
ARBORIZAÇÃO
URBANA

é bom saber



ARBORIZAÇÃO URBANA

A arborização urbana é o conjunto de vegetação 
predominantemente arbórea que uma cidade apresenta, 
incluindo as árvores das ruas, avenidas, parques públicos e 
demais áreas verdes públicas e privadas.

Você sabe o que isso signi�ca?

Diminuem a temperatura do local em até 8ºC.

Fornecem abrigo e alimento para os animais silvestres.

Reduzem a poluição sonora.

Melhoram a qualidade do ar.

Reduzem os gases atmosféricos causadores do 
aquecimento global.

Sombreiam os ambientes.

Promovem ambientes acolhedores para a prática de 
esportes e lazer.

Melhoram as condições de permeabilidade do solo, 
evitando enchentes.

Protegem o solo e os rios do assoreamento.

Trazem bem estar psicológico.

Embelezam a paisagem urbana.

BENEFÍCIOS



INDICAÇÃO DE ESPÉCIES

De acordo com Guia de Arborização Urbana de Campo 
Grande (2012), são recomendadas as seguintes espécies 
para a arborização de canteiros, praças e parques:

Nome comum Nome cientí�co

aldagro 

angelim-do-cerrado

araçá 

aroeira-pimenta 

árvore-da-china 

barbatimão 

calabura / cereja-do-paraná 

cerejeira 

dedaleira 

escova-de-garrafa 

falso-barbatimão 

grevilha anã 

guatambu-do-cerrado 

ipê-amarelo-cascudo 

ipê-mirim 

ligustro 

pata-de-vaca 

pau-terrinha 

quaresmeira 

saboneteira 

sangra d'água 

Pequeno / Médio Porte

Pterocarpus violaceus

Andira cuiabensis

Psidium guineense

Schinus terebinthifolia

Koelreuteria bipinnata

Stryphnodendron adstringens

Muntingia calabura

Eugenia involucrata

Lafoensia pacari

Callistemon citrinus

Dimorphandra mollis

Grevílea banksii

Aspidosperma macrocarpon

Tabebuia ochracea

Tecoma stans

Ligustrum lucidum

Bauhinia variegata

Qualea parvi�ora

Tibouchina granulosa

Sapindus saponária

Croton urucurana

De um modo geral, o conceito de porte da árvore 
apresenta a altura máxima variando entre 4 a 6 
metros para árvores de pequeno porte, 6 a 12 
metros para médio porte e de 10 a
12 metros para grande porte.

Porte da árvore

Recomendação



INDICAÇÃO DE ESPÉCIES

Nome comum Nome cientí�co

angelim 

angico-vermelho 

aroeira 

capitão-do-mato

cássia-rosa

copaíba

cumbaru 

ipê branco 

ipê rosa 

ipê-amarelo 

ipê-roxo 

ipê-verde 

jacarandá 

jequitibá 

louro-pardo 

magnólia-amarela 

manacá-da-serra 

manduvi 

merendiba 

olho-de-cabra 

pau-brasil 

pau-pombo / capororoca 

pau-tucano 

sibipiruna 

Grande Porte

Andira sp.

Anadenanthera falcata 

Myracroduon urundeuva

Terminalia argentea

Cassia grandis

Copaifera langsdorffii

Dipteryx alata

Tabebuia róseo-alba

Tabebuia pentaphylla

Tabebuia chrysotricha

Tabebuia impetiginosa

Cybistax antisyphilitica

Jacaranda cuspidifolia

Cariniana legalis

Cordia trichotoma

Michelia champaca

Tibouchina mutabilis

Sterculia striata

Terminalia brasiliensis

Ormosia arborea

Caesalpinia echinata

Rapanea umbelata

Vochysia bifalcata

Caesalpinia peltophoroides

Os arbustos não devem ser uti l izados por não 
apresentarem as características ambientais desejadas, e 
por não proporcionarem o mesmo resultado que uma 
espécie arbórea.
A seleção das espécies deve priorizar as nativas que 
apresentam adaptabilidade às condições adversas ao 
ambiente urbano, sem deixar de considerar aquelas 
exóticas adaptadas ao clima e condições locais.

Recomendação



ESPÉCIES NÃO INDICADAS

Essa é sem dúvida a questão mais importante do plantio de 
árvores em ambientes urbanos. A escolha deve ser baseada 
em alguns aspectos práticos, para que consigamos escolher 
uma árvore que realmente satisfaça as nossas necessidades e 
melhore o ambiente, sem que prejudique as calçadas ou 
apresentem qualquer outro risco.

O que considerar?

Nome comum Nome cientí�co

agávea 

alecrim-de-campinas 

assacu

citrus 

coroa-de-cristo 

chapéu-de-napoleão 

espirradeira 

�cus 

�amboyant-mirim 

jasmin-manga 

ora-pro-nóbis 

Espécies não indicadas para arborização de passeios públicos

Agave sp. 

Holocalix balansae

Hura crepitans

Citrus sp.

Euphorbia milii

Thevetia peruviana

Nerium olenader

Ficus sp.

Caesalpinea pulcherrima

Plumeria rubra

Pereskia gradifolia

Espinhos nas folhas

Planta tóxica

Espinhos no caule

Presença de espinhos

Com espinhos e tóxica

Planta tóxica

Planta tóxica

Látex

Semente tóxica

Planta tóxica

Espinhos no caule

Motivo

Arborização e redes de distribuição

A convivência entre redes de distribuição de energia 
elétrica e árvores de rua é, atualmente, um dos principais 

problemas da arborização urbana.
Com o plantio adequado e manejo correto é possível 

melhorar a convivência das espécies com a �ação elétrica, 
além de permitir à árvore desempenhar plenamente a 

função ecológica que lhe é esperada.

Sob a rede elétrica, plante somente 
árvores de pequeno porte.

As árvores devem ser plantadas 
observando o porte e o local de 

plantio.



HORA DE PLANTAR

Implantação
As mudas de tamanho adequado e bem plantadas recebem 
mais cuidados da comunidade. Por isso, as perspectivas de 
que se tornem árvores adultas, também, são maiores.
A época ideal para o plantio é no início do período chuvoso.
Preferencialmente a cova deve possuir 60cm de altura, 60cm 
de largura e 60cm de profundidade.
Prepare uma mistura com proporções iguais de húmus de 
minhoca e terra vegetal de boa qualidade, sem lixo e sem 
entulho.
Deixe um espaço sem impermeabilização em volta da muda. É 
através deste espaço que a árvore receberá água e nutrientes 
que precisa.

Mudas adequadas
Deverão ser preferencialmente utilizadas mudas
com caule único, altura mínima da primeira 
bifurcação de 1,8m a 2m, aspecto sadio e
vigoroso e sem raízes defeituosas.

Plantio
Remova a embalagem que envolve a raiz com cuidado para 
manter o torrão de terra sem desfazer.
Forre o fundo da cova com uma camada da mistura preparada. 
Lembre-se de usar menos da metade.
Coloque a muda sobre o forramento e preencha os espaços 
vazios com o que sobrou de mistura.
Após o plantio, regue a muda e �xe-a em uma estaca para 
ajudar no crescimento.
A cada 30 dias, adicione um adubo à base de nitrogênio, 
fósforo e potássio.
Regue a muda três vezes por semana, por no mínimo um mês.

Informações:
(67) 4042-0589

PLANURB - Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano
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