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GUIA DE ARBORIZAÇÃO DE ITUVERAVA

Arborização e Manejo
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De acordo com o estudo de PEREIRA (2003), em nossa região há muitas espécies comuns,
como podemos observar algumas delas abaixo:

Pau-terra (Qualea parviflora)

Ipê-de-cerrado (Tabebuia ochracea)

Fonte: Google Imagens (2018).

Jatobá (Hymenaea courbaril)

Barbatimão (Stryphnodendron)

Fonte: Google Imagens (2018).

Além disso, também temos as espécies conhecidas popularmente como: mangabeira, indaiá,
marolo ou araticum, pequizeiro, murici, guabiroba ou gabiroba, araçá, marmelo, carqueja, fruta-dolobo, sucupira branca e preta, capitão-do-campo, copaíba, canela, dedaleiro, vinhático, mama-decadela, carne-de-vaca, angico-do-cerrado, quina-docampo.
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Qualquer pessoa pode plantar uma árvore, desde que tenha sido orientada por um técnico
sobre a espécie adequada ao local e, principalmente, qual porte ela atingirá. Se o plantio for feito em
calçada, recomenda-se que realize, previamente, um corte adequado na via pública. Se esse cuidado
não for tomado, o tronco e as raízes poderão danificar a calçada.
Desse modo, o “Espaço Árvore” tem a finalidade de indicar as dimensões ideais para o corte
de calçadas maiores que 2,0 metros de largura, como pode ser visto na figura a seguir:

Fonte: Google Imagens (2018).

Para os novos loteamentos, indica-se 2,5 metros de largura de calçada. Enquanto que o
“espaço árvore” deverá ocupar uma área equivalente à: Largura = 40% da largura da calçada; e
Comprimento = dobro da largura da calçada. Veja o exemplo:

Fonte: Notícias G1 (2018).
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Embora em nosso município ainda não seja obrigatória, a calçada ecológica, demonstrada na
próxima figura, é de extrema importância para o nosso Meio Ambiente. Também, permite a redução
do custo de construção e manutenção das ruas; favorece o tráfego de veículos durante as chuvas;
auxilia no desenvolvimento arbóreo; e beneficia a impermeabilização da área.

Fonte: Google Imagens (2018).

Para realizar o plantio ideal é imprescindível seguir algumas dicas, que podem ser
observadas nos ilustrações a seguir:
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Logo após colocar a muda, cuidadosamente, deve-se preencher ao redor com mistura de
areia, esterco de curral curtido e terra de boa qualidade ou terra vegetal. Ainda, não devemos
esquecer que a árvore necessita de atenção e manejo. Ou seja, durante os primeiros 12 meses, ela
deve ser regada com 5 litros de água, duas vezes por semana; um suporte ou “guia” terá que ser
utilizado para conduzir o crescimento da mesma e não poderá atrapalhar a passagem de pedestres,
assim como não poderá ocorrer com galhos espalhados na calçada, após a poda (normatizada pela
ABNT 16246-1); ao deparar-se com vandalismo, ou desejar o corte da árvore por motivos que
concretizem a sua remoção, entre em contato com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos da Prefeitura Municipal de Ituverava.
Quanto às pragas e doenças, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
da Prefeitura Municipal de Ituverava coloca-se a disposição para orientar os munícipes, quanto as
medidas necessárias a serem seguidas.
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
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