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Humanizam a
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melhoram a
quantidade de
vida

Preservam a
biodiversidade
no meio urbano

O município de Valparaíso revisou no mês de julho de 2017
o Plano Municipal de Arborização Urbana que foi elaborado de acordo
com a Lei n° 2.080 de 15 de Outubro de 2010, que Disciplina a
Arborização Urbana no Município de Valparaíso.

ATENÇÃO: O tratamento em árvores urbanas deve ser
realizado por técnicos especializados, com experiência na identificação
das espécies xilófagas e conhecimento em biologia e comportamento.
Observando algum problema em sua árvore, procure a Secretaria de
Agropecuária e Meio Ambiente da Prefeitura de Valparaíso.
Avenida Nove de Julho, n° 790 – Bairro Centro.

A vegetação, como um todo, tem sido de
grande importância na melhoria das condições de
vida nos centros urbanos. Com o crescimento
populacional das cidades, depara-se com a falta de
um planejamento urbano.
O clima urbano difere consideravelmente do
ambiente natural. A amplitude térmica, o regime pluviométrico,
o balanço hídrico, a umidade do ar, a ocorrência de geadas,
granizos e vendavais precisam ser considerados.
Os solos, por sua vez, responsáveis pelo suporte
físico das árvores e pelo substrato nutritivo do qual depende
seu desenvolvimento, apresentam-se compactados nas
cidades devido ao grande número de pavimentações que não
permitem o escoamento das águas. Resíduos sólidos,
despejos residenciais e industriais poluem e comprometem o
solo urbano.
Quanto à qualidade do ar, é necessário um
conjunto de medidas legais que estabeleçam critérios e limites
para emissões de fontes potencialmente poluidores móveis
(veículos e maquinários) e fixas (indústrias).
Além da função paisagística, a arborização urbana
proporciona benefícios à população como:
a) Proteção contra ventos;
b) Diminuição da poluição sonora;
c) Absorção de parte dos raios solares;
d) Sombreamento;
e) Ambientação a pássaros;
f) Absorção da poluição atmosférica, neutralizando os seus
efeitos na população;
g) Absorção dos gases do efeito estufa, convertendo-o em
oxigênio.

São aquelas cuja altura na fase adulta
atinge entre 04 e 05 metros e o raio de copa fica em
torno de 02 a 03 metros. São espécies apropriadas
para calçadas estreitas (< 2,5m), presença de fiação
aérea e ausência de recuo predial.

São aquelas cuja altura na fase adulta atinge
de 05 a 08 metros e o raio de copa varia em torno de 04
a 05 metros. São apropriadas para calçadas largas
(> 2,5m), ausência de fiação aérea e presença de recuo
predial.

São aquelas cuja altura na fase adulta
ultrapassa 08 metros de altura e o raio de copa é
superior a 05 metros. Estas espécies não são
apropriadas para o plantio em calçadas. Deverão ser
utilizadas prioritariamente em praças, parques e quintais
grandes. São elas:

As palmeiras em geral também não são
apropriadas para uso em calçadas, seja pelo porte, na
maioria das vezes grande, e também pela dificuldade
de manejo. No entanto, podem ser utilizadas nos
canteiros centrais de avenidas e nas rotatórias, bem
como nas áreas livres públicas.
De acordo com o Artigo 12° da Lei n° 2.080 de 15
de Outubro de 2010, as calçadas situadas no lado oposto da
rede de iluminação pública ficam destinadas ao plantio de
árvores de médio porte até 8 metros e de grande porte acima
de 8 metros de altura na fase adulta e o lado destinado à
instalação de equipamentos públicos, tais como:
- Redes de distribuição de energia elétrica, telefônica,
telegráfica e outros, podendo também ser arborizada, ficando,
porém, o plantio restrito aos arbustos ou árvores de pequeno
porte (até 4 metros de altura, em sua fase adulta).

Em relação ao local deve-se primeiramente
considerar o tipo de rua a ser arborizada, pois vias
comerciais, residenciais, entre outras, terão um
tratamento estético distinto e em seguida o local que
permite que a árvore proporcione a incidência de raios
solares no inverno e sombra no verão e que seja
implantada na face que recebe o sol da manhã – faces
sul e/ou leste.

Via comercial

Via residencial

Em seguida avaliar o espaço disponível,
para selecionar o porte ideal da espécie a ser utilizada.
Antes da escolha é necessário verificar a presença ou
ausência de fiação aérea, iluminação pública, a
localização da rede de drenagem pluvial e da rede de
esgoto e de outros serviços urbanos, bem como a
largura da
calçada e afastamento mínimo nas
edificações. É particularmente importante considerar a altura
dos veículos que transitarão pela rua uma vez que são comuns
as árvores de pequeno porte ser danificadas por grandes
caminhões.
As árvores não devem ser plantadas em cima de
encanamentos de água e esgoto evitando assim um possível
entupimento destas redes pelas raízes. Para não prejudicar a
sinalização e a iluminação devem ficar a uma distância de no
mínimo 5 metros das placas e postes. Também, deve-se deixar
a largura da calçada no mínimo 2 (dois) metros, em respeito às
leis de acessibilidade. Caso a calçada seja menor que 2 (dois)
metros, a árvore deverá ir para o leito carroçável.

Presença ou ausência de
fiação

Largura da calçada

Iluminação Pública

Escolha correta das árvores

Rede de drenagem pluvial e
de rede de esgoto

Bloquei de sinalização

Recuo mínimo da muda em relação ao meio fio

0,50 m

Distâncias mínimas entre árvores e entradas de garagem

1,00 m

Vão livres entre a copa das árvores e a rede de baixa

1,00 m

tensão
Vão livres entre a copa das árvores e a rede de alta tensão

2,00 m

Altura máxima das árvores de pequeno porte

4,00 m

Altura máxima das árvores de médio porte

6,00 m

Distância mínima entre árvores de pequeno porte e

5,00 m

placas de sinalização
Distância mínima de árvores de médio porte e placas de

7,00 m

sinalização
Distância mínima das esquinas

7,00 m

Distância mínima de semáforos

6,00 m

Distância mínima de bocas-de-lobo e caixas de inspeção

1,50 m

A.

Árvore de pequeno porte;

B.

Árvore de grande porte.

A posição ideal de plantio é aquela em que
permite que a árvore proporcione a incidência de raios
solares no inverno e sombra no verão, e quando
possível ajustar a instalação de posteação na face de
sombra permitindo o plantio de árvores de grande porte
onde bate o sol da tarde.

Ângulo adequado para plantio

O primeiro procedimento de plantio é o
coveamento. No local onde irá ser feita a cova deve haver em
volta uma área permeável para infiltração de água e aeração
do solo. A área deve ser de 2 m2 para árvores de pequeno
porte e de 3 m2 para árvores de grande porte, atentando-se a
fato de restar no mínimo 0,90 m para passagem de pedestres.
O entulho decorrente da quebra da calçada deve ser recolhido.

A cova deve possuir dimensões mínimas de
0,5 x 0,5 x 0,5 m e permitir que a muda fique numa
posição central dentro da mesma. Quanto mais
deficiente o solo em suas características físicas e
químicas, maior deverá ser a cova.

Um erro constante
observado é o dimensionamento da
cova em função do material
empregado para revestir calçadas.
Peças cerâmicas ou pétreas de
0,20 x 0,20 m ou 0,30 x 0,30 m
condicionam covas de iguais
dimensões.
Isto
permite
a
colocação de pisos sem recortes,
mas dificulta, sobremaneira, o
desenvolvimento da planta.
O solo proveniente
da abertura da cova apresenta-se,
na maioria das vezes, alterado
devido à remoção das camadas
mais férteis ou soterramento das
mesmas. Portanto, ao proceder o
preenchimento da cova, o solo deve
ser substituído por outro com
melhores condições químicas e
físicas, estando livre de entulho, lixo
e pedras. O solo de preenchimento
deve ser formado por uma parte de
solo de textura argilosa, uma parte
de solo de textura arenosa e uma
parte de
composto orgânico
mineralizado.

Quanto à adubação,
para uma cova com as dimensões de
60 x 60 x 60 cm, esta deve ser feita
utilizando 300 g de Super Fosfato
Simples, 110 g de calcário dolomítico
e 180 g de FTE (fritas). Os
fertilizantes devem ser misturados de
forma homogênea no solo de
preenchimento.
As mudas ao serem
plantadas devem estar sadias. Devese retirar a embalagem (saco plástico)
e realizar, se necessário, uma poda
leve nas raízes. O solo de
preenchimento deve ser colocado de
modo que a muda, na região central
da cova, tenha seu colo em torno de 5
cm abaixo do nível da calçada, porém
permanecendo no mesmo nível da
superfície do solo. O solo em volta da
muda
deve
ser
pisoteado
moderadamente para firmá-lo, sem
que haja compactação do mesmo.

Caso seja necessário, como em locais de
muito
vento,
por
exemplo,
deve-se
colocar
temporariamente um tutor (haste de madeira, bambu,
metal ou plástico) que deve ser enterrado de 0,50 no
solo e ultrapasse a altura da muda em no mínimo 0,30
m. A muda é amarrada ao tutor com uma fita, para evitar
qualquer restrição ao seu crescimento. O local da muda
deve ser imediatamente irrigado com água limpa logo
após o plantio em quantidade suficiente para umedecer
o solo.

Copa e logradouro público adequados.

Para que as mudas não morram ou tenham
seu desenvolvimento comprometido por estresse
hídrico, é necessário regá-las três vezes por semana
com cerca de cinco litros de água ou uma vez por
semana em estação chuvosa
Elas também deverão receber pelo menos duas
adubações por ano. Não se deve colocar em nenhuma parte
da árvore enfeites, luzes, cordas, lixeiras, pregos arames,
entre outros que possam. causar danos à saúde e ao
crescimento da árvore.

Sempre que houver algum problema de ataque de
pragas ou doenças procurar orientação de técnicos
habilitados, que indicarão qual é o melhor procedimento a ser
realizado. A prática de caiar ou pintar os troncos das árvores
não impede o ataque de formigas. Esses produtos liberam
componentes químicos que além de prejudicá-las, são tóxicos
para liquens que vivem em associação comas árvores. A
critério técnico, a muda poderá receber adubação orgânica
suplementar por deposição em seu entorno. Deverão ser
eliminadas brotações laterais, principalmente basais, evitando
a competição com os ramos da copa por nutrientes e
igualmente evitando o entouceiramento.

Sempre
houver

algum

dessa

natureza,

árvores

que
problema,

próximas

residência,
orientação

com

as

à

sua

procurar
de

técnicos

habilitados da Secretaria de
Municipal de Agropecuária e
Meio Ambiente, que indicarão
o

procedimento

adequado

para cada caso. A

prática

comum de cair troncos das
árvores

não

tem

função

benéfica. A pintura de cal nos
troncos das árvores é crime,
pois, é uma substância tóxica
para os liquens que vivem
nos troncos das árvores.

A

falta de material
permeável nas construções das
calçadas é um dos grandes
problemas nas áreas urbanas na
atualidade, gerando alagamento,
alteração do microclima, dentre
outros. Outro fator a considerar nas
calçadas e que se tornou um
problema
é
a
falta
de
arborização ou a forma como
ela é conduzida.
A ausência de drenagem
nos centros urbanos tem como
uma
das
causas
à
Impermeabilização das calçadas
que, em período chuvoso, não tem
local de escoamento das águas
pluviais, gerando enchentes e
transtornos no trânsito, devido à falta de
drenagem adequada, principalmente nos locais mais altos.
Uma

nova

tecnologia

voltada

para

sustentabilidade do meio ambiente e social são os
pavers, usado na construção de calçadas, ajudando
no processo de drenagem. Estes pisos porosos são um
produto novo no mercado e de custo mais elevado, por isso
uma das maiores discussões no momento quanto ao seu
uso é a viabilidade econômica da troca do piso
tradicional por esta nova técnica.

A implantação da calçada ecológica ajuda na
redução do processo de impermeabilização dos passeios
públicos e privados, através de uso de material permeável
como os concregramas, entretravados e faixas de gramados
ou jardins; juntamente com uma arborização adequada no
calçamento, isso proporciona à cidade uma valorização nos
seus aspectos estéticos, paisagístico, melhora o meio
ambiente urbano quebrando um pouco da frieza das ruas,
dando-lhes um charme. É necessária a implantação de uma
correta sinalização para portadores de necessidades
especiais, através dos pisos táteis contribuindo para o sucesso
da calçada.

O Espaço Árvore é um espaço destinado a plantio
de árvores compatíveis com o crescimento do tronco e das
raízes e tem como finalidade melhorar as condições do
espaçamento adequado em sua base, permitindo o
desenvolvimento em diâmetro, sem comprometer a
infraestrutura do calçamento, promovendo o crescimento
saudável e garantindo a integridade arbórea.
Os canteiros nas calçadas têm como medidas
básicas 40% do calçamento destinado à largura e o dobro
para o comprimento. Além disso, o morador que implantar o
Espaço Árvore terá que respeitar uma margem de 1,2 metros
para a passagem dos pedestres.

O espaço árvore é um projeto que colabora com
o meio ambiente, fornecendo melhores condições para a
espécie plantada e contribui com o embelezamento da
cidade.

Execução:
Nas calçadas dos novos loteamentos, com no
mínimo 2,5m de largura da calçada, considerando 40%
(quarenta por cento) da largura, teremos 2,5 X 40% = 1 (um)
metro de largura e o comprimento do espaço deverá ter, no
mínimo o dobro da largura, 2 (dois) metros de comprimento.
No viário, o Espaço Árvore deverá ser
implementado em todos os prédios públicos em 3 (três) anos.
A largura mínima para ser instalado o Espaço Árvore, no viário,
será, nas calçadas, de no mínimo 2 (dois) metros de largura e,
para que seja construído o espaço, devemos levar em
consideração 40% (quarenta por cento) da largura, ou seja, 80
(oitenta) centímetros e o comprimento do espaço deve ser o
dobro da largura, ou seja, 160 (cento e sessenta) centímetros.
Além das dimensões, este espaço deverá ter uma
identificação com coordenadas, gravadas em placas
cimentadas ao lado, no limite do “Espaço Árvore”.
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