vias 
com restrição estabelecidas pelo Município, sendo o plantio 
das árvores de responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, e o cuidado sob responsabilidade do 
proprietário do imóvel.
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PASSEIOS 
PÚBLICOS

A espécie a ser plantada 
deve obedecer à 

Cartilha de Arborização Urbana

FAIXA DE 
ACESSO

FAIXA LIVRE
MÍNIMO 1,60m

FAIXA LIVRE
MÍNIMO 0,80m



PASSEIOS ECOLÓGICOS
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 Ao fazer ou reformar o passeio público em frente à sua 
residência você tem a opção de colaborar com verde em nossa 
cidade através do “passeio ecológico”.

 O Passeio Ecológico considera, na sua estruturação, toda 
potencialidade ecológica e sustentável, devendo ter faixa de 
serviço revestidas com cobertura vegetal (grama), faixa livre 
pavimentada com materiais permeáveis e faixa de serviço 
arborizada, desde que respeitados os demais elementos.

 A maioria das ruas, calçadas, quintais e espaços abertos da 
cidade estão asfaltados ou cimentados, as águas das chuvas 
rapidamente escorrem para ralos, bocas de lobos e em pouco 
tempo estão nos rios, sendo que, logo após as chuvas pararem, já 
encontraremos nossas ruas e calçadas nos lugares mais altos 
secas e as baixadas alagadas.

 Para evitar estes transtornos de enchentes e prejuízos 
econômicos devido a alagamentos com perda de bens, propomos 
através deste trabalho alertar a população sobre a importância de 
se implantar as calçadas verdes ou calçadas ecológicas.
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PASSEIOS 
CONVENCIONAIS

 Quando não se faz possível o passeio ecológico, os 
passeios convencionais podem ser usados. Para isso, devem 
ser deixados  para arborização de 0,80 x espaços mínimos
1,20m, a contar da face interna do meio-�o, ou 1 x 1m para 
cada árvore, sempre localizadas na faixa de serviço. 

 Ao redor das árvores deverá ser adotada uma área 
permeável (área livre), gramada ou ajardinada, que permita 
a infiltração de água e a aeração do solo.

 As faixas permeáveis no passeio auxiliam não só no 
desenvolvimento das árvores, mas também no escoamento 
das chuvas, evitando o aumento do nível de água nos córregos 
e rios, minimizando assim, problemas com inundação de ruas 
e casas no município.



RECUOS

32

 Fica proibido o plantio de árvores, na extensão de 
10,00m, contados a partir da esquina, em ambos os sentidos 
da via.

 Para adequar a arborização ao espaço público, deve-se 
obedecer a certos distanciamentos, chamados de recuos:

DISTÂNCIAS DE ESQUINAS: 7 a 10m
DISTÂNCIAS DE POSTES DE FIAÇÃO: 3m 
DISTÂNCIAS DE POSTES DE ILUMINAÇÃO: 3m 
DISTÂNCIAS DE POSTES DE SINALIZAÇÃO: 4 a 5m 
DISTÂNCIAS DE GARAGENS: 1,50m
DISTÂNCIAS DE ORELHÕES: 4 a 5m 
DISTÂNCIAS DE PASSEIOS VIZINHOS: 1m 
DISTÂNCIAS DE BOCAS-DE-LOBO: 1,80m

BERÇO DE PLANTIO 
E PREPARO DO SOLO

 Os berços deverão ter no mínimo as dimensões de 0,50m 
x 0,50m x 0,50m, (comprimento, largura e profundidade, 
respectivamente), ou o dobro da largura do torrão da muda, 
devendo ser preenchida com solo livre de entulhos e lixo, com 
constituição, porosidade, estrutura e permeabilidade 
adequadas ao bom desenvolvimento da muda, utilizando 
composto orgânico e adubação química.



BERÇOBERÇO

CORDÃO EM 
8 DEITADO

TUTOR

 As mudas a serem plantadas em locais públicos 
deverão ter as seguintes características:

. A muda deve estar bem formada, ser isenta de 
infestações por patógenos e doenças e deve ter, no mínimo, 
1,5 m de altura;

- As raízes da muda devem ser bem formadas e 
consolidadas na embalagem e não podem estar enoveladas, 
sendo que o torrão deve estar em embalagem de plástico;

- A espécie deve ser adequada a cada tamanho de 
calçada, pois a altura e circunferência da copa poderão ter 
di�culdades no seu desenvolvimento;

- As mudas devem estar bem regadas durante os 
primeiros meses de plantio, pois isso evita que elas �quem 
murchas ou mesmo morram.

MUDAS
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TUTORAMENTO E 
AMARRAÇÃO
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 A tensão da amarra deve ser de tal forma que permita 
um mínimo de movimento à muda, não devendo estar 
ajustado ao encontro direto do tutor com a muda.

 Esses tutores devem ter largura e espessura de 1,5 a 2 
cm de diâmetro, podendo ser retangulares ou circulares, com 
a extremidade inferior pontiaguda para melhor �xação ao 
solo. Tutores provenientes de material alternativo, como 
estacas de eucalipto ou de bambu podem ser utilizados de 
forma temporária.

 As mudas deverão ser �xadas ao tutor por meio de 
amarras, em especial, cordas de sisal ou borracha �na, ou 
outro material que não dani�que o tronco. 

 A amarra deve ter a forma de um oito, deitado e 
amarrado de preferência em duas alturas, uma próxima à 
primeira bifurcação e outra próxima à base do tronco. 



O tempo

está louco!

Sim...

‘‘o tempo’’...
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RECONHECENDO AS
REDES DE ENERGIA

ELÉTRICA E OUTRAS



ADUBAÇÃO DE 
MANUTENÇÃO

 A prática da adubação consiste em repor os nutrientes 
retirados do solo pelas plantas para seu crescimento, �oração, 
fruti�cação e multiplicação.

 Deve ser feita no momento do plantio, dentro do berço, 
e depois de forma periódica em cobertura.

 Na prática, costuma-se dividir os adubos em dois 
grandes grupos: orgânicos e inorgânicos.

  são aqueles provenientes de material de ORGÂNICOS
origem vegetal ou animal. A matéria orgânica contida nos 
adubos orgânicos aumenta a capacidade de retenção de água 
do solo, melhora a condição de penetração das raízes, contém 
os nutrientes necessários, melhora a textura do solo e tende a 
aumentar a quantidade de microrganismos bené�cos. Têm 
maior permanência no solo, embora sejam absorvidos mais 
lentamente.

  são obtidos a partir da INORGÂNICOS ou QUÍMICOS
extração mineral ou de derivados do petróleo. São chamados 
de NPK porque contém em suas fórmulas maior quantidade 
de nitrogênio, fósforo e potássio. São absorvidos mais 
rapidamente e têm concentração mais forte, de onde vem o 
perigo da superadubação. As fórmulas NPK não possuem 
todos os nutrientes.

 O solo da região de Erechim possui características de 
elevada acidez, o que impossibilita as plantas de absorverem 
certos nutrientes. Por isso é usado o calcário, para fornecer as 
condições à planta de absorção de todos os nutrientes 
necessários à sua sobrevivência.
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ADUBAÇÃO DE 
MANUTENÇÃO
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Para ter uma árvore sempre saudável, recomenda-se colocar 1 
Kg de húmus de minhoca em todo entorno do tronco, sem 
incorporar, a cada seis meses, no início da primavera e no 
início do outono.

O calcário pode ser aplicado a cada 3 anos, na medida de um 
punhado por planta.

Não se esqueça de molhar bem sua planta após uma 
adubação ou calagem!

ADUBO QUÍMICOADUBO ORGÂNICO

CALCÁRIO



COMO SABER SE MINHA
ÁRVORE ESTÁ SAUDÁVEL?

 O clima da cidade, a poluição do ar, o solo 
impermeabilizado pelas calçadas e o asfalto, a água da chuva 
que escorre carregando elementos tóxicos são fatores que 
podem desencadear desequilíbrios nos vegetais. Esses 
desequilíbrios se traduzem em doenças e em alguns insetos. 

 Na maioria das vezes, as doenças e os insetos são de 
ocorrência passageira, não necessitando tomar nenhuma 
providência. 

 Porém, quando demasiadamente atacada, a planta 
pode ser tratada com produtos naturais, de forma a não 
prejudicar o meio ambiente.
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Lembramos que, em perímetro urbano,
é proibido o uso de qualquer 

tipo de agrotóxico
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Insetos
 A primavera é a estação da reprodução das plantas e 
animais. Por isso, nessa época do ano, é muito comum 
encontrar mais insetos.

COCHONILHAS 
 A s  c o c h o n i l h a s  s ã o  i n s e t o s 
minúsculos, geralmente marrons ou 
amarelos, que alojam-se principalmente na 
parte inferior das folhas e nas fendas.  Além 
de sugar a seiva da planta, as cochonilhas 
liberam uma substância pegajosa que 
facilita o ataque de fungos.

PULGÃO
 Os pulgões podem ser pretos, marrons, 
cinzas e até verdes. Alojam-se nas folhas mais 
tenras, brotos e caules jovens, sugando a seiva 
e deixando as folhas amareladas e enrugadas. 
Em grande quantidade podem debilitar a 
planta e transmitir doenças.
 Dica: as joaninhas são predadores naturais 
dos pulgões. Um chumaço de algodão embebido em 
uma mistura de água e álcool em partes iguais 
ajuda a retirar os pulgões das folhas e isso pode ser 
feito semanalmente, para plantas de ambientes 
internos.

LAGARTA DO COQUEIRO
 O aumento do número de lagartas do 
coqueiro em centros urbanos se deve às 
condições desfavoráveis aos inimigos naturais 
deste animal, como por exemplo, a poluição.

 Apesar de muitas pessoas �carem com 
medo, o contato direto com essa lagarta não 
queima a pele. Em nossa região sua ocorrência 
é muito comum no mês de novembro.



OUTRAS LAGARTAS
 Fáceis de serem reconhecidas, as 
lagartas costumam enrolar-se nas 
folhas jovens e literalmente como 
brotos, hastes e folhas novas.
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FORMIGAS
 As formigas cortadeiras (Atta spp e 
Acromyrmex spp) são as que mais causam 
estragos. Elas cortam as folhas para levá-las ao 
formigueiro, onde servem de nutrição para os 
fungos, os verdadeiros alimentos das formigas.
 Dica: formigas adoram milho e farinha de 
mandioca. Espalhe perto do formigueiro e elas 
deixarão suas plantas em paz. Porém, a melhor 
forma de prevenir formigas em desequilíbrio é tratar 
bem o solo, utilizar adubação orgânica e plantar 
vários tipos de vegetais.

 Dica: aves e pequenas vespas são suas inimigas naturais. É 
preciso lembrar que sem as lagartas não há borboletas e mariposas. 
Além disso, borboletas e mariposas são animais que polinizam as 
plantas e sem polinização não há alimento para os seres humanos.



FERRUGEM
 Fungo cor alanranjada, com aspecto 
de pó, daí vem o nome ‘‘pústula’’ de 
ferrugem. Ocorre geralmente quando há 
épocas de calor com umidade elevada.

 Dica: a aeração da copa das árvores, 
retirando-se algumas folhas e evitando o 
abafamento, é e�ciente.
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Doenças

OÍDIO
 Mofo branco nas folhas. 
Ocorre em épocas em que há 
calor e pouca umidade.

FUMAGINA
 Caracteriza-se pela presença de 
uma crosta espessa e negra cobrindo 
total ou parcialmente a parte dorsal das 
fo lhas  e  ramos , pre judicando a 
respiração, transpiração e fotossíntese 
das plantas. Geralmente formigas, 
cochonilhas e pulgões estão associados 
a esses sintomas.

Dica: as condições favoráveis são ambientes de extrema umidade 
e/ou sombreados e plantas estressadas. O controle se dá nos insetos 
causadores e não no fungo. Uma poda mínima, de forma a aerar a 
copa é e�ciente. Adubação balanceada (orgânica) também diminui o 
estresse.
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Nutrição

        Assim como nos seres humanos e nos animais, as plantas 
também sofrem pela falta de elementos em sua ‘‘dieta’’. A 
insu�ciência de nutrientes debilita, atrasa o desenvolvimento 
e tornam as plantas vulneráveis ao ataque de fungos, 
bactérias e insetos. Assim como o excesso de nutrientes 
também pode matar as plantas por intoxicação, ou aumentar
o ataque de insetos pelo desequilíbrio. 
       Fique ligado nos sintomas! A correta adubação e calagem 
é a chave.
       Consulte sempre órgãos técnicos.

Deficiências

NITROGÊNIO FÓSFORO POTÁSSIO

ZINCO MANGANÊS CÁLCIO
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CONTROLE NATURAL

Inimigos Naturais

 Na natureza, todo ser vivo é controlado por um 
predador, parasita ou outro agente de controle populacional. 
Com a utilização descontrolada de produtos químicos não 
seletivos, vários inimigos naturais das pragas foram também 
eliminados.

CICLONEDA
(Cicloneda sanguinea)

 Tanto a larva quanto o 
adulto são predadores de vários 
insetos, notadamente pulgões.

BICHO LIXEIRO
(Chrysoperla sp)

 Podem alimentar-
se  de  ovos , lagar tas , 
cochonilhas e ácaros.

TESOURINHA
(Doru luteipes)

 São predadores  de 
ovos, lagartas pequenas e 
também pulgões.



RECEITAS CASEIRAS
 A intenção não deve ser exterminar e sim fazer com que 
a população seja mantida em níveis levemente mais baixos, 
convivendo em harmonia.

 Para proteger mudas de árvores 
basta colocar um cone invertido ou lata ou 
cano de PVC cortados, ou lã de ovelha 
amarrado no pé da planta. Outra maneira 
de repelir formigas e outros insetos é 
cultivar plantas aromáticas próximas ao 
local que se quer proteger, como a salsa, o 
cravo-de-defunto, o manjericão e a 
hortelã. Outros produtos que repelem 
formigas, que são cascas de ovo moída, 
carvão vegetal moído e farinha de osso. 
Espalhar em volta do local a ser protegido.

Para controlar as formigas
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 O manejo correto do solo ainda é a melhor maneira de 
evitar o aparecimento das formigas, as quais procuram 
áreas limpas para se instalar. O solo sem cobertura e pouca 
matéria orgânica é o ideal para elas. Devemos sempre 
trabalhar com um solo cheio de vida e rico em matéria 
orgânica.

Para controlar o fungo oídio
PULVERIZAÇÃO DE LEITE
 Recomenda-se a pulverização do 
leite a 10%, uma vez por semana. Para 
se obter a concentração de 10%, 
mistura-se 1 litro de água e 100 ml de 
l e i t e .  O  l e i t e  d e v e  s e r  u s a d o 
preventivamente e toda a planta deve 
ser pulverizada.



Para repelir pulgões, cochonilhas e lagartas
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ÁGUA DE SABÃO
Ingredientes: 1 colher (sopa) de 
sabão caseiro + 5 litros de água.
Preparo: utilize uma colher (sopa) 
de sabão caseiro raspado e misture 
em 5 litros de água agitando bem 
até dissolver o mesmo.
Aplicação: essa calda deve ser 
aplicada sobre as plantas com 
auxílio de pulverizados ou regador.

EXTRATO DE ALHO
Ingredientes:  alho (10 dentes) + 
1L de água.
Preparo: esmagar 10 dentes de 
alho e coloca em um recipiente 
com 1L de água. Deixar descansar 
por 12 dias. Diluir em 10L de água 
e  apl icar  nas plantas com 
borrifador.

ÁGUA DE FUMO
Ingredientes: fumo em corda (10 
cm) + 10ml álcool + 1L de água.
Preparo: picar o fumo, colocar em 
recipientes, acrescentar o álcool e a 
água. Deixar curtir por 2 dias. Diluir 
em 10L de água. Aplicar nas plantas



AJUDE A CUIDAR DAS ÁRVORES DE NOSSA CIDADE!
EVITE DANIFICAR A ARBORIZAÇÃO URBANA!

NÃO FAÇA PODA DRÁSTICA OU PODAS DESNECESSÁRIAS!
RESPEITE O FORMATO NATURAL DAS ARVORES!

PROCURE SEMPRE A PREFEITURA MUNICIPAL PARA 
ANALISAR A NECESSIDADE DE PODA EM ÁREAS 

PÚBLICAS, COMO CALÇADAS, CANTEIROS CENTRAIS, 
PRAÇAS E ÁREAS VERDES.

Disponível no site: www.pmerechim.rs.gov.br
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