
ALGUMAS ESPÉCIES INDICADAS:
PEQUENO PORTE NATIVAS:
TINGUI PRETO, , 4 a 7m;Dictyoloma vandellianum
IPÊ ROSA ANÃO, , 3 a5m;Handroanthus heptaphyllus var. paulensis
GUATAMBUZINHO, , 4 a 6m;Aspidosperma riedelii
UNHA DE VACA, , 4 a 7m;Bauhinia longifolia
GUAÇATONGA, , 4 a 6m;Casearia sylvestirs
COCÃO, , 4 a 8m;Erythroxylum deciduum
CAGAITA, , 4 a 8m;Eugenia dysenterica
CEREJA DO RIO GRANDE, , 5 a 8m;Eugenia involucrata
CAROBINHA, , 4 a 7m;Jacaranda puberula
GUAMIRIM DA FOLHA FINA, ,  4 a 8m;Myrcia rostrata
CANELA AMARELA, , 4 a 8m;Nectandra nitidula
ARAÇA, , 3 a 6m.Psidium cattleianum
PEQUENO PORTE EXÓTICAS:
PATA DE VACA, , 6 a 8m;Bauhinia blakeana
PATA DE VACA, , 5 a 6m;Bauhinia purpurea
RESEDÁ, , 3 a 5m.Lagerstroemia indica
MÉDIO PORTE NATIVAS:
FALSO BARBATIMÃO , 8 a 10m;, Cassia leptophylla
BABOSA BRANCA, , 7 a 10m;Cordia superba Babosa Branca
IPÊ AMARELO, 4  a 10m;Handroanthus chrysotrichus,
OITI , 8 a 15m;, Licania tomentosa
MAGNÓLIA AMARELA, , 7 a 10m;Michelia champaca
MONGUBA, , 6 a 14m;Pachira aquatica
ALDRAGO, , 8 a 14m;Pterocarpus violaceus
SABÃO-DE-SOLDADO, , 5 a 9m;Sapindus saponaria
IPÊ BRANCO, 7 a 12m;Tabebuia roseo-alba,
QUARESMEIRA, ,  8 a 12m.Tibouchina granulosa
MÉDIO PORTE EXÓTICAS
PATA DE VACA, 7 a 10m;Bauhinia variegata,
RESEDÁ FLOR DE RAINHA, 8 a 10m;Lagerstroemia speciosa,
GRANDE PORTE NATIVAS
PAU FERRO, , 10 a 20m;Caesalpinia ferrea
SIBIPIRUNA, 10 a 18m ;Caesalpinia peltophoroiddes,
LOURO PARDO, Cordia trichotoma, 20 a 30;
IPÊ-ROXO-7-FOLHAS, , 10 a 20m;Handroanthus heptaphyllus
IPÊ-ROXO-BOLA, 8 a 20m;Handroanthus impetiginosus,
IPÊ-DO-BREJO, , 10 a 15m;Handroanthus umbellatus
ALECRIM-DE-CAMPINAS, , 15 a 25m;Holocalyx balansae
MIRINDIBA, , 15 a 25m;Lafoensia glyptocarpa
DEDALEIRO, 10 a 18m;Lafoensia pacari,
CANELINHA, , 15 a 25m;Nectandra megapotamica
CANAFÍS, 15 a 25m;Peltophorum dubium,
IPÊ CASCUDO, 15 a 25m.Tabebuia vellosoi,
GRANDE PORTE EXÓTICAS
JACARANDA MIMOSO, 12 a 15m;Jacaranda mimosifolia,
TIPUANA, 12 a 16m.Tipuana tipu,

ARBORIZAÇÃO
URBANA

GUIA RÁPIDO

CRUZEIRO/SP

ESPÉCIES INADEQUADAS:
Exóticas invasoras: ,LEUCENA PINUS,Leucaena leucocephala; Pinus
spp.; Tecoma stans; HoveniaFALSO IPÊ DE JARDIM, UVA JAPONESA,
dulcis; Archontophoenix cunninghamiiSEAFÓRTIA, ; SANTA
BÁRBARA, ; ; CORDIAMelia azedarach ACÁCIA NEGRA, Acacia mearnsi
AFRICANA ;, Cordia abyssinica PAU INCENSO, Pittosporum undulatum.
Tóxicas: ESPIRRADEIRA, CHAPÉU DE NAPOLEÃONerium oleander; ,
Thevetia peruviana.
Raízes Agressivas: Ficus benjaminaFICUS, ; FLAMBOYANT, Delonix
regia; SERINGUEIRA, ;Ficus elastica
Risco de acidentes: FLOR DE ABRIL, ; GUAPURUVU,Dillenia indica
Schizolobium parahyba Roystonea oleracea; PALMEIRA IMPERIAL, .

DICAS:
- Dê preferência ao plantio de espécies nativas da nossa
região.
- Consulte também o Manual Técnico de Arborização Urbana
de nosso município, lá você encontra informações mais
detalhadas.
- O Viveiro Municipal de Mudas doa exemplares para
arborização urbana, mas, se preferir, a Secretaria de Meio
Ambiente disponibiliza o serviço de Disque-Árvore, entre em
contato.

LEIS E NORMAS:
Lei Federal nº12.651/2012
Lei Municipal nº 4.761/2018
Lei Municipal nº4.838/2019
Lei Municipal nº4.840/2019
Norma ABNT NBR 16246-1

REFERÊNCIAS:
- Caderno de Educação Ambiental - Arborização Urbana,
Estado de São Paulo
- Manual Técnico de Arborização Urbana, São Paulo/SP

Denúncias ambientais whatsapp (12) 93500-0790
Secretaria de Meio Ambiente (12) 2285-8194

meioambiente@cruzeiro.sp.gov.br
www.cruzeiro.sp.gov.br



mínimo 2,00m
mínimo 1,20m 40% da calçada

2 x largura

ESPAÇO
ÁRVORE

PARA TODAS AS ÁRVORES!
NA COPA
- A manutenção só é permitida por profissional
capacitado, cadastrado e com autorização da Secretaria
de Meio Ambiente;
- São permitidas Poda de Limpeza, Poda de Condução,
Poda Emergencial e Poda de Restauração;
- Poda Drástica é proibida, acima de 2/3 do volume da
copa é crime ambiental.
NO TRONCO
- Não pregue placas
nas  árvores, isso
danifica o tronco
e  abre
caminho para o
desenvolvimento
de doenças;
- Não pinte o
tronco das árvores,
isso dificulta a
respiração do tronco
e desenvolve
doenças.
NAS RAÍZES
- Não cimente a base da árvore,
isso dificulta a absorção de água
e possibilita o desenvolvimento
de doenças;
- Poda de raízes é crime ambiental
e compromete a estabilidade.
DISTÂNCIAS MÍNIMAS:
- Esquina - 5,00m;
- Postes - 5,00m;
- Outras árvores - 8,00m;
- Sinalização viária - 5,00m;
- Da muda à sarjeta - 0,30m.

PORQUE ARBORIZAR A CIDADE?
A Arborização Urbana melhora a qualidade ambiental
das cidades e melhora diretamente a qualidade de vida
nas áreas urbanas. O planejamento é essencial tanto na
escolha do local como da espécie a ser utilizada,
podendo evitar futuros transtornos.
Alguns benefícios da Arborização Urbana:
- Fornecimento de sombra e redução de temperatura.
- Redução da poluição sonora;
- Redução da velocidade de escoamento e aumento da
absorção de água reduzindo risco de alagamentos;
- Melhoria a qualidade do ar;
- Abrigo e alimento para a fauna urbana;
- Embelezamento das ruas;
- Valorização dos imóveis.
ONDE PLANTAR?

espaço adequado que garante o‘‘Espaço Árvore’’:
correto desenvolvimento da árvore, melhorando a
permeabilidade do solo e a absorção de água pelas
raízes. Tem 40% da largura da calçada e comprimento
igual a 2 vezes sua largura, lembrando de respeitar
1,20m livre para os pedestres.
‘’Calçada Ecológica’’: uma faixa contínua junto ao meio
fio, com 40% da largura da calçada.
‘’Áreas Livres’’: seguir as orientações de espécies e

distanciamento adequados.

ESCOLHENDO A ÁRVORE IDEAL
É preciso avaliar o tamanho ideal de acordo com a
largura da calçada, a largura da rua e se a árvore vai ser
plantada sob fiação ou não. Na calçada sob fiação
árvores até 6 metros, calçada sem fiação árvores até 12
metros e acima de 12m somente grandes espaços livres.
A Secretaria de Meio Ambiente elaborou uma lista de
espécies adequadas ao meio urbano para você escolher.

É HORA DE PLANTAR...
1) Abra um berço (buraco) de 45x45cm de largura e
60cm de profundidade;
2) Prepare um composto de terra com 10kg de húmus +
10 kg de terra preta (sem lixo e/ou entulhos);
3) Deite a muda com cuidado, retire a embalagem sem
danificar o torrão;
4) Acrescente metade da terra no berço e posicione a
muda no centro, posicione ao lado o tutor com 2m de
altura;
5) A superfície do torrão deve ficar no mesmo nível da
superfície de plantio, firme a terra ao redor da muda
com as mãos;
6) Fixe a muda no tutor para dar maior estabilidade
utilizando sisal sem apertar nem deixar frouxo,
amarrando em forma de ‘8'.;
7) Regue bem!

... E DEPOIS CUIDAR!
Cuidar é fundamental para que tenhamos árvores
adultas saudáveis.
8) No primeiro mês regue no início da manhã ou ao final
do dia, sem excesso, até brotarem as primeiras folhas
novas
9) Nos primeiros dois anos regar especialmente nos
meses sem chuvas
10) Periodicamente remova os brotinhos laterais com
as mãos. Isso se chama ‘condução’ e ajuda para que ela
se forme sem prejudicar a passagem de pedestres além
de dar mais energia para crescer.
11) Alimente sua árvore colocando um composto
orgânico na superfície do berço a cada 6 meses.

CONTROLE
DE PRAGAS

- Indicados
apenas

formicida para
controle de

formigas
cortadeiras

e junto à base
use composto
de resíduo de

poda, próprios
para área

urbana.


