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1. INTRODUÇÃO 

 

A arborização urbana e seu manejo devem fazer parte do planejamento 

urbano de todas as cidades brasileiras no que tange à melhoria da qualidade de 

vida da população. O crescente aumento da atenção que se dá aos assuntos 

relacionados ao Meio Ambiente, trouxe como consequência a priorização dos 

aspectos voltados a esse tema, observando problemáticas e buscando soluções. 

O planejamento da arborização urbana é importante para qualquer 

município, pois, acarreta menores dispêndios com manutenção e traz como 

consequência a melhoria nas ações envolvendo preservação conservação e 

manejo dos ambientes como um todo.  

Considera-se que fazem parte da arborização urbana toda a vegetação 

arbórea presente nos espaços públicos como parques, praças, ruas e avenidas. As 

árvores, por se tratar de elementos naturais que estão em constante 

transformação, devem ter características que proporcionem uma harmonia com os 

elementos urbanos, como calçadas, redes de distribuição de energia, entre outros.   

Além de sua função básica de absorção do dióxido de carbono, as árvores 

diminuem os impactos da urbanização, melhoram a qualidade da água, moderam o 

clima através de sua sombra, controlam o escoamento das águas da chuva 

contribuindo para evitar enchentes, preservam a biodiversidade, oferecendo abrigo 

e alimento para aves e outros animais. Desta forma, constituem um quesito 

importante para proporcionar um ambiente físico saudável à população. 

O presente documento, possui caráter informativo, e busca trazer respaldo 

técnico para a execução das ações voltadas à arborização urbana do município de 

Bom Sucesso do Sul. Visa complementar a legislação municipal, e colaborar com a 

formação de uma consciência verde da população de forma a ampliar a ciência de 

todos sobre os problemas encontrados e sugerir soluções.  

Para a efetiva execução das ações que serão propostas, é fundamental a 

participação da população. Mesmo que grande parte já esteja familiarizada com 

termos de cunho ambiental, conhecendo inclusive aspectos positivos e negativos 

das questões envolvidas com a arborização, outra parte ainda é bastante leiga e 

necessita de Informação.  
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Desta forma, o Plano de Arborização Urbana tem como objetivo orientar a 

Prefeitura Municipal e os munícipes na implantação e manutenção das árvores no 

perímetro urbano de forma a proporcionar harmonia entre as árvores e os diversos 

elementos urbanos. Para isto serão consideradas características do meio urbano e 

as características biológicas das espécies escolhidas. Como trata-se de um 

processo dinâmico, este planejamento dependerá de avaliação e monitoramento 

constante. 

 

 

1.1 ASPECTOS GERAIS E HISTÓRICO DA ARBORIZAÇÃO DE BOM 

SUCESSO DO SUL 

 

A comunidade de Bom Sucesso do Sul teve seu início em 1929, quando o 

Sr. José da Silva localizou uma fonte de água mineral de grande valor medicinal. 

Esta fonte, que se achava numa clareira, ficou conhecida por “Lambedor”, segundo 

os mais antigos, devido os animais que frequentavam o local. Em 1944 a 

comunidade definiu Nossa Senhora do Bom Sucesso como a padroeira, passando 

a utilizar o nome de Bom Sucesso (Fonte: bomsucessodosul.pr.gov.br). 

A comunidade pertenceu ao município de Clevelândia até 1951, vindo a 

integrar o município de Pato Branco, em 10 de outubro de 1953, através da Lei 

Municipal Nº 40 e Lei Estadual Nº 4.859 que elevou à categoria de Distrito 

Administrativo. 

Em 01/01/1993, o distrito foi desmembrado de Pato Branco, elevando-se a 

categoria de município e passando a ser denominado município de Bom Sucesso 

do Sul (Fonte: bomsucessodosul.pr.gov.br). 

Como ocorreu em toda a colonização do sudoeste do Paraná, durante 

muitos anos, espécies arbóreas foram levadas ao chão para dar lugar a plantações 

e a edificações. Certamente, muitas espécies nativas e exóticas foram retiradas, 

levando consigo memória e também biodiversidade.  

De fato as espécies arbóreas, naquela época, eram vistas pelos 

colonizadores como obstáculo para os objetivos. Entretanto, foram elas que 

permitiram a construção de casas e demais estabelecimentos, bem como outros 

materiais necessários à sobrevivência das pessoas que ali se estabeleciam. 
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A literatura traz um nome para este processo: “urbanização da terra 

arrasada”. Ou seja, “quando se derruba toda a vegetação, constrói-se a cidade e, 

depois, reintroduz-se a arborização no ambiente urbanizado. A árvore reintroduzida 

passa a ser chamada de árvore urbana” (GONÇALVES, 2004). 

As plantas arbóreas nativas do território brasileiro estão intimamente ligadas 

à história e o desenvolvimento econômico e social do nosso país. A mais antiga e 

importante relação é com o próprio nome da nação “Brasil”, que foi emprestado da 

árvore conhecida popularmente como “pau-brasil” e denominada cientificamente de 

“Caesalpinia echinata Lam” (LORENZI, 2002). 

Porém, assim como muitos municípios do sudoeste do Paraná, Bom 

Sucesso do Sul teve como principal componente da arborização urbana a espécie 

exótica Ligustrum lucidum, popularmente conhecida como Alfeneiro. 

Simultaneamente, a própria população realizava o plantio de mudas de espécies 

diversas, aleatoriamente, sem adoção de critérios técnicos recomendados. 

A falta de planejamento da arborização culminou na geração de diversos 

conflitos, como acessibilidade, trânsito, fiação pública, construções, etc. No 

entanto, a maior parte das árvores urbanas das vias e parques do município são 

recentes, e encontram-se na forma de mudas. 

Na imagem abaixo um comparativo entre as imagens de satélite do ano de 

2008 e 2013, mostrando a evolução de alguns espaços urbanos. 
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Figura 1. Imagem de satélite com indicação dos pontos de maior interferência entre os anos de 
2008 e 2013 no município de Bom Sucesso do Sul. A) Lago Municipal. B) Edificações com 
finalidade pública. C) Praça central. D) Quadras esportivas municipais. E) Nova área urbanizada. 
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1.2  IMPORTÂNCIA DA ARBORIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO 

 

As árvores são uma das necessidades básicas para o bem-estar da 

população em uma cidade. Elas estavam no meio urbano antes mesmo da 

inserção de serviços de iluminação pública, telecomunicação, coleta de esgoto, 

entre outros, que são serviços mais demandados pela população, ficando a 

arborização urbana em segundo plano. 

Em todo caso, as cidades estão voltando-se para a problemática ambiental. 

A arborização urbana tem sido um assunto largamente relevante, pois tanto a 

população quanto o poder público/privado tem se tornado cada vez mais 

ambientalmente consciente.  

São muitos os benefícios que a arborização traz para uma cidade. Sem 

árvores, os aspectos paisagísticos já seriam afetados, o que traria danos 

psicológicos imediatos às pessoas. Desde que surgiu, o ser humano convive com a 

figura da árvore e, durante sua evolução e também frente ao desenvolvimento da 

sociedade, a árvore sempre esteve presente, como parte obrigatória do cenário 

social, cultural, econômico e paisagístico em torno das pessoas. 

O planejamento urbano municipal, proposto pela Constituição de 1988, tem 

como meta o crescimento econômico com a necessidade de assegurar a 

preservação ambiental. Este planejamento deve ser implementado pelas políticas 

públicas de crescimento urbano ambientalmente sustentável, o qual inclui a 

manutenção da arborização urbana (PAUL, 2012) 

O planejamento nada mais é do que pensar antecipadamente sobre ações 

futuras. A antecipação do futuro é baseada nas análises das tendências atuais, 

sendo a projeção dessas tendências para além do presente. Predizer o futuro é 

uma tarefa incerta e o risco de erro aumenta com a duração da projeção. Mas, 

apesar desses riscos, não podemos deixar de planejar, pois, muitos dos problemas 

atuais da arborização de ruas são resultados diretos de não se tentar antecipar 

esses problemas no passado (MILLER, 1988). 
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1.3 OBJETIVOS DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA 

Constituem objetivos do Plano Municipal de Arborização Urbana: 

 Definir diretrizes de planejamento, implantação e manutenção da 

Arborização Urbana;  

 Planejar a arborização das ruas do município, utilizando espécies 

adequadas ao ambiente urbano e ao espaço físico disponível;  

 Realizar o plantio de mudas em locais onde a arborização é inexistente, 

obedecendo a critérios técnicos e paisagísticos;  

 Identificar e eliminar os problemas referentes à arborização, promovendo a 

substituição gradativa das árvores problemáticas por espécies adequadas 

ao local.  

 Elaborar projeto de lei visando à aprovação do plano de arborização urbana 

pelo legislativo municipal;  

 Implantar uma legislação municipal sobre a arborização urbana;  

 Utilizar a educação ambiental para integrar e envolver a população, com 

vistas a manutenção e a preservação da arborização urbana. 

 Promover a mobilização social para participação da comunidade na tomada 

de decisões;  

 Promover a arborização como instrumento de desenvolvimento urbano, 

qualidade de vida e equilíbrio ambiental; 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

2.1 DADOS GERAIS 

Microrregião Geográfica MRG de Pato Branco  

Desmembrado de Pato Branco 

Data de Instalação 01/01/1993 

Data de Comemoração (Aniversário) 8 de Janeiro 

Gentílico Bomsucessense 

População estimada em 2014 3368 habitantes 

Área da unidade territorial 195,931 km² 

Densidade  16,81 Habitantes por Km² 

Altitude da sede (IBGE) (m) 640 
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Distância à Capital (SETR) (km) 457,92 

Características climáticas:  Subtropical úmido (Köppen-Geiger: Cfa)  

Prefeito(a) (TRE-PR) Antonio Celso Pilonetto 

Localização geográfica  (Coord. UTM SAD 69): 316519,03 E 

7114800,48 S. 

 

Tabela 1. Dados gerais do município de Bom Sucesso do Sul. Fonte: IBGE; IPARDES, 2015. 

 

 

2.2 LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

O Município de Bom Sucesso do Sul localiza-se na região sudoeste do 

Estado do Paraná, mais especificamente na microrregião de Pato Branco, que é 

composta por 10 municípios (figura 3). 

A Localização da sede do município, a Prefeitura Municipal, fica na Rua 

Cândido Merlo, 290 – Centro. CEP 85515-000. Telefone: (46) 3234-1135. 

Localização geográfica (Coord. UTM SAD 69): 316519,03 E 7114800,48 S.  

 

 

Figura 2. Localização do município de Bom Sucesso do Sul no estado do Paraná. Fonte: 
WIKIPEDIA, 2015. 
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Figura 3. Localização do município de Bom Sucesso do Sul na micro região de Pato Branco. 

Fonte: Sebrae, 2010. 
 

 

2.3 UNIDADE FITOGEOGRÁFICA 

 

O município de Bom sucesso do Sul está inserida no bioma Mata Atlântica, 

que é representada na região pela tipologia denominada de Floresta Ombrófila 

Mista, conforme mapas abaixo: 

 

Figura 4. Biomas brasileiros. Fonte: IBGE, 2015 
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Figura 5. Distribuição das florestas no estado do Paraná. Fonte: IBGE, 1993.  
 

A Floresta Ombrófila Mista, também é conhecida como floresta de araucária. 

Trata-se de  um ecossistema com chuva durante o ano todo, normalmente em 

altitudes elevadas, e contém espécies de angiospermas e coníferas em especial 

da Araucaria angustifolia. 

 

2.4 LIMITES DO PERÍMETRO URBANO 

 

A Lei complementar nº 8, de 12 de agosto de 2009,  define a área urbana do 

município de Bom Sucesso como sendo o espaço territorial definido pelo seguinte 

perímetro: 

Sede Urbana: A poligonal do perímetro da Sede tem como ponto de partida 

no Marco 00 (coordenadas X: 316467 e Y: 7114212), situado próximo ao Rio 

Vitorino. Deste, segue em direção nordeste 345,75m até alcançar o Marco 

01(coordenadas X: 316800 e Y: 7114305), ponto de encontro com a faixa de 

preservação permanente e limitando-se com o Rio Vitorino e com o Município de 

Itapejara d’Oeste, segue-se até o Marco 02 (coordenadas X: 316962 e Y: 

7115389). Deste, deflete a sudeste percorrendo 98,85m, até atingir o Marco 3 

(coordenadas X: 316867 e Y: 7115389). Deste, segue acompanhando o Rio 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_ombr%C3%B3fila
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Angiosperma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Con%C3%ADfera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Araucaria_angustifolia
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Piracicaba na direção sul pela faixa de proteção do rio até atingir o Marco 04 

(coordenadas X: 315979 e Y: 7114646). Deste, segue na direção sudeste, 

acompanhando o Rio Piracicaba até encontrar o Marco 05 (coordenadas X: 316276 

e Y: 7114207). Do Marco 05 traça-se uma linha seca de 190,50m na direção leste 

até encontrar o Marco 00). 

08
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Figura 6. Área urbana do município de Bom Sucesso do Sul. Fonte: Secretaria de Obras de 
Bom Sucesso do Sul, adaptado, 2015. 

 

 

2.5  EXTENSÃO DE RUAS PAVIMENTADAS 

 

A área urbana tem aproximadamente 13300 metros de ruas pavimentadas, 

sendo que, de acordo com a secretaria de obras do município, aproximadamente 

40% corresponde a pavimentação asfáltica e 60% a pavimentação poliédrica. 
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2.6 ÁREA TERRITORIAL E DEMOGRÁFICA 

 FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

Área Territorial (ITCG) (km2) ITCG 2014 195,566 3.879,30

5 

199.880,2

00 

Densidade Demográfica 

(hab/km2) 

IPARDES 2014 17,22 43,20 55,44 

Grau de Urbanização (%) IBGE 2010 48,01 77,59 85,33 

População - Estimada 

(habitantes) 

IBGE 2014 3.368 167.576 11.081.69

2 

População - Censitária 

(habitantes) 

IBGE 2010 3.293 159.424 10.444.52

6 

População - Contagem 

(habitantes) 

IBGE 2007 3.061 152.464 10.284.50

3 

Taxa de Crescimento 

Geométrico (%) 

IBGE 2010 -0,30 0,57 0,89 

Índice de Idosos (%) IBGE 2010 48,19 35,80 32,98 

Razão de Dependência (%) IBGE 2010 42,62 43,99 43,78 

Razão de Sexo (%) IBGE 2010 98,97 96,07 96,56 

Taxa de Envelhecimento (%) PNUD/IPE

A/FJP 

2010 9,72 8,05 7,55 

Tabela 2. Área territorial e demográfica do município. Fonte: IPARDES, 2015 (adaptado) 
 

 

2.7 ELEITORES E ZONAS ELEITORAIS 

 FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

Número de Eleitores TSE 2014 2.825 125.063 7.865.950 

Quantidade de Zonas Eleitorais TRE-PR 2014 - 4 206 

Tabela 3. Número de eleitores e zonas eleitorais. Fonte: IPARDES, 2015 (adaptado) 
 

 

2.8 DESENVOLVIMENTO HUMANO E RENDA 

 FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

Índice de Desenvolvimento 

Humano - IDH-M 

PNUD/IPEA/FJP 2010 0,742 ... 0,749 

Índice de Gini da Renda 

Domiciliar Per Capita 

IBGE 2010 0,5571 ... 0,5416 

Tabela 4. Desenvolvimento humano e renda. Fonte: IPARDES, 2015  



 
 

20 
 

 

2.9 EDUCAÇÃO 

 FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

Matrículas na Creche (alunos) SEED 2014 - 3.888 174.958 

Matrículas na Pré-escola (alunos) SEED 2014 112 3.224 221.027 

Matrículas no Ensino 

Fundamental (alunos) 

SEED 2014 376 21.540 1.476.146 

Matrículas no Ensino Médio 

(alunos) 

SEED 2014 142 7.753 476.110 

Matrículas na Educação 

Profissional (alunos) 

SEED 2014 - 809 66.362 

Matrículas no Ensino Superior 

(alunos) 

MEC/INEP 2013 - 6.948 360.424 

Taxa de Analfabetismo de 15 

anos ou mais (%) 

IBGE 2010 1,86 ... 6,2 

Tabela 5. Índices de educação no município. Fonte: IPARDES, 2015 
 
 

2.10 SAÚDE 

 FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

Estabelecimentos de 
Saúde (número) 

MS-CNES 2014 4 607 21.694 

Leitos Hospitalares 
Existentes (número) 

MS-CNES 2014 - 423 27.691 

Taxa de Fecundidade 
(filhos/mulher) 

PNUD/IPEA/FJP 2010 1,91 ... 1,86 

Taxa Bruta de Natalidade 
(mil habitantes) 

IBGE/SESA-PR 2013 13,05 13,96 14,15 

Taxa de Mortalidade Geral 
(mil habitantes) (P) 

Datasus/SESA-
PR 

2013 5,34 6,07 6,34 

Taxa de Mortalidade 
Infantil (mil nascidos vivos) 
(P) 

Datasus/SESA-
PR 

2013 - 9,88 10,95 

Taxa de Mortalidade em 
Menores de 5 anos (mil 
nascidos vivos) (P) 

Datasus/SESA-
PR 

2013 - 10,74 12,73 

Taxa de Motalidade 
Materna (100 mil nascidos 
vivos) (P) 

Datasus/SESA-
PR 

2013 - 42,96 41,73 

Tabela 6. Índice de saúde no município. Fonte: IPARDES, 2015 
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2.11 DOMICÍLIOS E SANEAMENTO 

 FONTE DATA MUN. REGIÃO ESTADO 

Número de Domicílios IBGE 2010 1.100 56.671 3.755.090 

Número de Domicílios 

Particulares Permanentes 

IBGE 2010 1.026 51.172 3.298.297 

Abastecimento de Água (unidades 

atendidas (2)) 

Sanepar/Outr

as 

2014 674 55.604 3.583.496 

Consumo de Água - Volume 

Faturado (m3) 

Sanepar/Outr

as 

2014 100.2

26 

8.390.78

0 

584.159.6

37 

Consumo de Água - Volume 

Medido (m3) 

Sanepar/Outr

as 

2014 79.33

2 

6.929.48

9 

491.780.7

23 

Atendimento de Esgoto (unidades 

atendidas (2)) 

Sanepar/Outr

as 

2014 ... 33.185 2.364.096 

Tabela 7. Índices de domicílios e saneamento. Fonte: IPARDES, 2015 (adaptado) 
 

2.12 ENERGIA ELÉTRICA 

 FONTE DATA MUN. REGIÃO ESTADO 

Consumo de Energia Elétrica (Mwh) COPEL 2014 11.440 483.564 29.468.894 

Consumidores de Energia Elétrica  COPEL 2014 1.239 70.370 4.458.073 

Tabela 8. Índices sobre energia elétrica. Fonte: IPARDES, 2015 
 

2.13 TRABALHO 

 FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

Número de Estabelecimentos - 

RAIS 

MTE 2013 113 5.910 306.920 

Número de Empregos - RAIS MTE 2013 648 45.466 3.121.384 

População em Idade Ativa (PIA) 

(pessoas) 

IBGE 2010 2.883 137.281 8.962.587 

População Economicamente Ativa 

(PEA) (pessoas) 

IBGE 2010 1.495 88.223 5.587.968 

População Ocupada (PO) 

(pessoas) 

IBGE 2010 1.473 85.243 5.307.831 

Taxa de Atividade de 10 anos ou 

mais (%) 

IBGE 2010 51,68 64,21 62,35 

Taxa de Ocupação de 10 anos ou 

mais (%) 

IBGE 2010 98,53 96,62 94,99 

Tabela 9. Índices sobre trabalho no município. Fonte: IPARDES, 2015  
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2.14 AGROPECUÁRIA 

 FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

Valor Bruto 

Nominal da 

Produção 

Agropecuária (R$ 

1,00) 

DERAL 2013 194.729.911,

07 

2.207.688.770,

25 

69.045.867.347

,47 

Bovinos (cabeças) IBGE 2013 4.218 228.016 9.395.313 

Equinos (cabeças) IBGE 2013 210 4.559 312.626 

Galináceos 

(cabeças) 

IBGE 2013 608.380 10.526.694 275.822.799 

Ovinos (cabeças) IBGE 2013 800 19.555 640.681 

Suínos (cabeças) IBGE 2013 5.100 72.391 5.322.607 

Soja (toneladas) IBGE 2013 36.720 496.330 15.937.620 

Feijão (toneladas) IBGE 2013 11.317 74.120 678.105 

Milho (toneladas) IBGE 2013 41.370 380.845 17.342.302 

Tabela 10. Índices sobre agropecuária. Fonte: IPARDES, 2015 
 

2.15 FINANÇAS PUBLICAS 

 FONTE DATA MUNICÍPI

O 

REGIÃO ESTADO 

Receitas Municipais (R$ 

1,00) 

Prefeitur

a 

2013 13.930.68

6,57 

428.191.33

3,37 

24.439.227.703

,78 

Despesas Municipais 

(R$ 1,00) 

Prefeitur

a 

2013 15.212.38

7,02 

413.953.34

3,65 

23.282.881.495

,27 

ICMS (100%) por 

Município de Origem do 

Contribuinte (R$ 1,00) 

SEFA-

PR 

2014 1.355.895,

73 

91.131.683,

47 

22.521.523.212

,12 

ICMS Ecológico - 

Repasse (R$ 1,00) 

SEFA-

PR 

2013 31.485,43 5.300.695,6

8 

209.429.452,18 

Fundo de Participação 

dos Municípios (FPM) 

(R$ 1,00) 

MF/STN 2014 5.904.470,

22 

94.471.521,

11 

4.336.170.922,

00 

Tabela 11.Índices sobre finanças no município. Fonte: IPARDES, 2015 
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2.16 PRODUTO E RENDA 

 FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

PIB Per Capita (R$ 1,00) IBGE 2012 32.229 24.428 24.195 

Valor Adicionado Bruto 

(VAB) a Preços Básicos (R$ 

1.000,00) 

IBGE/Ipa

rdes 

2012 98.100 3.531.628 216.776.696 

VAB a Preços Básicos - 

Agropecuária (R$ 1.000,00) 

IBGE/Ipa

rdes 

2012 40.084 541.260 19.993.292 

VAB a Preços Básicos - 

Indústria (R$ 1.000,00) 

IBGE/Ipa

rdes 

2012 5.087 896.100 53.186.260 

VAB a Preços Básicos - 

Serviços (R$ 1.000,00) 

IBGE/Ipa

rdes 

2012 52.929 2.094.269 143.597.130 

Valor Adicionado Fiscal 

(VAF) (R$ 1,00) (P) 

SEFA-

PR 

2013 172.379.82

5 

4.370.996.4

49 

222.013.884

.242 

VAF - Produção Primária (R$ 

1,00) (P) 

SEFA-

PR 

2013 133.991.19

4 

1.251.885.1

56 

41.984.935.

887 

VAF - Indústria (R$ 1,00) (P) SEFA-

PR 

2013 2.737.703 1.744.503.2

67 

98.085.035.

195 

VAF - Comércio/Serviços 

(R$ 1,00) (P) 

SEFA-

PR 

2013 35.585.776 1.373.911.0

69 

81.590.428.

308 

VAF - Recursos/Autos (R$ 

1,00) (P) 

SEFA-

PR 

2013 65.152 696.957 353.484.85 

Tabela 12. Índices sobre produto e renda. Fonte: IPARDES, 2015 
 

(1)   Resultados da população residente em 1º de abril de 2007, encaminhados ao Tribunal de Contas da União em 14 de 
novembro de 2007. Para os municípios com mais de 170.000 habitantes (Cascavel, Colombo, Curitiba, Foz do 
Iguaçú, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais) não houve contagem da população e nesses casos 
foi considerada a estimativa na mesma data. 

  (2)   Unidades (economias) atendidas é todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio, etc.) ou subdivisão independente do 
imóvel para efeito de cadastramento e cobrança de tarifa (Adaptado do IBGE, CIDE, SANEPAR 
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 2.17 PLANO DIRETOR MUNICIPAL E AS QUESTÕES AMBIENTAIS 

 

O Plano Diretor Municipal de Bom Sucesso do Sul foi instituído pela lei 

complementar nº 07, de 12  de  agosto de 2009 e fundamentado na Constituição 

Federal, Constituição do Estado do Paraná, Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho 

de 2001, Lei Orgânica do Município e atendidos dispositivos da Lei Estadual nº 

15.229, de 25 de julho de 2006, e estabelece em seu Art.3 º que: 

Art. 3º- As políticas, diretrizes, normas, planos, programas, 

orçamentos anuais e plurianuais deverão atender ao 

estabelecido nesta Lei e nas leis complementares que a 

integram. 

As questões ambientais estão entre os princípios do Plano Diretor Municipal, 

contempladas nos seguintes itens: 

Art. 5º - O Plano Diretor Municipal de Bom Sucesso do Sul tem 

por princípios: 

(...)  

IV – a preservação e recuperação do ambiente natural e 

construído;  

(...) 

VI – a garantia da qualidade ambiental, em especial as minas 

d’água, córregos e rios que formam a bacia do Rio Iguaçu a 

partir do Município de Bom Sucesso do Sul, bem como proteção 

à captação superficial do Rio Piracicaba (fontes naturais) e da 

estação de tratamento e captação de água da localidade de 

Cerro Azul. 

VII – o fortalecimento da organização territorial e o controle sobre 

o uso e ocupação do espaço da cidade;  

 

  O principal objetivo do Plano Diretor de Bom Sucesso do Sul consiste em 

disciplinar o desenvolvimento municipal, garantindo a qualidade de vida à 

população, bem como preservando e conservando os recursos naturais locais, 

contemplando o meio urbano ou rural. Entre os objetivos específicos destacamos 

os itens abaixo: 

Art. 7º - São objetivos específicos do Plano Diretor Municipal: 

a) consolidar e atualizar as ações municipais para a gestão 

ambiental, em consonância com a legislação estadual e federal 
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b) promover a preservação, conservação, defesa, recuperação e 

melhoria do meio ambiente, em harmonia com o desenvolvimento 

social e econômico do Município; 

c) manter, recuperar e conservar as matas ciliares; 

d) preservar as margens dos rios, fauna e reservas florestais do 

território municipal, evitando a ocupação na área rural, dos locais 

com declividade acima de trinta por cento, das áreas sujeitas à 

inundação e dos fundos de vale; 

e) contribuir para a redução dos níveis de poluição e degradação 

ambiental e paisagística; 

f) recuperar áreas degradadas principalmente na área urbana ao 

longo do Rio Vitorino, Piracicaba e Piratininga; 

 

 De acordo com os Art. 28 e 29, o Sistema Ambiental do Município deve ser 

articulado com as políticas públicas de gestão e proteção do meio ambiente, 

cabendo ao poder público, a iniciativa privada e as organizações sociais do 

município promover um ambiente sustentável através das seguintes diretrizes: 

I – implementar as diretrizes contidas na Política Nacional de 

Meio Ambiente, na Política Nacional de Recursos Hídricos, na 

Política Nacional de Saneamento, no Plano Nacional de 

Recursos Hídricos, na Lei Orgânica do Município e demais 

legislação ambiental aplicável, no que couber; 

II – desenvolver ações integradas entre sociedade e poder 

público de política ambiental no Município; 

III– conservar e proteger os recursos naturais e o cenário 

ambiental; 

IV – proteger e preservar a mata ciliar municipal, principalmente 

ao longo dos Rios Vitorino, Piracicaba e Piratininga, que 

margeiam e cortam a malha urbana; 

V – conservar as matas e bosques existentes no território 

municipal, como a mata na parte sudoeste onde será implantado 

o parque tecnológico; 

VI – incentivar a criação de Reservas Particulares de Patrimônio 

Natural no interior do Município e criação de parques; 

(...) 

VIII – intensificar os Programas de Educação Ambiental; 

(...) 

X – assegurar a produção e a divulgação de materiais para 

informação e promoção da sensibilização ambiental; 
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XI – incentivar pesquisas e tecnologias direcionadas ao uso 

racional e a conservação ambiental, principalmente com novas 

alternativas energéticas; 

 

A área urbana de Bom Sucesso do Sul é cortada e delimitada em vários 

pontos por cursos d’água. O Código Florestal, Lei Federal nº 12.651/12, em seu 

Art. 1º-A, conceitua a APP e Reserva Legal da seguinte forma:  

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, 

coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e 

flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas; 

III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma 

propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, 

com a função de assegurar o uso econômico de modo 

sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a 

conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e 

promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo 

e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. 

De acordo com esta lei, as margens dos rios, reservatórios e nascentes são 

denominadas Áreas de Preservação Permanente, na categoria de matas ciliares 

(Art, 2º), cujo objetivo é de proteger, preservar e recuperar os corpos d’água, 

visando manter o equilíbrio de todo o ecossistema da região, além de configurar 

importante refúgio para a fauna local. 

A preservação das matas ciliares está prevista no plano diretor do município. 

Em seu Art. 37º, Constituem-se diretrizes para a gestão do patrimônio natural do 

Município: 

I – conservar e proteger os espaços relevantes de potencial 

paisagísticos; 

II – preservar as matas ciliares;  

III – conservar, recuperar e adequar áreas de sensibilidade 

ambiental, especialmente: nascentes e foz dos rios, recarga de 

aqüíferos e os mananciais de captação que abastecem a cidade; 

IV – controlar a ocupação urbana principalmente ao longo dos 

Rios Vitorino, Piratininga e Piracicaba, protegendo as minas 

d’água, nascentes e locais de captação de água superficial.  
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Em casos excepcionais de supressão de vegetação em áreas de APP, a 

Resolução CONAMA 369/2006 regulamenta as autorizações aos órgãos 

ambientais competentes.  

Ainda sobre a preservação ou conservação das áreas verdes urbanas, o 

Plano Diretor define no Art. 38, como diretrizes de gestão do patrimônio natural do 

Município: 

I – definir as zonas de interesse ambiental e paisagístico com 

padrões específicos para preservação, conservação e 

recuperação;  

II – elaborar um programa de proteção dos recursos hídricos 

para mapear as nascentes e cursos d’água (permanentes e 

temporários), delimitar as faixas de proteção dos rios, identificar 

os usuários da bacia e proteger as matas ciliares.   

III – estimular programas de educação ambiental comunitária, 

utilizando a estrutura institucional;  

IV – analisar as informações dos estudos de impacto ambiental 

de atividades potencialmente poluidoras a serem implementadas 

no Município. 

O Código de Obras de Bom Sucesso do Sul Sobre, Lei Complementar nº 

012 de 02 de Setembro de 2009, trata sobre os passeios e estabelece que a 

responsabilidade de construção, reconstrução e conservação dos mesmos 

compete ao proprietário, tendo o terreno edificações ou não. 

A única menção à arborização urbana nos passeios é feita no Art. 65, 

conforme segue: 

Art. 65. Será prevista abertura para a arborização pública no 

passeio, ao longo do meio-fio com dimensões determinadas 

pelo órgão público competente. 

Existe uma distinção entre os termos passeio e calçada. O Código de 

Transito Brasileiro (Anexo I) traz a seguinte definição: 

CALÇADA - parte da via, normalmente segregada e em nível 

diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao 

trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de 

mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. 

PASSEIO - parte da calçada ou da pista de rolamento, neste 

último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, 

livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de 

pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas. 
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Neste contexto o Plano de Arborização Urbana vem de acordo com os 

fundamentos do Plano Diretor Municipal, legislação estadual e federal. Através 

deste plano, será possível complementar a legislação municipal, mantendo o 

planejamento da arborização alinhado às estratégias de desenvolvimento do 

município. 

 

2.18  USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO 

 

A Lei complementar nº 09, dispõe sobre o uso e ocupação do solo de Bom 

Sucesso do Sul, e define, no Art. 15, que as áreas urbanas do município serão 

divididas em zonas e setores urbanos, que passam a ser denominadas como 

segue:  

I – ZR-1: Zona Residencial de Alta Densidade 

II – ZR-2: Zona Residencial de Média Densidade 

III – ZCS-1: Zona de Comércio e Serviço 1 

IV – ZCS-2: Zona de Comércio e Serviço 2 

V – ZEU: Zona de Expansão Urbana 

VI – ZEUS: Zona de Expansão Urbana Secundária 

VI – ZEIS: Zona Especial de Interesse Social 

VII – ZIT: Zona Institucional 

VIII – ZI: Zona Industrial  

IX – ZPP: Zona de Preservação de Permanente. 
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Figura 6. Mapa de uso e ocupação do solo urbano do município de Bom Sucesso o Sul. 
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 São estabelecidos parâmetros para o Uso e Ocupação do Solo Urbano, 

conforme quadro abaixo: 

Quadros I e II de Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo Urbano 
Quadro I - Parâmetros de Uso do Solo Urbano 

Zona  Usos 

Permitido Permissível tolerado Proibido 
ZC- Zona Central -habitação coletiva horizontal 

-habitação coletiva vertical 
-comércio e serviço vicinal e de 
bairro 
- uso comunitário 1 
- uso institucional 1 
- habitação transitória 1 e 2 

- Comercio e serviço 
setorial 

- uso comunitário 
2* 
-habitação 
unifamiliar 

 

-todos os demais 
usos 

ZR1 – 
Zona Residencial 
de Alta 
Densidade  

-habitação unifamiliar 
-habitação coletiva horizontal 
-comércio e serviço vicinal e de 
bairro 
- uso comunitário 1 
- uso institucional 1 
- habitação transitória 1 e 2 

- uso comunitário 2 
 

 -todos os demais 
usos 

ZR2- 
Zona Residencial 
de Média 
Densidade 

-habitação unifamiliar 
-habitação coletiva horizontal 
- uso comunitário 1 
-comércio e serviço vicinal e de 
bairro 
- habitação transitória 1 e 2 

- uso institucional 1 - uso comunitário 2 
 

-todos os demais 
usos 

ZEU – Zona de 
Expansão Urbana 

-habitação unifamiliar 
-habitação coletiva horizontal 
- uso comunitário 1 
-comércio e serviço vicinal e de 
bairro 
- habitação transitória 1 e 2 

- uso institucional 1 - uso comunitário 2 
 

-todos os demais 
usos 

ZEIS – 
Zona Especial de 
Interesse social 
 

-habitação unifamiliar (1) 
-habitação coletiva horizontal 
-comércio e serviço vicinal e de 
bairro 
- uso institucional 1 

- uso comunitário 2 
 

- uso comunitário 1 -todos os demais 
usos 

ZCS-1 Zona de 
Comércio e 
Serviço 1 
 

-habitação transitória 1 e 2 
-habitação coletiva vertical 
-comércio e serviço vicinal e de 
bairro 
- uso comunitário 1 

-comércio e serviço 
específico 1 
- indústria tipo 1 
 

-comércio e serviço 
setorial 
-habitação 
unifamiliar 

-todos os demais 
usos 

ZCS-2 Zona de 
Comércio e 
Serviço 2 
 

- comércio e serviço vicinal e 
de bairro 
- comércio e serviço geral e 
setorial 

- uso comunitário 2e3 
 

-habitação 
unifamiliar (1) 
-habitação 
transitória 1 e 2 

-todos os demais 
usos 

ZIT-  
Zona Institucional 
 

uso institucional 1 
 

comércio e serviço 
específico 2 
- uso comunitário 1e 2 

 -todos os demais 
usos 

ZI –  
Zona Industrial 
 

- indústria do tipo 1 
- indústria do tipo 2 
- indústria do tipo 3 
- comércio e serviço específico 
2 
- comércio e serviço setorial 

- uso comunitário 2e3 
-comércio e serviço 
específico 1 
-comércio e serviço 
geral 
-hab. transitória 3 

habitação 
unifamiliar (1) 
 

-todos os demais 
usos 

ZPP – 
Zona de 
Preservação 
Permanente 

-preservação e recuperação 
- pesquisa científica 
- atividades de lazer e 
parques(2) 

-educação ambiental  -todos os demais 
usos 

(1) uma habitação unifamiliar por lote 

(2) mediante concessões das licenças ambientais emitidas pelo órgão ambiental competente. 

* A classificação das atividades encontra-se no ANEXO 8, da Lei Complementar nº 9, do Plano Diretor 

Municipal.  
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3. DIAGNÓSTICO DA ARBORIZAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO  

 

3.1 LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES QUALI-QUANTITATIVAS  

 

A metodologia foi desenvolvida com base nas orientações contidas no 

Manual para Elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana, desenvolvido 

pelo Comitê de Trabalho Interinstitucional para Análise dos Planos Municipais de 

Arborização Urbana no Estado do Paraná (APEF, COPEL, CREA-PR, EMBRAPA-

FLORESTAS, IAP, EMATER, MP-PR, SANEPAR). 

 Inicialmente realizou-se um diagnóstico da arborização urbana na forma de 

inventário quali-quantitativo completo (censo total) com obtenção de 100% das 

informações (características e parâmetros) da população estudada.  

Um inventário de árvores de rua pode ser definido como a metodologia de 

obtenção de dados sobre árvores urbanas e organização desses dados em 

informações utilizáveis. Os dados resultam da observação individual da árvore e as 

informações são valores agregados como total, médias, porcentagens, gráficos ou 

tabelas para fornecer subsídios para o manejo (ARAUJO, 2011). 

Os dados foram obtidos nos meses de junho e julho de 2015, utilizando-se 

fichas de inventário. A marcação das árvores foi realizada com o auxílio de GPS 

modelo GARMIN GPSmap 76 Csx, a partir da marcação das coordenadas 

geográficas de cada amostra. Os pontos de coordenadas geográficas obtidos a 

partir do GPS para cada indivíduo amostrado encontram-se gravados em formato 

digital entregues em anexo a este plano. 

 

Figura 7. Equipamento utilizado nas marcações de campo: GPSmap 76 Csx GARMIN. 
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As informações referentes a cada árvore foram coletadas em planilhas 

contemplando os seguintes dados: 

 Localização da arvore: número da amostra e coordenadas 

geográficas; 

 Características da arvore: identificação da espécie, diâmetro do tronco 

(DAP), altura do fuste a altura total, condições fitossanitárias e necessidade 

de manejo. 

 Características do meio: largura da calçada, presença de rede 

elétrica. 

Para as espécies em que não foi possível a identificação in loco, uma 

amostra foi coletada para posterior determinação.  

A localização das árvores existentes, os locais para novos plantios e/ou 

manejo, foram apresentados na forma de mapas, a partir de um cadastro 

georreferenciado. Foram contempladas árvores existentes nas calçadas, praças e 

no lago municipal. 

Foram utilizadas imagem de satélite e mapas de arruamento da cidade. 

 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DA ARBORIZAÇÃO URBANA DO MUNICIPIO 

 

3.2.1 Arborização viária 

 

 A ocupação arbórea de Bom Sucesso do Sul é feita de maneira pontual, 

linear e superficial, dependendo da área considerada. Em vias públicas, tem-se em 

geral, uma distribuição, linear (em fila, ou em linha). 

A arborização das vias quando bem planejada é muito importante 

independentemente do porte da cidade, pois, é muito mais fácil implantar quando 

se tem um planejamento, caso contrário, as ações passam a ter um caráter de 

remediação, à medida que tenta-se encaixar dentro das condições já existentes e 

solucionar problemas de toda ordem.  

A arborização das vias de Bom Sucesso do Sul possui uma certa 

uniformidade. Observa-se que uma grande parte das arvores foram plantadas nos 

últimos 4 a 5 anos. 
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As incursões à campo revelam que pelo menos 80% das árvores existentes 

nas vias públicas foram plantadas pela prefeitura municipal, sendo o restante 

plantadas pelos próprios moradores. 

Na maioria das ruas a predominância são mudas de Canela, com menos de 

4 anos de idade. Muitas vias onde anteriormente não havia vegetação, foram 

arborizadas, bem como algumas substituições estão sendo realizadas removendo 

espécies menos apropriadas para arborização. 

Na Avenida Padre Ivo Zolet existe a predominância quase total da espécie 

Hibisco (figura 8).  

  

Figura 8. Hibiscos na Av. Padre Ivo Zolet. Jul. 2015 (Fonte: A autora) 
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Figura 9. Rua Ignacio Drancka. Nov. 2011 (A) (Fonte: Google Mapas) e Jul. 2015 (B e C) (Fonte: A 
autora) 

 

Os novos loteamentos ainda não apresentam árvores urbanas. Sua 

implantação deve ser realizada de acordo com as novas edificações, e seguindo as 

recomendações deste plano. É necessário incluir a arborização nas prioridades 

desses novos bairros, pois a incidência de raios solares devido à falta de 

vegetação é algo praticamente inaceitável em uma cidade. Este é um aspecto 

necessário à manutenção da qualidade de vida da população, principalmente 

quanto ao conforto térmico. 
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Figura 10. Ausência de arborização nos novos bairros. Fonte: A autora (2015). 
 

 

3.2.2 Arborização de parques e praças 

 

O município apresenta uma quantidade significativa de espaços públicos. A 

maioria deles foram construídos ou revitalizados nos últimos 5 anos. Neste cenário 

tem destaque a praça central e o lago municipal. 

O lago e as praças, são espaços destinados ao convívio social e possuem 

normalmente densa vegetação. Nestes locais pode-se utilizar árvores de todos os 

portes.  

A praça central do município, localizada na Av. Padre Ivo Zolet foi 

recentemente ampliada e arborizada, recebendo estrutura física como calçadas, 

iluminação, aparelhos para exercícios, bancos e composição vegetal (arbustiva e 

arbórea).  

Na figura 11 podemos observar a evolução do local. Em novembro de 2011, 

quando ainda era apenas um lote vazio (A); Em outubro de 2012, com parte da 

estrutura física e gramado implantado (B) e a visão atual, julho de 2015, com 

vegetação implantada (C). 
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Figura 11. Praça central em nov. de 2011 (A) (Fonte: Google Mapas). Em out. de 2012 (B) (Fonte: 
www.cidade-brasil.com.br), e em jul. de 2015 (C e D) (Fonte: A autora). 

 

A quadra da igreja matriz católica, possui uma praça mais antiga. Neste local 

a arborização apresenta mais de uma década e é constituída principalmente por 

exemplares de Ipê Roxo. O espaço público recebeu revitalização de sua estrutura 

física: calçadas e um espelho d’agua em 2015. Na figura a seguir a evolução do 

local. 

 

 

Figura 12. Praça central matriz. Nov. 2011 (A) (Fonte: Google Mapas) 

http://www.cidade-brasil.com.br/
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Figura 13. Praça central matriz. Jul. 2015 (B). OBS: inverno (Fonte: A autora). 
 

  O lago municipal possui uma pista de caminhada em toda a sua extensão, 

foi arborizado com diversas espécies nativas intercaladas e possui um córrego nas 

proximidades, cujas margens receberam recomposição de sua mata ciliar. É 

considerado atualmente como um dos mais belos parques da região. Nas figuras a 

seguir também podemos observar a evolução do local.   

 

  

Figura 14. Lago municipal. Término das obras em abr. 2011 (A) (Fonte: 
http://sudoesteonline.com.br). Lago arborizado em jul. 2015 (B) (Fonte: A autora). 
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Figura 15. Lago municipal. Vista geral em mai. de 2012 (A) (Fonte: Sidinei Pereira, em: viajar-
pr.com.br) e jul. de 2015 (B) (Fonte: A autora). 

 

 

3.2.3 Arborização das áreas de preservação permanente (matas 

ciliares) 

Simultaneamente as ações que vem sendo realizadas, com o plantio de 

mudas nas vias públicas e parque, a vegetação que permeia as margens dos rios 

próximos ao meio urbano, também vem sendo ampliada e/ou revitalizada. 

 

 

  

Figura 16. Mata ciliar às margens do Rio Piracicaba em nov. de 2011 (A) (Fonte: Google Mapas), e 
em jul. de 2015 (B) (Fonte: A autora). 

 

De forma geral, o atual estado da arborização urbana de Bom Sucesso do 

Sul é reflexo do nível de preocupação dos últimos anos da gestão pública sobre o 

tema. Porém a falta de orientação acabou levando a inúmeros erros, os quais 

serão apontados na sequência, bem como as orientação para saná-los. 
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3.2.4 Quantificação de espécies 

 

No inventário da arborização foram contabilizadas 1810 árvores urbanas, 

distribuídas pelas vias públicas, praças e parque do município. Foram identificadas 

60 espécies, que estão descritas com a porcentagem em que são encontradas, na 

tabela abaixo. 

Nome científico  

(Gênero e espécie) 

Nome popular Origem Quantidade % 

Cinnamomum zeylanicum *1 Canelinha Exótica 542 29,9 

Ligustrum lucidum  Alfeneiro Exótica 231 12,8 

Syagrus romanzoffiana Palmeira Nativa 147 8,1 

Hibiscus rosa-sinensis  Hibisco Exótica 144 8,0 

Tabebuia sp *2 Ipê Nativa 119 6,6 

 Prunus serrulata Cerejeira Exótica 78 4,3 

Cupressus lusitanica  Cipreste Exótica 59 3,3 

Tibouchina sellowiana Manacá da serra Nativa 53 2,9 

Salix babylonica Salgueiro chorão Exótica 39 2,2 

Myrcianthes pungens Guabiju Nativa 38 2,1 

Schinus molle  Aroeira Salsa Nativa 31 1,7 

Bauhinia forficata   Pata-de-vaca Exótica 26 1,4 

Cupressus macrocarpa  Cipreste/ Tuia Exótica 24 1,3 

Melia azedarach  Cinamomo Exótica 17 0,9 

Cedrela fissilis  Cedro Nativa 16 0,9 

Citrus aurantium  Laranjeira Exótica 16 0,9 

Citrus limon Limoeiro Exótica 16 0,9 

Psidium cattleianum  Aracá Nativa 14 0,8 

Toona ciliata Cedro Australiano Exótica 13 0,7 

Pinus pinaster Pinheiro bravo Exótica 13 0,7 

Eugenia uniflora  Pitangueira Nativa 12 0,7 

Tibouchina granulosa  Quaresmeira Nativa 11 0,6 

Rhododendron simsii  Azaléia Exótica 7 0,6 

 Phoenix roebelenii Palmeira fenix Exótica 7 0,4 

Ficus benjamina  Ficus Exótica 6 0,3 

Citrus reticulata  Bergamoteira Exótica 5 0,3 

Hovenia dulcis  Uva-do-japão Exótica 5 0,3 
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Ficus auriculata Figueira chilena Exótica 5 0,3 

Cupressus sp Pinheiro 

americano 

Exótica 5 0,3 

Araucaria angustifolia Pinheiro do 

Paraná 

Nativa 4 0,2 

Schinus terebinthifolius  Aroeira vermelha Nativa 4 0,2 

Anadenanthera macrocarpa Angico Nativa 4 0,2 

Platanus hybrida Platanus Exótica 4 0,2 

Camellia japonica Camelia Exótica 4 0,2 

Caesalpinia peltophoroides  Sibipiruna Nativa 3 0,2 

Eriobotrya japonica  Nespereira Exótica 3 0,2 

 Acacia horrorida Acacia Exótica 3 0,2 

Duranta erecta Pingo de ouro Exótica 3 0,2 

Mimosa pudica Dormideira Exótica 3 0,2 

Lagerstroemia indica Extremosa Exótica 2 0,1 

Peltophorum dubium  Canafístula Nativa 2 0,1 

Prunus persica Pessegueiro Exótica 2 0,1 

Tipuana tipu Tipuana Exótica 2 0,1 

Cordia americana Guajuvira Nativa 2 0,1 

Morus nigra Amorinha preta Exótica 2 0,1 

Dypsis Lutescens Palmeira areca Exótica 2 0,1 

Chorisia speciosa  Paineira Nativa 1 0,1 

Myrciaria trunciflora  Jaboticabeira Nativa 1 0,1 

Psidium guajava  Goiabeira Exótica 1 0,1 

Syzygium cumini  Jamelão Exotica 1 0,1 

Luehea divaricata Açoita cavalo Nativa 1 0,1 

Solanum sciadostylis Bago de viado Nativa 1 0,1 

Musa acuminata Bananeira Exótica 1 0,1 

Ocotea porosa Embuia Nativa 1 0,1 

Aloysia triphylla Erva de Luiza Nativa 1 0,1 

Juglans regia Nogueira  Nativa 1 0,1 

Aspidosperma polyneuron Peroba rosa Nativa 1 0,1 

Citrus reticulata  Pocã Exótica 1 0,1 

Pinnus sp Pinus Exótica 1 0,1 

Eucalyptus sp Eucalipto Exótica 1 0,1 

Indeterminadas     72 4,0 
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Total     1810  100% 

Tabela 13. Composição da arborização urbana do município de Bom Sucesso do Sul.  
* Espécies mantidas com nomenclatura antiga (sinônimos). Os nomes atuais são: 1 Cinnamomum 

verum, 2 Handroanthus sp. 

 

O número relativamente alto de espécies existentes pode levar a uma 

impressão precipitada de que a arborização urbana de Bom Sucesso do Sul 

apresenta elevada diversidade de espécies sendo, portanto bem planejada e 

benéfica para o meio ambiente. No entanto, a maior parte das espécies registradas 

são exóticas, invasoras ou não, bem como também espécies não adequadas ao 

meio urbano. 

 

 

Figura 17. Relação entre espécies nativas e exóticas na arborização urbana de Bom Sucesso do 
Sul. 

 

Foram consideradas como exóticas, todas as espécies que não possuem 

origem nacional.  

A análise sobre a quantidade de espécies encontradas na arborização, 

constatou-se que Canelinha (Cinnamomum zeylanicum) é a espécie com o maior 

número de indivíduos no município, 29,9% do total. A espécie é nativa da Asia, tem  

boa adaptação e recomendações para o plantio urbano, porém apresenta alta 

densidade e seu uso deve ser restrito. 

A segunda espécie mais encontrada foi Alfeneiro (Ligustrum lucidum) com 

15% do total das árvores, sendo considerada uma espécie exótica invasora pela 

Portaria IAP 59/2015. A espécie foi amplamente utilizada na arborização da região 

sudoeste do Paraná, porém tornou-se supressora da vegetação nativa, e hoje seu 

plantio está proibido. 
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Os exemplares de Palmeiras (Syagrus romanzoffiana), apresentaram 

bastante representatividade na composição da arborização (8,1%), porém 

concentram-se, em sua maioria no parque do lago municipal. Poucos exemplares 

encontram-se na arborização das vias. 

Já com a espécie Hibisco (Hibiscus sinensis), sua grande representatividade 

(8%) se deve as plantios realizados pelo poder público ao longo da avenida. Trata-

se de uma espécie exótica, porém não invasora. Sua utilização é benéfica na 

arborização urbana, principalmente abaixo da rede elétrica, devido ao pequeno 

porte. No entanto, o sucesso desta árvore depende da boa condução e poda.  

Os Ipês representam 6,6% o total de árvores urbanas, e encontram-se 

espalhados por diversas ruas, nas praças e lago municipal. Também observou-se 

uma grande quantidade de Ipês em plantios de enriquecimento ao longo das matas 

ciliares. Em geral os ipês são de grande porte, com raízes profundas e exige 

poucos cuidados. É vastamente usado como árvore decorativa devido à sua 

florescência colorida e anual. Devido à época de realização deste estudo (junho à 

julho), não foi possível a classificação das diversas variedades de Ipês, pois os 

exemplares encontravam-se com ausência de folhas e vagens. A contagem do 

número de indivíduos se deu de forma conjunta e englobado as seguintes 

variedades do Gênero Tabebuia: Ipê-amarelo, Ipê-branco, Ipê-rosa e Ipê-roxo. 

As 12 principais espécies encontradas somam 83,26% da arborização total 

do município. O gráfico a seguir apresenta, as porcentagens das espécies com 

maior número de representantes.  
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Figura 18. Gráfico de distribuição (%) das principais espécies na arborização urbana do município. 
 

Grande quantidade das árvores existentes na arborização das vias, bem 

como a grande maioria nas praças e no lago municipal são resultado de plantios 

recentes. A quantidade de mudas com menos de 2 metros de altura, em relação ao 

restante da população arbórea encontra-se no grafico abaixo: 

 

 

Figura 19. Quantidade de mudas (menor que 2 m) na arborização urbana de Bom Sucesso do Sul. 
 

Foi medido também a proporção de indivíduos que se encontram nas vias 

públicas e nas praças e lago do município, chegando ao resultado a seguir: 
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Figura 20. Proporção entre arvores plantadas nas vias públicas e em praças/parque. 
 

A localização de cada árvore foi realizada através de marcações individuais 

(GPS) e alocadas sob o mapa do município (Figura 21). 

As espécies com maior número de indivíduos foram identificadas através de 

cores, bem como as espécies consideradas inadequadas, devido ao porte, 

espécies exóticas invasoras e árvores de risco, as quais deverão ser substituídas. 

 

 

 

 



Hibisco
Ipê
Canela

Alfeneiro (a substituir)

Outras Inadequadas (a substituir)

Espécies de menor ocorrencia: cada arvore
possui uma numeração associada a ficha de
inventário (arq.excel).
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Figura 21. Mapa de distribuição das principais espécies na arborização urbana de Bom Sucesso do Sul. 



3.2.6 Índices da arborização 

 

Foram calculados os seguintes índices da arborização urbana para o 
município: 

 

Nº de árvores 
Nº de habitantes (IBGE 

estimado 2014) 
Nº de Arv./hab. 

1810 3368 (total) 0,54 

1810 1617 (área urbana) 1,12 

 
 

Nº de árvores Nº de domicílios (IBGE 2010) Nº de Arv./domicílio 

1810 1100 1,65 

 

Nº de árvores Nº de lotes urbanos Nº de Arv./lote 

1810 1089 1,66 

 
Tabela 14. Índices da arborização urbana em julho de 2015. 

 

 Apesar de não existir um parâmetro oficial para a quantidade ideal de 

arvores no meio urbano, algumas literaturas sugerem pelo menos a proporção de 

uma arvore por habitante. Considerando a população total do município de Bom 

Sucesso do Sul, de 3368 habitantes, o déficit de arvores urbanas seria de 0,46 

arvores/habitante, ou seja, existe uma demanda de plantio de 1542 árvores, sejam 

nas vias públicas, praças e parques. Neste cálculo não estão contabilizadas as 

arvores que compõe as áreas de preservação permanente (matas ciliares). 

 

Figura 22. Proporção entre árvores existentes e à plantar para atingir o índice de uma arvore por 
habitante do município. 

 

Este déficit alto no entanto, pode ser explicado pelo fato de o município 

apresentar um baixo grau de urbanização, em torno de 48%, o que é bem inferior à 

média regional de 77,5% ou a média do estado, 85,3%. Desta forma a proporção 

teria que ser ajustada, para uma possível comparação com outros municípios. 
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Considerando apenas a população urbana, o índice está em 1,12 arvoes por 

habitante. 

 

3.2.6 Principais problemas encontrados 

 

Com base no levantamento de campo e diagnóstico da arborização do 

município, foram elencadas algumas situações críticas, conforme demostrado a 

seguir. As orientações quanto aos procedimentos a serem adotados em cada caso 

serão apresentados nos itens 4 e 5 deste documento.  

 

a) Espécies exóticas invasoras  

  

 As espécies exóticas invasoras são consideradas a segunda maior causa 

de extinção de espécies no planeta, afetando diretamente a biodiversidade, a 

economia e a saúde humana (MMA, 2006). 

 A Portaria IAP nº 59, de 15 de abril de 2015, determina a proibição da 

doação de mudas, introdução, estimulo ao plantio e manutenção de espécies 

exóticas constantes na lista de espécies exóticas invasoras.  

 A utilização de espécies exóticas também é regulamentado por lei federal 

(Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 - Lei de Crimes Ambientais e Lei 

Federal nº 11.428 de 22 de dezembro de 2006) e Convenção Internacional sobre 

Diversidade Biológica (Art. 8º), da qual o Brasil é signatário. A Convenção 

determina aos países participantes a adoção de medidas preventivas, e medidas 

de erradicação e controle de espécies exóticas invasoras. 

No município foram identificadas espécies exóticas invasoras nas vias 

públicas e também nas matas ciliares. No meio urbano a maioria destas espécies 

foram plantadas pelo órgão público ou pela população. Já nas margens dos rios o 

surgimento vem ocorrendo de forma espontânea, de forma que estas espécies 

apresentam características de fácil dispersão e adaptação. Também foi identificada 

a ocorrência de espécies invasoras plantadas dentro de lotes particulares, porém 

estas não foram contabilizadas neste estudo.  
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Figura 23. Espécies exóticas invasoras Hovenia dulcis (Uva Japão) e Ligustrum lucidum (Alfeneiro) 
ao fundo (A), e duas variedades de Ficus: Ficus hawai e Ficus benjamina ao fundo (B). Jul. 2015 

 

b) Arvores em locais inadequados 

Foram encontrados exemplares se desenvolvendo muito próximos à muros e 

postes, bem como outros literalmente dentro da via pública. 

                  

Figura 24. Espécies arbóreas em local inadequado. Jul. 2015 
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c) Árvores senescentes 

A senescência é o processo natural de envelhecimento das árvores. No 

meio urbano, as intervenções drásticas acabam acelerando esse processo, pois 

contribuem para o aparecimento de defeitos estruturais. As árvores que 

apresentem riscos, por quebra de partes ou de toda a estrutura deverão ser 

removidas e substituídas. 

  

Figura 25. Exemplares de Ligustrum lucidum (Alfeneiro) e Bauhinia forficata  (Pata de vaca) com 
defeitos estruturais. Jul. 2015 

 
 

d) Acessibilidade de pedestres 

Algumas espécies não estão recebendo o manejo adequados por meio da 

poda, obstruindo a passagem de pedestres pelo passeio. Para arborização das 

ruas a árvore deve permanecer com tronco livre de ramos até 1,80-2,00 m de 

altura, e preferencialmente ser composto apenas pela haste principal. 

O espaço livre mínimo para o trânsito de pedestres em passeios públicos 

deverá ser de 1,20 m, conforme preconiza a NBR 9050/94. 
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Figura 26. Exemplar de Tibouchina granulosa (Quaresmeira) e Schinus Molle (Aroeira Salsa) 
obstruindo o passeio público. Jul. 2015 

 

e)  Ruas sem calçadas e pouco arborizadas 

Algumas ruas, mesmo totalmente habitadas, não apresentam passeios e/ou 

vegetação. Em muitos locais as árvores existentes são praticamente apenas 

aquelas plantadas nos lotes particulares.  

A falta de arborização em muitas vias é um dos principais problemas a 

serem considerados na execução deste Plano. 

 

  

  

Figura 27. Ruas sem passeio e sem arborização. Jul. 2015 
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f) Podas drásticas  

De acordo com a NBR 16246-1:2013, podas drásticas como o destopo, que 

consiste em reduzir o tamanho da arvore, deixando apenas brotos, tocos e 

entrenós ou ramos secundários, são técnicas de manejo totalmente inapropriada.  

O recomendado é que não se retire ais do que 25% do volume da copa. 

 Além disso, a prática da poda drástica infringe o artigo 49 da Lei Federal 

n° 9605/98 (Lei dos Crimes Ambientais): “Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por 

qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em 

propriedade privada alheia”. A pena é de três meses a um ano, ou multa.  

Este tipo de poda causa um desequilíbrio na planta devido a redução da 

sua capacidade de fotossíntese. A reação da árvore, como forma de garantir sua 

sobrevivência, será recompor a folhagem original, emitindo nova brotação, o que 

não “revitaliza” o vegetal, como muitos pensam. Ao contrário, essa poda reduz a 

vida útil da planta e degrada seu estado fitossanitário. A arvore perde suas funções 

na arborização urbana, que são melhorar a qualidade de vida, promover 

sombreamento, conforto térmico no verão, barrar ventos, sustentar a fauna, colorir 

a paisagem durante as floradas e frutificações. 

As consequências são: 

 Perda de reservas energéticas do vegetal; 

 Perda do equilíbrio estético: mutilação do vegetal e deturpação da sua 

arquitetura de copa; 

 Apodrecimento do lenho devido ao ataque de fungos e insetos; 

 Morte do vegetal em espécies não tolerantes (guabijus, cerejeiras, e outras 

plantas de crescimento lento); 

 Caracteriza crime ambiental: Dano, lesão, maltrato da planta e deve ser 

coibido pelo Poder Público, com o apoio da população.  

  No município de Bom Sucesso do Sul, alguns exemplares apresentaram 

podas drásticas, aparentemente, recorrentes. 
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Figura 28. Exemplares de Ligustrum lucidum (Alfeneiro) e Bauhinia forficata  (Pata de vaca) com 
podas drásticas. Jul. 2015 

 

 

g) Podas sem critério técnico 

A poda sem critérios técnicos pode comprometer o crescimento da planta, 

trazer problemas fitossanitários, além de não contribuir para os aspectos estéticos 

que se busca na arborização urbana. Para realização das podas devem ser 

seguidas as instruções apresentadas no sequência deste plano. 

  

Figura 29. Exemplar de Cinnamomum zeylanicum (Canelinha) com poda irregular. Jul. 2015 
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h) Caiação de troncos 

Passar cal nos troncos das árvores é um costume disseminado há bastante 

tempo, possivelmente no intuito de passar uma aparência de higiene, sofisticação e 

evitar possíveis pragas. No entanto, este procedimento é de completa inutilidade e 

ainda pode fazer mal a árvore. 

Algumas espécies não respiram somente pelas folhas e possuem nos 

troncos estruturas chamadas “lenticelas” que servem para trocas gasosas que 

auxiliam no funcionamento da planta. Quando o tronco da árvore é pintado, estas 

importantes estruturas são fechadas, prejudicando-a. Portanto, para ajudar 

a manter uma árvore saudável, nunca se deve caiar os troncos. 
 

  

Figura 30. Exemplares de Tibouchina sellowiana (Manacá da Serra) e Psidium cattleianum (Araçá) 
com caiação de tronco. Jul. 2015 

 

i) Composição das espécies 

Apesar da grande quantidade de espécies identificadas, 60 no total, não 

existe uma regularidade de espécies, ou seja, há predominância de poucas 

espécies, em detrimento as outras.  
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As Canelas (Cinnamomum zeylanicum) dominam o cenário urbano e 

correspondem a quase 30% da população total, enquanto o recomendado é utilizar 

o limite de 10 à 15% de cada espécie (Manual, 2012). 

 

j) Interferência entre raízes e calçadas e canteiros inadequados 

Foram encontradas espécies cujo crescimento de raízes acarretou em 

prejuízos ao passeio público. Nestes casos, não só a espécie, como o 

estrangulamento da muda pelo concreto foram responsáveis pelo fenômeno.  

Recomenda-se que nos passeios sejam plantadas apenas espécies com 

sistema radicial pivotante (enraizamento profundo). 

 Além disso, no entorno é imprescindível manter uma área permeável, na 

forma de canteiro ou faixa, que permita a infiltração de água e aeração do solo. O 

recomendado é pelo menos 1 m² por exemplar. Pode ser utilizado na forma de 

canteiro, faixa ou piso drenante. 

 

  

Figura 31. Interferência das raízes de Ligustrum lucidum (Alfeneiro) na calçada e falta de área 
permeável em exemplar de Bauhinia forficata (Pata de Vaca). Jul. 2015 

 

k) Árvores mortas ou com problemas sanitários 

É importante que a muda a ser plantada esteja saudável, livre de pragas e 

doenças, bem como o torrão não deve apresentar vermes ou fungos que 

prejudiquem o solo.  No entanto, as mudas podem sofrer ataques de insetos e 
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doenças, os mesmo danos mecânicos e químicos após o seu plantio e neste caso 

devem ser substituídas por exemplares novos. 

  

Figura 32. Muda de Cinnamomum zeylanicum  (Canelinha) morta (A) e com problema sanitário 
(B). Jul. 2015 

 

l) Espécies com comportamento desconhecido 

Espécies com comportamento desconhecido para a região, foram 

introduzidas no meio urbano. Estas espécies devem ter o seu comportamento 

monitorado. 

Na figura abaixo uma espécie não identificada que, de acordo com o 

proprietário do imóvel, foi trazida da região norte do Brasil e plantada no passeio e 

interior do lote. 
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Figura 33. Espécie com comportamento desconhecido para a região. Jul. 2015 
 

Com base nos principais problemas encontrados, serão apontados a seguir 

as prioridades de atuação do município quanto ao planejamento da arborização 

urbana. 
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4. PLANEJAMENTO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 

 

 Para que o planejamento e a execução da arborização tenham sucesso e 

atendam a expectativas locais é preciso que o plano esteja em conformidade com 

as leis, normas e diretrizes municipais, estaduais e federais vigentes, além de não 

afetar a estrutura da cidade (ruas, praças e avenidas). Deste modo, será possível 

racionalizar a ocupação do espaço e diminuir ações de manejo e manutenção das 

árvores ao longo de sua existência. 

As diretrizes e recomendações a seguir estão fundamentadas no 

diagnóstico da arborização urbana, e buscam respostas viáveis aos principais 

problemas verificados no município. 

O plano de manejo tem como objetivo fornecer critérios técnicos de manejo 

através do qual será possível unificar a metodologia de trabalho nos diferentes 

setores da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, quanto as técnicas de 

manutenção aplicadas na arborização, bem como definir metas anuais de 

implantação do Plano. Os cronogramas de execução, plantios, substituições e 

podas, são apresentados no item 7 deste documento. 

 

4.1 CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DAS ESPÉCIES 

 

De acordo com o Manual para Elaboração do Plano Municipal de 

Arborização Urbana (2012), para a seleção de árvores para compor a arborização 

de ruas é necessário considerar uma série de características das espécies, como: 

desenvolvimento, porte, copa (forma, densidade e hábito), floração, frutificação, 

raízes, resistência a pragas, doenças e poluição, ausência de princípios tóxicos, 

adaptabilidade, espaço físico disponível e necessidade de manutenção.  

É importante também conhecer a vegetação da região, dentro da cidade e 

nos arredores, procurando selecionar espécies mais adaptadas para a arborização 

urbana e que apresentam crescimento e vigor satisfatórios.  

A preferência por espécies nativas é sempre recomendada, contudo, 

quando não houver uma grande oferta e a escolha for por espécies exóticas deve-

se tomar cuidado para não utilizar espécies exóticas invasoras, isto é, espécies 

que, uma vez introduzidas a partir de outros ambientes, adaptam-se e passam a se 
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reproduzir de modo a ocuparem o espaço das espécies nativas e a produzirem 

alterações nos processos ecológicos naturais, e que, após um período mais ou 

menos longo de adaptação, tendem a se tornarem dominantes (COPEL, 2015). 

A seguir encontra-se as recomendações contidas no Manual (2012) 

referentes à composição e escolha das espécies a serem utilizadas para a 

arborização urbana:  

 Na composição da arborização, deve-se escolher uma só espécie 

para cada rua, ou para cada lado da rua ou para um certo número de 

quarteirões, conforme sua extensão. Isso facilita o acompanhamento de 

seu desenvolvimento e a manutenção destas árvores, como as podas de 

formação e contenção, quando necessárias, além de maximizar os 

benefícios estéticos.  

 Considerar a recomendação de que uma única espécie não deve 

ultrapassar o limite de 10 a 15% do total da quantidade de árvores 

existentes em um mesmo bairro ou região.  

 Recomenda-se um número mínimo entre 10 e 20 espécies para 

utilização no plano de arborização.  

 Na composição de espécies deve-se buscar o equilíbrio entre 

espécies nativas e exóticas (o Ministério Público do Estado do Paraná 

recomenda somente espécies nativas), devendo-se dar preferência às 

mudas de espécies nativas ocorrentes na região bioclimática na qual se 

localiza o município, já que estão adaptadas ao ecossistema local, 

promovendo assim a sua conservação, bem como a recuperação e 

reintrodução de pássaros nativos.  

 Para espécies nativas com potencial de uso na arborização de ruas, 

mas para as quais não há informação do seu comportamento no meio 

urbano, sugere-se que sejam propostos plantios experimentais (uma 

quadra ou parte de uma rua) para monitoramento destas espécies para 

futuro uso em larga escala.  

 Dependendo do local a ser arborizado (cidades de clima frio), a 

escolha de espécies caducifólias (perdem as folhas em certo período do 

ano) é extremamente importante para o aproveitamento do calor solar 
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nos dias frios; já em outras cidades, com clima quente, as espécies de 

folhagem perene são mais adequadas.  

 O formato e a dimensão da copa devem ser compatíveis com o 

espaço físico tridimensional disponível, permitindo o livre trânsito de 

veículos e pedestres, evitando danos às fachadas e conflito com a 

sinalização, iluminação e placas indicativas.  

 Nos passeios, deve-se plantar apenas espécies com sistema radicial 

pivotante para evitar o levantamento e a destruição de calçadas, 

asfaltos, muros de alicerces profundos. Ressalta-se que no meio urbano, 

mesmo árvores com raízes pivotantes, podem apresentar raízes 

superficiais devido às condições do solo ou por área livre de crescimento 

insuficiente.  

 Dar preferência a espécies que não deem flores ou frutos muito 

grandes.  

 Selecionar espécies rústicas e resistentes a pragas e doenças, pois 

não é permitido o uso de fungicidas e inseticidas no meio urbano. 

 Deve-se selecionar espécies de galhadas resistentes para evitar 

galhos que se quebrem com facilidade.  

Desta forma, apresentamos a seguinte, um elenco de espécies que podem 

ser utilizadas na arborização das ruas do município, com a indicação das restrições 

de local de plantio. 

 

4.2 ESPÉCIES RECOMENDADAS 

 

A escolhas das espécies para arborização urbana foi realizada de acordo 

com critérios de benefícios ambientais à cidade, qualidade de fuste, madeira, 

arquitetura de copa, hábito de raiz, uso consagrado e respostas conhecidas em 

cidades da região sudoeste do Paraná.  

Destaca-se a necessidade do incentivo e realização de testes de 

arborização urbana com espécies nativas regionais, que, embora sejam pouco 

conhecidas as suas respostas na cidade, merecem ter destaque em propostas de 

revegetação local, como espécies potenciais. Algumas espécies, embora com 
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comportamento adequado, vigor e resistência em alguns lugares podem apresentar 

reações distintas em outras regiões. 

Desta forma para o município de Bom Sucesso do Sul, foram selecionadas 

as seguintes espécies nativas: 

Nome Cientifico  Nome Popular  
Ruas 
com 
fiação 

Av./ Ruas 

sem 

fiação 

Praças/ 

Parques 

Annona coriácea Ariticum   x 

Allophylus edulis Vacum / Chal-Chal  x x 

Bongavilea spectalis Primavera / Três Marias x x  

Brunfelsia uniflora Manacá-de-jardim x x  

Calliandra selloi Angiquinho x   

Caesalpinia pulcherrima Flamboyantzinho x x  

Caesalpinia echinata Pau Brasil  x x 

Campomanesia xanthocarpa Guabiroba  x x 

Caesalpinia peltophoroides Sibipiruna  x x 

Eugenia involucrata Cerejeira  x x 

Eugenia uniflora Pitangueira    x 

Cinnamomum zeylanicum  Canelinha x  x 

Schinus molle Aroeira-salsa,  x x 

Tabebuia alba Ipê Amarelo x x x 

Tabebuia roseo-alba Ipê-branco   x 

Tabebuia heptaphylla Ipê-roxo   x 

Tabebuia avellanedae  Ipê Rosa Anão x x x 

Tibouchina sellowiana Manacá da serra x x x 

Tibouchina granulosa Quaresmeira x x x 

Tabela 15. Espécies nativas recomendadas para arborização em Bom Sucesso do Sul - PR. 
 
 

Apesar da preferência as espécies nativas, é importante salientar que nem 

todas as exóticas trazem prejuízos ambientais e/ou sociais. O ideal seria a 

utilização predominante das nativas, tanto por motivos ecológicos como para 

valorizar a riqueza florística regional. No entanto existem espécies exóticas que se 

mantem contidas nos locais onde foram plantadas sem tornarem-se invasoras. 

Este é o caso das espécies as quais BLUM (2008) categoriza apenas com 

“introduzidas’, e que podem ser toleradas para arborização de vias públicas, desde 
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que tenham características muito apreciáveis para este fim. Dentre estas podemos 

citar: 

 

Nome Popular  Nome Cientifico  
Ruas 
com 
fiação 

Av./ Ruas 

sem fiação 

Praças/ 

Parques 

Bauhinia varegata  Pata-de-vaca x x  

Bauhinia forticata Pata-de-vaca/Unha de vaca    

Delonix regia Flamboyant  x x 

Dypsis Lutescens Palmeira areca  x x 

Hibiscus rosa-sinensis  Hibisco x x  

Jacaranda mimosaefolia Jacarandá-mimoso  x x 

Tabela 16. Espécies exóticas recomendadas para arborização em Bom Sucesso do Sul - PR. 
 

 

As arvores indicadas para composição as ruas com fiação aérea são arvores 

de pequeno porte, que apresentam altura na fase adulta entre 04 e 06 metros e o 

raio de copa fica em torno de 04 a 05 metros.  

As arvores de médio porte atingem de 07 a 10 metros e o raio de copa 

varia de 06 a 07 metros. São apropriadas para calçadas largas (maior que 2,5 m) e 

avenidas, com ausência de fiação aérea. Também podem ser plantadas em praças 

e parques. 

Já as arvores selecionadas para as praças e parques são de grande porte, 

ultrapassam 12 metros e o raio de copa é superior a 10 metros. Estas espécies não 

são apropriadas para plantio em calçadas, conforme indicado nas tabelas 15 e 16.  

 

4.3 COMENTÁRIOS SOBRE AS PRINCIPAIS ESPÉCIES ESCOLHIDAS 

 

A Quaresmeira, Tibouchina granulosa, é uma árvore nativa de pequeno 

porte e raízes profundas. Apresenta bonita floração roxa que ocorre duas vezes por 

ano, possui fruto pequeno e raiz pivotante. É uma das principais árvores utilizadas 

na arborização urbana em todo o Brasil.  

O Ipê Amarelo (Tabebuia chrysotricha), é uma espécie nativa do Brasil que 

apresenta pequeno porte. É indicada para áreas sob fiação elétrica, exige baixa 

intensidade de podas e não causa danos às calçadas devido ao sistema radicular 
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pivotante e pouco ramificado. Possui uma florada bela e intensa na primavera. 

Além disso, tem demostrado boa adaptação às condições edafoclimáticas da 

região sudoeste do Paraná. 

A Sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides) é bastante utilizada em praças e 

parques, pois proporciona densa sombra e uma bela florada. Não apresenta raízes 

agressivas porém não deve ser plantada em calcadas devido ao alto porte. 

A Canafístula (Peltophorum dubium) possui copa caducifólia de bom 

sombreamento, floração amarela, alto fuste. Possui boas características para 

arborização de parques e praças. 

O Jacarandá mimoso ou carobaguaçu (Jacaranda mimosaefolia), é uma 

arvore decídua, de floração exuberante, caracterizada pela rusticidade e 

crescimento rápido. É utilizada no paisagismo de varias cidades em toda a América 

do Sul. Sua madeira é de excelente qualidade e porte alto. Pode ser utilizada em 

parques e praças, ou na arborização de ruas com passeios largos e canteiros 

centrais. Para a região sudoeste do Paraná, deve-se tomar cuidado com as plantas 

jovens, pois a espécie não tolera frios muito intensos e secas prolongadas. 

As espécies Bauhinia varegata e Bauhinia forticata, popularmente 

conhecidas como Pata de Vaca devido ao formato das folhas, são de 

origem exótica (não invasora) e possui belas flores rosas e brancas, 

respectivamente. Possuem raízes profundas que não estouram as calçadas. 

 

4.4 ESPÉCIES PROIBIDAS  

 

Algumas espécies arbóreas apresentam características não adequadas 

para o ambiente urbano ou são proibidas por legislação, e portanto não devem ser 

plantadas no município, ou se caso estas espécies já tenham sido plantadas, 

devem ser substituídas.  

A PORTARIA IAP Nº 059, DE 15 DE ABRIL DE 2015, traz as seguintes 

definições: 

Espécies exóticas: espécies, subespécies ou taxa inferiores 

introduzidos fora da sua área natural de distribuição presente ou 

pretérita, incluindo qualquer parte, gametas, sementes, ovos ou 

propágulos dessas espécies que possam sobreviver e 

posteriormente reproduzir-se.  
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Espécies exóticas invasoras: espécies exóticas cuja introdução 

ou dispersão ameaça ecossistemas, ambientes, populações, 

espécies e causa impactos ambientais, econômicos, sociais ou 

culturais 

As espécies exóticas invasoras produzem alterações na distribuição e 

funções de ecossistemas e podem produzir híbridos ao cruzar com nativas, 

eliminando genótipos originais e ocupando o espaço de espécies nativas. No anexo 

I da PORTARIA IAP Nº 059/2015 encontra-se a relação de espécies exóticas 

invasoras, as quais são proibidas para a arborização urbana.   

 

4.5 ARVORES A SEREM RETIRADAS OU SUBSTITUÍDAS NO 

MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL 

 

Recomenda-se proceder a substituição de árvores danificadas, espécies 

exóticas invasoras e/ou consideradas inadequadas para a arborização urbana 

devido ao porte ou outras características indesejáveis. 

 Deve-se também monitorar árvores que apresentem defeitos estruturais 

que venham a apresentar riscos, por quebra de partes ou de toda a estrutura e 

substitui-las assim que possível.  

Observar a presença de galhos secos, ocos ou interferindo na rede elétrica, 

lesões na casca, sinais de degeneração por senescência, ataque de fungos e 

insetos perfuradores, alta infestação por erva-de-passarinho, enfraquecimento por 

doenças, podas sucessivas ou atos de vandalismo, e árvore inclinada ou com copa 

muito assimétrica. 

As árvores consideradas de risco devem ser removidas e substituídas, 

conforme já mencionado, por mudas adaptada ao local e à região, conforme 

indicado neste plano.  

Para tanto, deve-se promover a gradual substituição destas espécies na 

arborização do município, com plantio de mudas ao lado das árvores antigas, para 

que a paisagem não sofra uma mudança brusca.  

No município de Bom Sucesso do Sul, em muitos pontos as substituições 

já vem ocorrendo, conforme figura abaixo. 
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Figura 34. Mudas de Cinnamomum zeylanicum (Canelinha) plantadas em substituição à espécie 
Ligustrum lucidum (Alfeneiro). Jul. 2015 

 

 Na tabela abaixo são apresentadas as espécies que deverão ser 

removidas ou substituídas da arborização urbana do município, e seus respectivos 

motivos. 

 
Nome científico Nome popular Motivo Quant. 

Ligustrum lucidum  Alfeneiro Exótica invasora / 
senescentes/ arvores de risco/ 
calçadas danificadas 

231 

 Prunus serrulata Cerejeira Exótica, não adaptada a região 78 

Salix babylonica Salgueiro 

chorão 

Exótica, curta longevidade, 

severo ataque de insetos  

39 

Melia azedarach  Cinamomo Exótica invasora 17 

Citrus aurantium  Laranjeira Exótica fruto grande, presença de 

espinhos. 

16 

Citrus limon Limoeiro Exótica invasora, fruto grande, 

presença de espinhos. 

16 

Pinus pinaster Pinheiro bravo Exótica, alto porte, alelopatia, uso 13 
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em plantio comercial. 

Ficus benjamina  Ficus Exótica, raízes secundarias 

prejudicam calçadas 

6 

Citrus reticulata  Bergamoteira Exótica, fruto grande, presença 

de espinhos. 

5 

Hovenia dulcis  Uva-do-japão Exótica invasora 5 

Ficus auriculata Figueira chilena Exótica, alto porte, raízes 

secundarias mais desenvolvidas 

que a pivotante, copa pesada 

5 

Cupressus sp Pinheiro 

americano 

Exótica, não indicada para 

calçadas 

5 

Eriobotrya japonica  Nespereira Exótica Invasora 3 

Tipuana tipu Tipuana Exótica, alto porte, madeira fraca 

e suscetível a cupins 

2 

Morus nigra Amorinha preta Exótica invasora 2 

Psidium guajava  Goiabeira Exótica invasora 1 

Syzygium cumini  Jamelão Exótica invasora 1 

Musa acuminata Bananeira Exótica, inapropriada para 

arborização urbana 

1 

Juglans regia Nogueira  Nativa, alto porte, não indicada 

para calçadas 

1 

Citrus reticulata  Pocã Exótica, fruto grande, presença 

de espinhos. 

1 

Pinnus sp Pinus Exótica invasora, alelopatia, 

destinada ao plantio comercial 

1 

Eucalyptus sp Eucalipto Exótica, destinada ao plantio 

comercial 

1 

Total     450 
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Figura 35. Número de indivíduos prioritários à substituir no meio urbano  
 

Também foram identificadas outras espécies pouco recomendadas para 

plantios em calçadas, que poderão ser substituídas na sequencia por espécies 

nativas ou mais apropriadas. São elas: Cupressus lusitânica, Salix babylonica, 

Prunus pérsica, Mimosa pudica, Acacia horrorida, Duranta erecta, 

Camellia japônica, Rhododendron simsii e Toona ciliata. 
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5. PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANTIOS 

 

Uma arborização adequada deve diminuir os conflitos com a infraestrutura 

urbana, reduzindo os custos com manutenção, indenizações e atendimentos de 

emergência, todavia é importante levar em conta que muitas vezes os conflitos 

existentes têm origem nos equipamentos (rede de água, esgotos, postes e energia 

elétrica, coleta de águas pluviais, placas, etc) e não nas árvores. 

Para a ideal gestão da arborização do município é preciso começar pelo 

plantio de espécies nas áreas que não possuem uma arborização satisfatória. 

Para isso, deve ser observado o diagnóstico realizado, no qual aponta muitas ruas 

com estrutura consolidada, ou composta apenas por espécies exóticas invasoras. 

O plantio /substituição nessas áreas deve ser entendido como de caráter 

emergencial.  

O plantio deve ser feito, preferencialmente, na estação chuvosa (dia 

nublado e úmido) ou qualquer época do ano desde que se irrigue na época seca. 

 

5.1 COMPOSIÇÃO DAS ESPÉCIES 

 

A diversidade de espécies é fundamental à segurança sanitária da 

arborização, uma vez que reduz os riscos de perdas com pragas e doenças. Sendo 

assim, recomenda-se que uma única espécie não ultrapasse de 10 a 15% do total 

da população de árvores existentes na cidade (Manual, 2012; COPEL, 2015). 

Apesar de encontrarmos na literatura a indicação que na composição de 

espécies deve-se buscar o equilíbrio entre espécies nativas e exóticas, o Ministério 

Público do Estado do Paraná recomenda que sejam utilizadas somente espécies 

nativas. 

 

5.2 PADRÃO DAS MUDAS 

 

As mudas a serem plantadas em vias públicas deverão apresentar as 

seguintes características mínimas:  

 Altura total: mínima de 2,0 m;  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Esgoto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_pluvial
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 DAP (diâmetro a altura do peito): acima de 0,03m;  

 Ter boa formação mantendo suas características fenotípicas;  

 Estar livre de pragas e doenças;  

 Estar viçosa e resistente, capaz de sobreviver a pleno sol; 

 Ter estado exposta a pleno sol no viveiro por no mínimo 6 meses; 

 Ter sistema radicular bem formado e consolidado na embalagem;  

 É recomendável que o torrão deva ter o volume mínimo de 15 litros.  

 

 

5.3 AQUISIÇÃO DAS MUDAS 

 

O município de Bom Sucesso do Sul possui um viveiro municipal localizado 

nos fundos da EMATER, porém o mesmo tem funcionamento limitado. Algumas 

mudas, como as canelas, são produzidas neste local, as demais são adquiridas em 

empresas particulares. 
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Figura 36. Mudas produzidas no viveiro municipal. Jul. 2015 
 

Sugere-se que o município realize melhorias e ampliações nas instalações 

do viveiro, uma vez que este poderia prestar relevante serviço ambiental à 

comunidade através da produção e distribuição de mudas. Além das áreas 

urbanas, o viveiro poderia atender as necessidades das áreas rurais do município, 

na recuperação das matas ciliares, reserva legal, entre outros. 

Na operação do viveiro, para melhorar e ampliar os serviços, e uma vez 

que existem muitas dificuldades em encontrar sementes nativas, a Prefeitura de 

Bom Sucesso do Sul, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, poderia solicitar o 

auxílio da população que tenham em suas terras boas árvores matrizes para 

coletar e levar sementes até a secretaria, ou então que disponibilizem as mesmas 

para que a prefeitura realize a coleta e encaminhem as sementes para germinação 

no Viveiro Municipal. 

Propõe-se também que o município realize parcerias com viveiros de 

outros municípios e/ou de instituições como o do Instituto Ambiental do Paraná – 

IAP e de empresas com interesse na arborização urbana, como a COPEL– 

Companhia Paranaense de Energia. 

 

5.4 LARGURA DE CALÇADAS E RUAS 

 

Alguns parâmetros podem ser definidos do porte das árvores a serem 

plantadas são: largura da rua, fiação, placas de sinalização e iluminação (SILVA 

FILHO E BORTOLETO, 2005). 
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O município de Bom Sucesso do Sul apresenta somente ruas largas (mais 

de 7 m de largura). A largura das calçadas também é propícia a implantação de 

vegetação arbórea em toda a extensão do município, apresentando na maioria 3 

metros de largura.  As vias estão aptas à serem arborizadas, respeitando, 

evidentemente, os demais elementos urbanos. 

 Recomenda-se a utilização de calçadas ecológicas em toda a área 

urbana. A função deste tipo de calçada, além de fornecer espaço para o 

crescimentos das mudas, é manter a capacidade de infiltração de água no solo e 

reduzir velocidade das águas de chuva. Elas proporcionam o embelezamento do 

espaço urbano e economia significativa de custos da obra ao município.  

A área pavimentada dos passeios devem ter no mínimo 1,20 metros, 

conforme preconiza a NBR 9050/94, sendo recomendado 1,50 metros.  

 

Figura 37. Largura dos passeios. ABNT NBR 9050:2004 (Acessibilidade a edificações, mobiliário e 
equipamentos urbanos) 

 
 

De acordo com esta norma, os elementos da vegetação tais como ramos 

pendentes, plantas entouceiradas, galhos de arbustos e arvores não devem 

interferir com a faixa livre de circulação, bem como muretas, orlas, grades ou 

desníveis no entorno da vegetação. 

Nas áreas adjacentes à rota acessíveis não são recomendadas plantas com 

espinhos, que produzam substancias toxicas, que necessitem manutenção 
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constante, que desprendam muitas folhas, flores, frutos ou substancias que tornem 

o piso escorregadio, ou que danifiquem as calçadas. 

Recomenda-se que a divisão das seja realizada da seguinte forma: Faixa de 

serviço (mobiliário e arborização), largura mínima de 0,75m. Faixa livre, de acordo 

com o exposto acima (mínimo 1,20m), e faixa de acesso aos imóveis sem largura 

mínima definida. Em muitos pontos no município de Bom Sucesso do Sul esta 

norma está sendo atendida, porém é de interesse público que se determine em lei 

a adoção de calçada ecológica no município. 

 

 

 

Figura 38. Divisão das calçadas. Fonte: Divulgação/ Prefeitura de São Paulo. 
 
 
 



 
 

72 
 

 

Figura 39. Divisão correta das calcadas implantado em Bom Sucesso do Sul. Jul 2015 
  

5.5 ESPAÇAMENTOS E AFASTAMENTOS 

 

Na faixa de serviço, as mudas devem ser plantadas com um recuo de pelo 

menos 0,4 m do meio fio. A escolha da árvore deverá respeitar o critério de largura 

da calçada e recuo das edificações e principalmente a existência de rede elétrica 

aérea.  

O espaçamento entre as árvores urbanas deve ser regido em função do porte 

da árvore, conforme a tabela abaixo: 

 

Porte Espaçamento sugerido (m) 

Pequeno 4,0 – 6,0 

Médio 7,0 – 10,0 

Grande 10,0 – 15,0 

Tabela 16. Espaçamento sugerido entre árvores em função da copa. 
 

Já para os afastamentos mínimos necessários entre as árvores e outros 

elementos urbanos sugere-se as distâncias mínimas abaixo: 

Distância mínima em relação a: Afastamentos sugeridos (m) 
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Notas: 
(1) Evitar interferências com cone de iluminação. 
(2) Sempre que necessário, a copa de árvores de grande porte deverá ser conduzida (precocemente), através 
do trato cultural adequado, acima das fiações aéreas e da iluminação pública. 
(3) A visão dos usuários não deverá ser obstruída. 
(4) Caso as espécies arbóreas sejam diferentes, poderá ser adotada a média aritmética. 
(5) Uma vez e meia o raio da circunferência circunscrita à base do tronco da árvore, quando adulta, medida em 
metros. 
 
Tabela 17. Afastamentos mínimos necessários entre as árvores e elementos do meio urbano. Fonte: 
Manual Técnico de Arborização Urbana de São Paulo. 

 

A presença de fiação aérea ou subterrânea é um dos fatores mais 

importantes no planejamento da arborização das ruas. A recomendação é que a 

rede de energia elétrica aérea seja implantada, preferencialmente, nas calçadas 

oeste e norte, e sob elas, árvores de pequeno porte e nas calçadas leste e sul, 

árvores de porte médio. No caso de árvores com porte inadequado para plantio sob 

fiação, cujas copas estão em contato com a rede aérea, uma opção é implantar 

soluções de engenharia como, redes isoladas, protegidas ou compactas, que 

Pequeno 

porte 

Médio 

porte 

Grande 

porte 

Esquina (referenciada ao ponto de encontro dos 

alinhamentos dos lotes da quadra em que se situa) 
5,0 m 5,0 m 5,0 m 

Iluminação pública (1) (1)  (1) e (2) 

Postes  2 m  4 m 5m (2) 

Placas e sinalizações (3) (3) (3) 

Equipamentos de segurança (hidrante) 1 m  2 m 3 m 

Instalações subterrâneas (gás, água, energia, 

telecomunicações, esgoto, drenagem) 
1 m  1 m 1 m 

Ramais subterrâneos 1 m  3 m 3 m 

Mobiliário urbano (cabines, guaritas, telefones) 2 m  2 m 3 m 

Galerias 1 m  1 m 1 m 

Caixas-de-inspeção e bocas-de-lobo 2 m  2 m 3 m 

Fachadas de edificação 2,4 m  2,4 m 3 m 

Transformadores 5 m  8 m 12 m 

Guia rebaixada, gárgula, borda de faixa de pedestres 1m 2 m 1,5R (5) 

Espécies arbóreas 5m (4) 8m (4) 12m (4) 

Pontos de ônibus 4 m 4 m 4 m 

Entrada e saída de veículos 1,5 m 1,5 m 1,5 m 
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permitam melhor convivência com a arborização existente (PIVETTA & FILHO, 

2002). 

No lado da fiação recomendam-se árvores de pequeno porte e distantes 3 a 

4 m dos postes de iluminação. Nunca deve plantar palmeiras sob fiação, cuja altura 

da espécie adulta seja superior ao da fiação. A arborização em locais onde a fiação 

é subterrânea e mesmo onde há rede de água esgoto é feita somente a uma 

distância mínima de 1 a 2 m para evitar problemas, pois as raízes podem obstruir 

canalizações (PIVETTA E FILHO, 2002). 

Segundo a Companhia Paranaense de Energia, sob rede elétrica é possível 

o plantio de árvores de grande porte desde que a muda não seja plantada no 

alinhamento da rede e que a copa das árvores seja conduzida precocemente, 

através do trato cultural adequado, acima dessa rede. 

 

5.6 CANTEIROS E COVEAMENTO  

 

O canteiro ideal para um bom desenvolvimento da árvore em vias públicas 

é de pelo menos 1m2 de área livre de pavimentação.  Porém na prática, muitas 

vezes são utilizados canteiros menores e à medida que a árvore vai crescendo, 

ocorrem danos às calçada e construções.  

Ao longo do desenvolvimento da árvore deverão ser observadas as 

dimensões e condições da área permeável no entorno do exemplar e sempre que 

necessário ampliar o canteiro, respeitando a largura mínima de 1,20 m de faixa de 

circulação de pedestres. As calçadas ecológicas exercem papel importante neste 

contexto. 
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Figura 40. Árvores com área não impermeabilizada (certo) e impermeabilizada (errado) (Fonte: 

Manual Técnico de Arborização Urbana de São Paulo). 

 

As dimensões das covas variam de acordo com o tipo de solo e tamanho da 

muda. Recomenda-se as dimensões de 0,60 x 0,60 x 0,60m a 1,0 x 1,0 x 1,0 m. 

Quanto menor a fertilidade do solo, maior deve ser a cova.  

O solo de preenchimento deve ser uma parte de solo de textura argilosa, 

uma parte arenosa e uma parte de composto orgânico mineralizado (proporção 

1:1:1), incorporando-se adubos químicos e calcário quando a análise de solo 

indicar. 

 Como opção, pode-se utilizar o hidrogel, para garantir a umidade nas 

raízes por mais tempo. O hidrogel absorve a água no ato da rega ou da chuva e, 

quando o solo está seco, a água é liberada. Cada grama do produto absorve cerca 

de 150ml de água. Recomenda-se utilizá-lo em uma quantidade de 5 g por planta.  

Após o plantio deve-se comprimir o solo por ação mecânica, sugerindo-se 

um pisotear suave para não danificar a muda nem compactar demais o solo. 

 

5.7 TUTORAMENTO 

 

O tutor tem a função de proteger a muda de quebra pelo vento e sustentar o 

conjunto no berço de plantio. Recomenda-se utilizar estacas de madeira ou bambu.   
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Para prender a muda ao tutor, podem-se utilizar barbante, sisal ou fitas de 

borracha. O amarrilho deve ser feito em forma de oito deitado e ocorrer de tal forma 

que permita o crescimento da muda em diâmetro, sem provocar o estrangulamento do 

caule.  Os materiais que não se decompõem naturalmente devem ser retirados quando 

a muda estiver firme.  

 

 

Figura 41. Tutor com amarrilho em forma de oito deitado. Fonte: Manual Técnico de Arborização 
Urbana – Prefeitura de São Paulo. 

 

Devem ser colocados de forma a não prejudicar o torrão, a uma profundidade 

de 0,6 m à 0,8 m e uma distância do tronco da muda de 0,15 m. Sua altura não 

necessita superar a altura da muda, mas recomenda-se utilizar tutores de 2,4m. Deve 

ter secção circular com diâmetro de 6 cm e extremidade inferior pontiaguda para 

melhor fixação ao solo. 
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Figura 42. Tutores simples e duplos. Fonte: Manual Técnico de Arborização Urbana – Prefeitura de 
São Paulo. 

 

Palmeiras e mudas com altura superior a 4,00 m podem ser amparadas por 

03 (três) tutores em forma de tripé com as mesmas dimensões e características 

descritas para os tutores individuais.  

Podem ser utilizados protetores em áreas urbanas próximas de 

equipamentos escolares, quadras de esportes e áreas de “play-ground”, para evitar 

danos mecânicos principalmente ao tronco das árvores até o completo 

desenvolvimento da árvore. 
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Figura 43. Tutores em forma de tripé. Fonte: Manual Técnico de Arborização Urbana – Prefeitura de 

São Paulo. 
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6. PODAS 

 

Define-se poda como sendo a retirada seletiva de partes indesejadas ou 

danificadas de uma arvore, a fim de se alcançar objetivos específicos (NBR 

162460). Os objetivos principais são para formação, manutenção ou segurança.  

A poda é importante para proporcionar a compatibilização entre a 

arborização e outros componentes urbanos. Esta é a prática de manutenção mais 

aplicada às árvores urbanas.  

  

6.1 PROCEDIMENTOS 

 

A fim de alcançar os objetivos da poda, a NBR 162460 traz as seguintes 

recomendação: 

 Considerar o ciclo de crescimento, a estrutura individual das espécies e o 

tipo de poda a ser executada para cada objetivo. 

O percentual da copa a ser retirado não deve ser maior do que 25%, a não 

ser que justificado tecnicamente.  

Também não deve ser retirado mais do que 25% da folhagem de um galho, 

quando este é cortado junto a outro galho lateral. 

O destopo, técnica utilizada para reduzir o tamanho da arvore, deixando 

apenas brotos, tocos e ramos secundários e a poda tipo poodle, na qual são 

retirados os galhos secundários do interior da copa, são consideradas técnicas 

inadequadas e excessivas, devendo ser aceitas apenas em casos de necessidade 

para posterior supressão. 

A arvore a ser podada deve passar pela inspeção de um arborista 

capacitado para prestar ou supervisionar a atividade. 

As ferramentas deve estar sempre afiadas e em perfeitas condições de uso, 

de forma a não danificar o tecido vivo ou a casca das arvores. 

 

6.2 TIPOS DE PODA 

 

De acordo com a ABNT NBR 16246-1:2013, temos os seguintes tipos de 

podas: 
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6.2.1 Podas comuns 

 

Limpeza: Poda seletiva para remover galhos mortos, doentes ou quebrados. 

Desrama ou raleamento: poda seletiva para reduzir a densidade dos galhos. 

Deve ser feita uma retirada equilibrada de ramos para não comprometer a estrutura 

da arvore. O recomendado é não retirar mais do que 25% do volume da copa que 

cresceu após a última poda. 

Elevação da copa: poda seletiva para fornecer espaços verticais. 

Redução: poda seletiva para reduzir a altura e/ou a largura da copa, sempre 

obedecendo a arquitetura típica da espécie, buscando uma distribuição equilibrada 

de ramos. O galho deve ser podado junto a outro que tenha no mínimo 1/3 do seu 

diâmetro. 

 

6.2.2 Podas especiais 

 

Poda durante o plantio: deve ser realizada apenas para limpeza (remoção de 

galhos mortos, doentes ou quebrados). 

Poda de condução: remoção de galhos que esteja em atrito com outro, que 

interfiram com elementos construtivos, ou que possua fraca ligação com seu ramo 

de origem. Convém que se promova o desenvolvimento de um ou mais ramos 

lideres, quando apropriado. 

Poda em arvores jovens: realizada pra redução de riscos, manutenção ou 

melhoramento da saúde ou da estrutura da arvore, melhoria do aspecto estético, 

ou atendimento a uma necessidade especifica. Caso a arvore não tolere podas 

recorrentes e não se verifique alternativas para melhor alterar o espaço disponível, 

pode ser considerado o transplante da arvore para outro local. 

Poda emergencial: É realizada a qualquer momento, sem a necessidade de 

programação, pois visa resolver problemas emergenciais causados por galhos de 

arvores que ofereçam riscos imediatos a terceiros e/ou a serviços de utilidade 

pública. A poda deverá seguir a ABNT NBR 16246-1:2013, que será apresentada 

na sequência.  

Latada: É uma combinação de poda e suporte de galhos para orientar o 

crescimento da planta. Também é conhecida como pérgula ou caramanchão. 

Nesta, os galhos que se estendem para além do plano de crescimento devem ser 
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podados ou amarrados ao fio de condução. Este fio pode ser trocado sempre que 

necessário para evitar estrangulamento de galhos. 

Restauração: Poda seletiva para aprimorar a estrutura, forma e aparência da 

arvore que tenha sido severamente destopada ou danificada.  

Poda para vistas: Poda seletiva de galhos para permitir acesso a uma vista 

especifica. 

Poda de raízes: esta poda não é recomendada, devendo ser priorizado o 

aumento dos canteiros e outras alternativas a essa poda. Em caso imprescindível, 

deve ser feita com ferramentas adequadas, com cortes que devem resultar em uma 

estrutura plana, não permitindo o ressecamento do tecido, a estabilidade e a 

vitalidade da arvore. 

 

6.2.3 Poda de Palmeiras 

 

 Recomenda-se que seja realizada a poda em palmeiras quando a fronde 

(folhas das palmeiras), inflorescência, frutos e pecíolos possam criar condições de 

risco. Não podem ser removidas frondes vivas e saudáveis que se iniciem em 

ângulo maior ou igual a 45º com o plano horizontal na base das frondes (Figura 

34), exceto em caso de conflito com redes aéreas de serviço. Recomenda-se que a 

descamação da palmeira seja feita pela remoção apenas das bases das frondes 

mortas no ponto onde elas entram em contato com a estipe, sem causar danos aos 

tecidos vivos. 
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Figura 44. Ponto de remoção de frondes (1) e poda excessiva em uma palmeira (2). Fonte: NBR 

16246-1:2013 
 

 

6.2.4 Podas em redes de serviços públicos 

 

De acordo com a NBR 16246-1:2013, o propósito da poda de arvores que 

estejam em risco imediato ou potencial com a rede elétrica e outros serviços 

públicos, é prevenir a interrupção no fornecimento desses serviços, cumprir 

requisitos legais de distancias de segurança, prevenir danos aos equipamentos, 

evitar obstrução de acessos e assegurar o uso correto da faixa de passagem. 

Quando se tratar de rede elétrica, somente o podador em sistema elétrico de 

potência deve ser designado para o trabalho, conforme estabelece a Norma 

Regulamentadora do Mistério do trabalho e Emprego (MTE).  

Podas de redução de copa junto a redes elétricas são recomendadas 

quando os galhos estiverem crescendo abaixo ou para dentro da área de 

passagem da rede elétrica (espaço de segurança). Convém que seja realizado o 

mínimo de cortes e que seja levada em consideração a estrutura natural da arvore. 
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Figura 45. Exemplar de Ligustrum lucidum (Alfeneiro) com poda de copa junto a rede elétrica em 
Bom Sucesso do Sul. Jul. 2015 

 

No caso de arvores de grande porte com valores históricos ou culturais, que 

não apresentem risco eminente de queda, deve ser considerada preferencialmente 

a opção de adaptação da rede. Após a emergência, podas corretivas devem ser 

realizadas, caso necessário (NBR 16246-1:2013). 

De acordo com a concessionaria de energia local (COPEL), as podas de 

segurança que são realizadas junto à redes de energia elétrica exigem a utilização 

de equipamentos de segurança próprio, e respeito aos afastamentos mínimos, 

conforme quadro abaixo: 

Tipos de redes Distância de segurança 

mínima após a poda 

Rede de alta tensão em 138 kv 4,30 m 

Rede de alta tensão em 69 kv 4,00 m 

Rede convencional ou protegida de média tensão em 34,5 kv* 2,00 m 

Rede convencional ou protegida de média tensão em 13,8 kv 2,00 m 

Rede convencional de baixa tensão em 110 ou 220 kv 1,00 m 

*Anteriormente conhecida como alta tensão 

Tabela 17. Distâncias de segurança mínimas após a poda. Fonte: COPEL, 2015 
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6.3 TECNICAS DE CORTE  

 

Um corte de poda adequado, que remova o galho em seu ponto de origem 

deve ser feito junto ao tronco ou ao galho de origem, sem danificar a crista da 

casca ou o colar e sem deixar toco de galho. 

O corte final deve resultar em uma superfície plana, com a casca adjacente 

firmemente ligada. 

Ao remover galhos mortos, o corte final deve ser feito no limite da crista e do 

colar, respeitado o tecido vivo e não causando danos a outras partes da planta. 

Galhos muito grandes devem ser cortados em fases, conforme técnica dos 

três cortes (figura 35), a fim de evitar lascas ou rompimento da casca. Podem ser 

utilizadas cordas e outros equipamentos para auxiliar na remoção dos galhos. 

 

Figura 46. Corte para remoção de galho em seu ponto de origem (técnica dos três cortes).  
Fonte ABNT NBR 16246-1:013 

 

É recomendado que o corte de poda para redução do comprimento do galho 

seja a bissetriz entre a crista da casca e uma linha imaginaria perpendicular ao 

galho suprimido (figura 36). 
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Figura 47. Corte para redução do comprimento do galho ou caule de origem. 
Fonte: ABNT NBR 16246-1:013 

 
 

 
Figura 48. Corte final para remoção de galho com pequeno angulo de inserção.  

Fonte: ABNT NBR 16246-1:2013 
 
 

O corte final para remoção dos galhos com pequeno ângulo de incisão deve 

ser feito a partir da parte externa do galho para evitar danos ao galho de origem 

(figura 37). 

Ao final da operação de poda, deve-se remover possível galhos danificados 

pelo processo. 
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6.4 TRATAMENTO DE LESÕES 

 

Essa atividade não é recomendada porém, de acordo com a NBR 16246-1:3, 

poderá ser realizado quando houver necessidade de controle de doenças, insetos, 

ervas parasitas, controle de brotações ou por razões estéticas.  

Não devem ser utilizadas substancias danosas à arvore, e a limpeza da 

lesão deve se limitar a retirada de tecido solto e danificado. 

  

6.5 REMOÇÃO DOS TOCOS 

 

O método mais utilizado para remoção do toco é escavar até que o mesmo 

possa ser removido com a maior parte do sistema radicular. Este método é eficaz, 

mas demorado e trabalhoso. Uma forma mais rápida de proceder à operação é 

utilizar-se de equipamentos mecanizados. É possível, ainda, deixar o toco 

apodrecer naturalmente ou incorporá-lo ao contexto paisagístico (CEMIG, 2011).  

Remoção por escavação: consiste em abrir valas ao redor do toco, raspando 

o máximo possível da terra com uma pá ou enxada. É interessante deixar um par 

de raízes resistentes para ajudar a mexer e puxar o toco. Continuar a cavar em 

volta do toco, cortando e arrancando as raízes até afrouxá-lo. Para facilitar a 

operação é possível deixar uma porção do tronco com uma altura que permita a 

alavancagem, utilizando-se de veículos ou equipamentos para puxar o tronco e 

desprendê-lo do solo. 

 Remoção com equipamentos: São utilizados trituradores que funcionam 

como moedores de madeira que descem abaixo da superfície do solo. Uma lâmina 

equipada com dentes provoca arranhões e cortes no toco. Estes equipamentos 

exigem cuidados, uma vez que arremessam detritos que podem se espalhar por 

vários metros de distância. Recomenda-se colocar uma tela ao redor para proteção 

e utilizar EPIs (roupas compridas, botas, luvas, protetor facial ou óculos de 

segurança, protetor auricular e capacete). 

 
 
 

6.6 ÉPOCA DE REALIZAÇÃO DAS PODAS 

 

 É recomendado realizar a poda no final do outono ou começo do inverno. 

Durante este período há menos perda de seiva e as plantas estressam menos. 
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Além disso, nessa época do ano as chances de que os cortes acabem infestados 

por insetos ou fungos são bem menores. A exceção é feita em casos específicos 

ou em podas de segurança. 

 

6.6 DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DE PODA 

 

Os resíduos gerados devem ser agrupados e retirados para que não 

atrapalhem o livre acesso de pedestres e veículos automotores, não obstruam 

bueiros ou gerem outros tipos de transtornos. 

De acordo com a NBR 16246-1:2013, os restos de resíduos provenientes 

das podas devem ter destinação adequada, compatível com o valor deste 

materiais, devendo ser privilegiados os destinos que proporcionem o 

aproveitamento da madeira, a manutenção do carbono fixado, o emprego em 

práticas de jardinagem e a geração de renda. 

Esse resíduo podem ser transformados em adubo, por meio de 

compostagem ou em energia através da sua queima. Quando houver necessidade 

de disposição final deste resíduo ele deve ocorrer em local licenciado para este fim. 

Caso o município não tenha uma destinação interna adequada, pode ser 

optado por chamar empresas da região que trabalham com processos de 

compostagem, a exemplo das empresa: Sabiá Ecológico, de Enéias Marques, 

CETRIC e REBIO, de Pato branco, ou outras empresas na região, devidamente 

licenciadas pelo órgão ambiental estadual.  

 

 

6.7 MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 

 

A implementação do Plano Municipal de Arborização Urbana ficará a cargo 

da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul, que deverá contratar um 

profissional ou empresa responsável para sua execução. No momento a prefeitura 

não dispõe em seu quadro técnico, de profissional responsável pelo departamento 

de Agricultura e Meio Ambiente. Também deverá ser contratado um técnico 

responsável pelo viveiro municipal.  
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Como existe a necessidade de remoção/substituição de uma grande 

quantidade de arvores, recomenda-se realizar audiências publicas para informar a 

população sobre os cortes de arvores. 

O monitoramento deve ser realizado de maneira continua, visando 

acompanhar o desenvolvimento das árvores existentes e das mudas plantadas, 

observando e registrando todas as alterações ocorridas, a fim de se fazer novo 

planejamento. As informações do banco de dados devem ser atualizadas fazendo 

uso do georreferenciamento.  

De uma forma geral, será realizado monitoramento durante a implantação do 

plano de arborização e na fase de pós-implantação, com aspectos relacionados ao 

estado geral das árvores e a receptividade da população ao plano implantado. 

Todas as ações deverão ser registradas. 
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7. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
 

7.1 DIVULGAÇÃO DO PLANO 

 

Como forma de atender os objetivos do Plano, devem ser realizadas 

reuniões com equipe técnica da Prefeitura municipal e lideranças voluntárias de 

entidades civis do município para apresentação do plano.  

Posteriormente será aberto a toda população, através de Consulta Pública. 

A população deve ter oportunidade de conhecer as metas do projeto e decidir pelas 

áreas prioritárias de implantação, bem como opinar sobre as espécies a serem 

utilizadas.  

O projeto terá continuidade nos próximos anos com reuniões de avaliação e 

recondução, com a população. 

 

 

7.2 PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO 

 

É necessário desenvolver projetos de conscientização sobre o Plano de 

Arborização Urbana e legislação correspondente para a sociedade, informando a 

população sobre os problemas e as soluções para a arborização urbana do 

município. Deve-se utilizar mecanismos que promovam o trabalho conjunto entre 

população, o poder público e empresas privadas, no sentido de ampliar os 

resultados. 

Para isso, são propostas as seguintes atividades: 

 Na operação do viveiro, para melhorar e ampliar os serviços, a Prefeitura 

de Bom Sucesso do Sul, por meio da Secretaria do Meio Ambiente ou Agricultura, 

poderia solicitar o auxílio da população que tenham em suas terras boas matrizes 

para coletar e levar sementes até a secretaria, ou disponibilizar para que a 

prefeitura envie alguém para a coleta. Fazendo assim, o cidadão presta uma 

importante contribuição para a disseminação das espécies nativas, além de 

favorecer a utilização de mudas mais adaptadas à região. 
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 Participação da comunidade nos plantios: promover campanhas que 

envolvam diretamente os munícipes nos plantios das mudas, mediante treinamento 

e acompanhamento técnico. 

 Promoção do plantio de espécies frutíferas, ornamentais e medicinais nos 

terrenos particulares e áreas de preservação permanente. 

 Desenvolvimento do monitoramento das ruas e avenidas arborizadas, em 

conjunto com as escolas da rede municipal. 

 Acompanhamento técnico junto a alunos e professores, quando da 

elaboração e implementação de projetos de paisagismo nas escolas e creches 

municipais. 

 Criação de mecanismos de participação direta da comunidade como telefone 

para sugestões ou denúncias. 

 Distribuição de Mudas: Dentre as estratégias disponíveis à incorporação do 

elemento arbóreo no ambiente urbano, a distribuição de mudas é uma daquelas 

onde a interação com a população é maior. As mudas serão entregues a 

comunidade de acordo com o Projeto de Arborização e dentro do plano de 

específico para tal. As espécies escolhidas para este tipo de distribuição 

correspondem a espécies de pequeno e médio porte, visando o incentivo ao plantio 

em áreas privadas, principalmente os quintais.  

Enfim, a educação ambiental deve ainda ser trabalhada nas escolas, 

associações de moradores, programas de qualificação de jovens e adolescentes e 

outras organizações e entidades que trabalhem como agentes multiplicadores, de 

forma a desenvolver a percepção da população quanto aos benefícios trazidos por 

uma arborização adequada das áreas urbanas. 
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8. CRONOGRAMA  

 

A execução das medidas propostas no presente Plano deverá seguir o 

cronograma a seguir: 

AÇÕES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Inventário da arborização e elaboração do 

Plano Municipal 

X 

Concluído 
     

Contratação de Responsável Técnico para 

execução do plano 
 X     

Realização de reuniões e consultas públicas/ 

Elaboração e Aprovação da Lei 
X X     

Substituição gradativa de árvores de risco X X     

Substituição gradativa de árvores inadequada 

(exóticas invasoras, tóxicas, com problemas à 

acessibilidade) 

X X X X   

Criação/Contratação de equipe para 

realização dos plantios 
 X X X   

Plantios nos novos loteamentos  X X X   

Plantios de complementação nas vias 

publicas 
X X X X   

Contratação ou treinamento de equipe para 

realização de poda e manutenção. 
 X X X X X 

Revitalização do viveiro municipal  X X    

Ações de educação ambiental  X X X X X 

Reunião anual para reavaliação e condução 

do plano 
 X X X X X 

Tabela 18. Cronograma geral do Plano de Arborização Urbana de Bom Sucesso do Sul 
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ANEXO: 

Anotação de Responsabilidade Técnica- ART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




