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INTRODUÇÃO 

O Plano Municipal de Arborização Urbana de Arapongas, Estado do Paraná (PMAU) foi 

elaborado tendo como base o “Manual para Elaboração do Plano Municipal de Arborização 

Urbana”, organizado pelo Ministério Público do Paraná e outros órgãos públicos, no ano de 2012. 

O PMAU de Arapongas define diretrizes de planejamento, implantação e manejo da arborização 

urbana, a fim de promovê-la como instrumento de desenvolvimento, qualidade de vida e 

equilíbrio ambiental, de modo que possa integrar e envolver a população em todas as etapas do 

planejamento municipal. Nesse sentido, o plano objetiva buscar soluções para evitar conflitos 

com a infraestrutura urbana e evidenciar os benefícios da arborização para a qualidade de vida 

dos munícipes. 

A metodologia empregada neste trabalho foi discutida com a equipe técnica do município e foi 

realizado o levantamento total das árvores da área urbana central e amostragem para as 

periferias, nos meses de junho a agosto de 2018. O levantamento de campo mostrou que o 

município conta com 3.979 indivíduos entre árvores, tocos e árvores mortas na região central. 

Fora da região central foi feita estimativa com base em amostragem e metodologia estatística 

devidamente comprovada que apontou um total de 50.634 indivíduos. A maioria das arvores no  

Centro é de Quaresmeira (12,39%), sendo que o Oiti representa 10,40% do total de árvores 

amostradas. A falsa Murta, representa 2,43% em relação ao total e 3,93% em relação as exóticas.  

Após o levantamento de campo foi desenvolvida uma metodologia visando priorizar as 

intervenções na arborização urbana, levando em conta se a espécie é adequada ou não, se há 

conflito com equipamentos urbanos, se apresenta sistema radicular agressivo, etc. 

Este Plano indica as espécies mais adequadas para o plantio de acordo com a situação, 

apresenta instruções de plantio, poda, gestão dos resíduos e trâmites administrativos para que 

o cidadão solicite o plantio, poda ou corte de árvores ao poder público municipal. 

No cap. 10 é proposto um plano de ação, com cronograma para as várias atividades 

recomendadas. Os anexos trazem materiais como sugestão de folder, que deve ficar também 

disponível no site da Secretaria, como forma sintética para veicular as instruções à população. 
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1. HISTÓRICO DA ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

O município de Arapongas não conta oficialmente com dados relacionados ao histórico da 

arborização urbana, para tanto, foram realizadas pesquisas através do Museu Histórica da 

Cidade, através de fotografias datadas de 1953 até a década de 1970-1980 (Figuras 1.1 a 1.8).  

É possível afirmar que a cidade passou por modificações no paisagismo ao longo destes anos. 

No início havia pouca arborização, em seguida, é possível visualizar várias árvores que foram 

plantadas na mesma época e todas alinhadas (Figuras 1.6 a 1.8), mostrando indícios de uma 

pequena quantidade de espécies que estava começando a formar o aspecto paisagístico das 

ruas, praças e avenidas, os indivíduos ainda se encontravam de tamanho de pequeno a médio 

porte. 

No levantamento pode-se verificar que entre as árvores mais velhas predominam a Sibipiruna, 

Magnólia e Alfeneiro, supondo que estas foram as primeiras espécies inseridas na arborização 

urbana do município. 

Atualmente, a cidade tem uma distribuição arbórea urbana significativa, com árvores de 

pequeno, médio e grande porte, a prefeitura faz a manutenção, retirada e substituição das 

árvores, e está caminhando para um planejamento de expansão e melhoria da qualidade desta 

arborização com o Plano de arborização urbana, que traz as diretrizes que devem ser seguidas 

a partir de agora e que é um passo significativo para o desenvolvimento da cidade. 

Figura 1.1 - Imagem aérea da região central de Arapongas em 1953. 

 
Fonte: Museu Histórico de Arapongas. 
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Figura 1.2 - Região Central de Arapongas em 1953. 

 
Fonte: Museu Histórico de Arapongas. 

 

Figura 1.3 - Cidade de Arapongas nos seus primeiros anos, quando ainda não existiam muitas 
árvores. 

 
Fonte: Museu Histórico de Arapongas. 
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Figura 1.4 - Rua Rouxinol e Rua Uru em Arapongas. 

 
Fonte: Museu Histórico de Arapongas. 

 

Figura 1.5 - Imagem de Arapongas mostrando a baixa quantidade de árvores de grande porte 

 
Fonte: Museu Histórico de Arapongas. 
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Figura 1.6 - Praça Julio Junqueira. 

 
Fonte: Museu Histórico de Arapongas. 

 
 

Figura 1.7 - Praça Pio XII. 

 
Fonte: Museu Histórico de Arapongas. 
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Figura 1.8 - Imagem de Arapongas na década de 1970. 

 
Fonte: Museu Histórico de Arapongas. 

 

2. IMPORTÂNCIA DA ARBORIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO 

Na busca por melhores níveis de qualidade ambiental, o uso da vegetação em áreas urbanas 

tem se mostrado como uma estratégia de compensação ao volume edificado, tendo em vista as 

possibilidades de contenção dos efeitos das ilhas de calor, a redução da poluição, do consumo 

de energia para o conforto térmico ou a valorização dos aspectos estéticos. Em cidades de 

regiões tropicais e subtropicais, o uso adequado da vegetação urbana faz-se necessário para 

constituir uma paisagem agradável para toda a população. Para Mascaró e Mascaró (2005, p.13), 

“as árvores, os arbustos e outras plantas menores e no seu conjunto constituem elementos da 

estrutura urbana”. 

Desempenham funções importantes para o recinto urbano e para seus 
habitantes, ajudam no controle do clima e da poluição, na conservação 
da água, na redução da erosão e na economia de energia. Além disso, 
promovem a biodiversidade e o bem-estar dos habitantes, valorizam 
áreas, servem como complementação alimentícia e fonte de remédios 
[...]. (MASCARÓ; MASCARÓ, 2005, p. 13). 
 

O Manual de Arborização da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG (2011) apresenta 

uma listagem das vantagens do plantio de árvores no meio urbano: 
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A manutenção da estabilidade microclimática; O conforto térmico 
associado à umidade do ar e à sombra; A melhoria da qualidade do ar; 
A redução da poluição; A melhoria da infiltração da água no solo, 
evitando erosões associadas ao escoamento superficial das águas das 
chuvas; A proteção e direcionamento do vento; A proteção dos corpos 
d’água e do solo; A conservação genética da flora nativa; O abrigo à 
fauna silvestre, contribuindo para o equilíbrio das cadeias alimentares, 
diminuindo pragas e agentes vetores de doenças; A formação de 
barreiras visuais e/ou sonoras, proporcionando privacidade; O 
cotidiano da população, funcionando como elementos referenciais 
marcantes; O embelezamento da cidade, proporcionando prazer 
estético e bem estar psicológico; O aumento do valor das propriedades; 
A melhoria da saúde física e mental da população. (COMPANHIA 
ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS, 2011, p. 21). 
 

Quando existe um exemplar arbóreo, sua estrutura serve de condução para as gotas até o solo, 

que se infiltram de forma correta, contribuindo para o aumento das reservas hídricas 

subterrâneas. Em locais onde a área total pavimentada variar de 0 a 20%,o escoamento 

superficial das águas das chuvas é de 10%, sendo 25% de infiltração superficial e 25% de 

infiltração profunda; já quando a área total pavimentada variar de 35 a 50%, encontra-se 30% de 

escoamento superficial, sendo que 20% corresponde a infiltração superficial e 15% a infiltração 

profunda das águas das chuvas; e em locais onde a área total pavimentada variar de 70 a 100%, 

55% constituirá o escoamento superficial, que é distribuído em 10% para infiltração superficial e 

apenas 5% para infiltração profunda. Lamentavelmente, boa parte dos municípios do país se 

encontra, atualmente, nesta última situação, o que aumenta a ocorrência de enchentes. 

É relevante ressaltar que algumas árvores, ainda, podem resgatar valores culturais e de memória 

da cidade para os moradores nativos. 

Mediante os benefícios da vegetação urbana, podem ser destacadas suas funções no espaço 

das cidades quanto aos aspectos paisagísticos e ambientais. No desenho da paisagem, além do 

espaço edificado, o espaço livre pode incorporar os atributos da vegetação urbana para criar 

sequências, indicar caminhos, delimitar áreas, criar recintos ou ainda proteger os passeios.  

A composição do espaço pode ser feita a partir de árvores isoladas ou de agrupamentos arbóreos 

homogêneos e heterogêneos de portes variados, devendo se atentar para a geometria da 

localidade, nas proporções de altura e volume das edificações em relação ao espaço livre para 

caminhar e outras atividades, considerando questões culturais e os costumes de uso. Pazeshk 

(2004, p. 36) afirma que a complexidade do ambiente urbano exige maior compreensão da 

relação entre antrópico e natural em que a natureza passa a ter novo significado na cidade, “onde 

a vegetação deve ser vista, não simplesmente como uma busca nostálgica de volta ao campo, 

mas desenhada e implantada como um ente integrado, estética e ambientalmente a essa nova 

realidade”.  

A presença da vegetação urbana contribui inclusive nos aspectos psicológicos e de percepção 

da paisagem. De acordo com Mascaró e Mascaró (2005, p. 23-24), os muros estreitam a rua, 

barram a ventilação ao nível do usuário e aumentam a temperatura do ar quando armazenam 
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calor, enquanto que a presença da vegetação protege o muro, amplia psicologicamente o espaço 

urbano, minimiza a aridez e melhora a ambiência, como mostram os desenhos da  Figura  2.1 . 

Figura 2.1 - Vantagens da vegetação urbana nas calçadas. 

 
 

Rua sem vegetação – espaço 
árido. 

 

 

 
A vegetação amplia 

psicologicamente o espaço urbano 
e protege o muro. 

 

Fonte: MASCARÓ; MASCARÓ (2005, p. 24). 

 

No planejamento urbano, o projeto paisagístico tem como finalidade identificar não só as 

espécies adequadas ao sítio físico em suas condições climáticas, mas estabelecer a vegetação 

como o “elemento organizador e estruturador do espaço” (PAZESHK, 2004, p. 35), e deste modo 

articular as edificações com a paisagem natural, ao mesmo tempo em que cria referências visuais 

e altera as relações de escala.  

O projeto de vegetação exige um planejamento cuidadoso no sentido 
de procurar analisar e prever o máximo possível todas as interfaces 
com os elementos construídos e seus diferentes usos. E procurar 
compreender o processo de desenvolvimento formal e fisiológico das 
espécies vegetais, seus comportamentos e necessidades vitais. 
(PAZESHK, 2004, p. 35). 

 

Na composição do espaço urbano as árvores isoladas de porte médio para grande trazem 

aspectos paisagísticos de realce e monumentalidade, além de serem eficientes para amenizar o 

desconforto de temperaturas elevadas, criando um microclima urbano agradável sob sua copa. 

Já os agrupamentos arbóreos correspondem aos maciços vegetais que proporcionam diferentes 

efeitos de acordo com a organização de espécies homogêneas ou heterogêneas, como mostra 

a Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 - Tipos de agrupamentos arbóreos – maciços vegetais. 
MACIÇOS HETEROGÊNEOS 
 

 

- Barreiras de vento: quando agrupados em 
diversos formatos de copa e alturas. 
- Diferentes valores de transmitância 
luminosa.  
- Variação de temperatura. 
- Variação da umidade relativa do ar. 
- Podem-se misturar árvores perenes e 
caducifólias, permitindo insolação parcial no 
inverno; 
- O conjunto se altera com as estações do 
ano em florescência. 
- Favorece a biodiversidade. 

MACIÇOS HOMOGÊNEOS 
 

 

- Enfatiza o potencial da espécie escolhida no 
recinto urbano (forma, cor, textura, perfume, 
etc.) 
- Não promove barreiras de vento quando as 
copas têm a mesma altura e deixam espaço 
em relação ao solo → o vento passa através 
do maciço. 
- Sombreamento uniforme. 
- Temperatura e umidade relativa do ar são 
quase constantes abaixo do maciço. 
- Lugar de passagem se as árvores forem 
perenes em período de inverno, pois promove 
a baixa da temperatura. 

Fonte: Base MASCARÓ; MASCARÓ (2005). 

Outro aspecto importante a se ressaltar quanto às vantagens da vegetação como elemento 

urbano é o papel que desempenha como intermediária na transição da escala do observador 

para a edificação. Nesse sentido, a vegetação urbana pode ter uma função ligada à criação de 

barreiras visuais ou de integrador da paisagem, dependendo da variedade e do tipo de espécies 

escolhidas, da Figura 2.2 ilustra esta característica. 

Figura 2.2 - Vegetação urbana como elemento de transição entre o observador e as 
edificações. 

 
Fonte: MASCARÓ; MASCARÓ (2005, p. 31). 

 

A vegetação urbana associada aos aspectos ambientais traz inúmeras vantagens no seu uso, 

contribuindo para melhorar a ambiência urbana e funcionando como um termorregulador 

microclimático. Valores de referência têm sido discutidos nos últimos anos para se atingir níveis 

de qualidade de vida urbana, como o índice de 12% de área verde por habitante estabelecido 

pela ONU. Entretanto, Pazeshk (2004, p. 36) destaca que tais valores de referência devem 
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considerar “o tipo e densidade de massa arbórea e sua distribuição balanceada na malha 

urbana”.  

A Tabela 2.2 mostra mais alguns pontos positivos associados aos aspectos ambientais no uso 

adequado da vegetação urbana. 

Tabela 2.2 - Aspectos positivos do sombreamento no uso adequado da vegetação urbana. 

SOMBREAMENTO 

Finalidade é amenizar o rigor térmico da estação quente no clima subtropical e 
durante o ano na região tropical. 
➜ Diminui as temperaturas superficiais dos pavimentos e fachadas da 
edificação, assim como a sensação de calor dos usuários. 
➜ Minimiza o rigor geométrico das edificações para ruas associadas a 
vegetação. 
 
Efeito sobre a iluminância natural 
O sombreamento adequado exige o controle da iluminação natural no recinto 
urbano. Leva-se em consideração critérios de seleção das espécies arbóreas, 
tais como: porte, tipo de copa, de folhagem e sua transmitância luminosa para 
serem aplicadas aos recintos urbanos mediante a geometria, as dimensões das 
caixas de rolamento, dos passeios e dos jardins.  
➜ FCV – Fator de Céu Visível: determina a insolação, bem como a ventilação 
e iluminação natural e estabelece o desempenho termo luminoso, incluindo a 
arborização. 
➜ A forma da copa das árvores e seu tamanho determinam a área sombreada 
que muda de acordo com  a espécie e com a época do ano. 

Árvore Caducifólia 

VERÃO  

 
INVERNO

 

Árvore Perenifólia 

VERÃO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVERNO  

Fonte: Base MASCARÓ; MASCARÓ (2005). 

Outra função que a vegetação cumpre na cidade é de atenuar as temperaturas excessivas seja 

com o refrescamento do ar em dias quentes ou ainda aquecer as edificações em dias frios no 

período do inverno quando as árvores caducifólias permitem a passagem dos raios solares. 

Nesse sentido, a função de termorregulação propiciada pela vegetação é um dos aspectos mais 

positivos, pois incide diretamente no cotidiano da população. A Tabela 2.3 mostra a diferença da 

temperatura abaixo da copa de uma árvore em dias quentes. 
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Tabela 2.3 - Aspectos positivos da temperatura e umidade do ar no uso da vegetação urbana. 

TEMPERATURA  
E  
UMIDADE DO AR 

➜ A influência da vegetação na temperatura do ar está relacionada com o 
controle da radiação solar, ventilação e da umidade relativa do ar. 
➜ Sob grupos arbóreos, a temperatura do ar é de 3ºC a 4ºC menor que nas 
áreas expostas à radiação solar. Isso se deve através da evapotranspiração e 
intercâmbios de calor sensível com o ar da rua. 
➜ Paralelamente, a presença da árvore provoca um aumento da umidade 
relativa do ar em todos os recintos. Observação: copas muito densas retêm mais 
água e aumentam a densidade relativa do ar sob elas. 
➜ A permeabilidade do recinto interfere na umidade relativa do ar, pois em 
ambientes fechados, a umidade relativa do ar é maior que em ambientes abertos 
em decorrência da velocidade do vento. 

 

Fonte: Base MASCARÓ; MASCARÓ (2005). 

As massas de ar também desempenham papel de regulador da temperatura, tornando-se mais 

eficazes quando a vegetação desempenha a condição de resfriamento do ar em períodos de 

estações quentes. A partir do conhecimento da direção dos ventos em determinado horário do 

dia ou mesmo em certos períodos do ano pode-se usar a espécies vegetais como barreiras ou 

canalizadoras de ventos.  

Na Tabela 2.4 são apresentados os aspectos positivos da ventilação no uso adequado da 

vegetação urbana. 

Tabela 2.4 - Aspectos positivos da ventilação no uso adequado da vegetação urbana. 
Canalização do vento Obstrução Deflexão do vento Filtragem 
➜ Árvores de pequeno porte 
agrupadas criam zonas 
protegidas em passeios onde 
a intensidade do vento causa 
desconforto. Evitar renques de 
árvores de grande porte em 
ruas estreitas. 
➜ É importante utilizar 
barreiras de vegetação com 
árvores e arbustos agrupados, 
conduzindo as brisas de verão 
e desviando os ventos de 
inverno. 

➜ A vegetação tem funciona 
como quebra vento e filtro de 
poeiras. 
➜ Efeitos positivos quando se 
busca a obstrução dos ventos 
com barreiras de vegetação 
que reduzem a velocidade. 
Usado para situações em 
períodos de inverno. 
➜ Barreiras de vegetação são 
mais eficazes que barreiras 
sólidas, pois a redução da 
velocidade é gradual, evitando 
zonas de turbulência. 

➜ A vegetação tem 
capacidade de 
defletora do vento, 
alterando sua 
direção e velocidade. 
➜ Árvores e 
arbustos podem ser 
associados para 
modificação do 
percurso do fluxo do 
ar e melhoria do 
conforto térmico do 
espaço urbano. 
 

➜ As barreiras 
vegetais tem 
capacidade de 
reduzir a velocidade 
do vento e de barrar 
os resíduos 
transportados. 
➜ Redução da 
intensidade de 
ruídos provocados 
por fontes externas, 
como o som do 
trânsito nas ruas. 

Fonte: Base MASCARÓ; MASCARÓ (2005). 



PMAU – Plano Municipal de Arborização Urbana de Arapongas-PR 

 

Página 26 de 275 

Avenidas arborizadas podem ajudar a reduzir a poluição sonora de buzinas, freios, barulhos 

causados pelo fluxo de veículos e ainda barrar poeiras e outros resíduos transportados. A função 

de amortecer o som indesejado também pode ser útil na transição de uma zona industrial para a 

zona residencial, ou ainda na aplicação de conjuntos arbóreos nas proximidades de escolas, 

hospitais e instituições de atendimento à população. A Tabela 2.5 mostra os aspectos positivos 

do uso da vegetação adequada para fins de tratamento acústico. 

Tabela 2.5 - Aspectos positivos do desempenho acústico no uso adequado da vegetação 
urbana. 

ACÚSTICA 

Desempenho acústico da vegetação: 
➜ Árvores e vegetação em geral podem ajudar a amenizar os ruídos. 
➜ Barreiras protetoras com mais de 2 metros de altura oferecem proteção 
acústica e visual em relação a fonte emissora. 
➜ Os locais  com maior necessidade de implantação de barreiras acústicas 
protetoras são margens de rodovias, áreas industriais, áreas residenciais, 
parques e áreas de recreação. 
➜ Gramados, cercas vivas, arbustos associados ou não as desníveis de taludes 
e aterros podem se constituir em excelentes barreiras para o som produzido pelo 
trânsito de automóveis que se propaga paralelo ao solo. 
➜ As praças com vegetação são importantes para a dispersão e consequente 
redução de ruídos no meio urbano em razão da absorção do som das 
adjacências. As praças são zonas acusticamente inertes. 

 

 
 

Fonte: Base MASCARÓ; MASCARÓ (2005). 

Ao considerar todas as funcionalidades das arborizações no planejamento urbano, deve-se 

lembrar de que estas representam, sem dúvida, um importante elemento de desenvolvimento 

educacional. 

Ainda são comuns na paisagem dos municípios brasileiros problemas da vegetação urbana, 

principalmente quando se trata da incompatibilidade da escolha das espécies arbóreas com 

calçadas, iluminação, rede elétrica e redes de água e esgoto, além de serem espécies atrativas 

de pragas urbanas, entre outras. Isto se caracteriza em queixas dos cidadãos quanto à sujeira 

provocada pela queda de folhas e flores, e alguns outros inconvenientes como emboloramento 

e danos nas fachadas das edificações, passando a enxergar a árvore como um objeto incômodo 

e descartável, esquecendo-se dos muitos benefícios que ela lhes proporciona. O resultado desse 

antagonismo se traduz em depredações, maus tratos, podas mutiladoras, anelamentos 

criminosos, aplicação de substâncias tóxicas e supressão das árvores. 
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Logo, para obter maior proveito de todos os benefícios da arborização e reduzir os conflitos com 

equipamentos urbanos e população, os municípios deveriam elaborar o plano de arborização 

urbana.  

A relevância de um plano de Arborização Urbana se deve pelo fato de que, através desse, obtém-

se um diagnóstico preciso das vias arborizadas, quais as espécies encontradas nessa, para 

então refletir sobre novas formas de pensar a cidade, de acordo com a legislação pertinente, e 

que atenda aos anseios da população e ao equilíbrio ambiental.  

Deve-se considerar também que ao elaborar um plano de arborização é necessário pensar na 

diversidade de espécies, pois esta, quebra a homogeneidade arbórea, contribuindo para a 

melhoria estética da paisagem. A pobreza em espécies acarreta maior suscetibilidade a pragas 

e doenças. Em uma rua onde se utiliza um maior número de espécies é possível que se tenha 

flores, e folhas o ano todo, porque cada espécie tem seu período de florescimento e forma de 

renovação foliar (RESENDE e SOUZA, 2007).  

Outro fator importante para um planejamento é a prioridade que se deve dar às plantas nativas, 

para preservação da biodiversidade e características naturais dos ecossistemas (ZILLER, 2001). 

No entanto, é preciso considerar que há maior dificuldade na produção de mudas, logo sua 

escolha precisa ser analisada. 
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3. OBJETIVOS DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA 

Os principais objetivos do Plano de Arborização de Arapongas são: 

a) Definir diretrizes de planejamento; 

b) Implantar o manejo da Arborização Urbana no Município; 

c) Promover a arborização como um instrumento de desenvolvimento urbano, melhoria da 

qualidade de vida e do equilíbrio ambiental; 

d) Integrar e envolver a população, visando a manutenção e a preservação da arborização 

urbana. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

4.1. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO 

A Companhia de Terras Norte do Paraná/ Companhia Melhoramentos Norte do Paraná 

(CTNP/CMNP) foi responsável pela colonização de uma grande área no Paraná. Essa 

companhia, de origem inglesa, adquiriu do governo do Estado em 1925, mais de 500.000 

alqueires paulistas de terras no Norte do Paraná, conforme ilustra a Figura  4.1 (LIMA, 2008). 

De modo a atender a seus interesses econômicos – a venda de glebas rurais destinadas ao 

plantio de café – e de acordo com seu plano geral de ocupação desse território inexplorado, a 

companhia projetou e implantou uma rede de mais de 60 cidades entre os anos de 1930 e 1960, 

dentre elas Arapongas (REGO; MENEGUETTI, 2008). 

Figura 4.1 - Áreas colonizadas pela CTNP/CMNP equivalente a 20% da Região Norte do 
Estado. 

 
Fonte: LIMA, 2008. 

Localizado na região metropolitana de Londrina, microrregião de Apucarana e mesorregião do 

norte central paranaense, com uma área de 382,215km², e com uma população estimada de 

121,198 habitantes, o município iniciou sua história por volta de 1935, quando os primeiros 

adquirentes de terras da região se estabeleceram no local. No mesmo ano, abriu-se o primeiro 

lote agrícola, e outros moradores se fixaram no povoado em formação, estabelecendo desta 

forma o patrimônio de Arapongas, no distrito de Londrina. O patrimônio contava com habitantes 

de sete nacionalidades diferentes, incluindo-se seu idealizador, o inglês William Brabason 
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Davids, membro diretor da Cia. De Terras Norte do Paraná. Nos anos seguintes, a cidade foi 

colonizada por imigrantes, principalmente japoneses e ucranianos, que contribuíram para o 

progresso e expansão do novo município.  

Arapongas permaneceu como parte do território do município de Londrina até o ano de 1943, 

quando foi criado o município de Rolândia, ao qual passou a pertencer, agora como distrito 

judiciário. Devido à falta de transportes, a sede distrital crescia vagarosamente, e até 1945 

possuía cerca de 600 casas, e era servida pela então Estrada de Ferro São Paulo-Paraná. Pela 

riqueza das terras, apropriadas para cultura do café, e pela facilidade para escoamento da 

produção, o distrito oferecia as condições necessárias para emancipação, que se verificou em 

10 de outubro de 1947, sendo instalado como município em 01/11/1947.  

Naquela época possuía uma área total de 2.007km² e se compunha dos distritos de Arapongas, 

Astorga e Sabaudia. Na divisão territorial de 01/07/1955, é constituído apenas do distrito sede, 

Arapongas. A atual divisão administrativa é composta por um distrito administrativo, Arapongas, 

que é pertencente de comarca própria. 

Tabela 4.1 – Evolução da legislação que levou á criação do município de Arapongas 
LEI O QUE ESTABELECE 

Decreto-lei estadual n°199, de 30-12-1943 
Criação do distrito judiciário de Arapongas, subordinado ao 

município de Rolândia. 

Lei estadual n° 2, de 10-10-1947 
Elevação à categoria de município, desmembrando-se de 

Rolândia. Sede no atual distrito de Arapongas. 

Lei estadual n°2, de 10-10-1947 
Criação dos distritos de Arapongas, Astorga e Sabaudia. 

Instalados em 01-11-1947. 

Lei estadual n° 790, de 14-11-1951 
Desmembramento do município de Arapongas o distrito de 

Astorga.  

Lei estadual n°253, de 26-11-1954 
Desmembramento do município de Arapongas o distrito de 

Sabaudia.  
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4.2. Localização Geográfica do Município  

O município de Arapongas está localizado na Mesorregião Norte Central do Estado do Paraná e 

inserida na região Metropolitana de Londrina, junto com os demais 24 municípios dessa.  

A Figura 4.2, demonstra a localização do município perante o Estado do Paraná e Região 

Metropolitana de Londrina, a qual é formada por mais 24 municípios além de Arapongas. 

Figura 4.2 - Município de Arapongas no Estado do Paraná e Região Metropolitana de Londrina. 

 
Fonte: IBGE, 2018. 

 

4.2.1.  Características do Solo: Geologia e Geomorfologia 

O território de Arapongas está inserido no Planalto de Maringá, situado no Terceiro Planalto 

Paranaense ou Planalto de Trapp do Paraná. Este planalto é composto principalmente de rochas 

vulcânicas basálticas e rochas sedimentares da era mesozoica, onde aconteceu o maior derrame 

de lavas vulcânicas do mundo, conhecido como derrame de Trapp, que mais tarde originou a 

famosa terra roxa (que hoje são chamadas de Nitossolos), presente no norte e oeste do estado 

(MINEROPAR, 2006). 

A Figura 4.3 apresenta as principais unidades geológicas do Paraná. 
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Figura 4.3 - Principais unidades geológicas do Paraná. 

Fonte: Mineropar/ Plano Diretor Municipal, 2006. 

Na Figura 4.4 destacam-se as unidades geológicas na Região Metropolitana de Londrina – RML, 

em que grande parte da região está inserida na Formação Serra Geral (Grupo São Bento). Dentre 

as características da composição geológica de Arapongas, são identificadas litologias 

pertencentes à Formação Serra Geral (Grupo São Bento), de Formação Santo Anastácio e uma 

pequena parcela de Formação Adamantina (Grupo Bauru). 

Figura 4.4 - Principais unidades geológicas da Região Metropolitana de Londrina e do 
Município de Arapongas. 

 
Fonte: Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná, 2018. 
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Segundo a MINEROPAR, a Formação Serra Geral é uma unidade do período Jurássico-

Triássico, constituída por extensos derrames de rochas ígneas (basaltos e andesitos), 

características dos ambientes de vulcanismo continental. As Formações Santo Anastácio e 

Adamantina são do período Cretáceo, com litologias de arenitos, lamitos marrons e siltitos. 

Conforme Mapa Geológico do Paraná (2006), as descrições das unidades geológicas que 

constituem o território de Arapongas são: 

 

GRUPO SÃO BENTO 

• Formação Serra Geral: Derrames de basalto resultantes do vulcanismo fissural ocorrido 

na Era Mesozoico entre 135 e 120 milhões de anos atrás. Entre dois derrames 

consecutivos, geralmente há intercalações de material sedimentar (arenitos e siltitos), 

conhecidos como intrabasálticos ou “intertrapp” (basalto amigdaloidal de base, basalto 

compacto, basalto amigdaloidal, basalto vesicular e brecha basáltica e/ou sedimentar). 

GRUPO BAURU 

• Formação Santo Anastácio: Arenitos predominantemente finos a médios com 

porcentagens variadas de grãos bem arredondados, com pouca matriz argilosa, sendo 

frequentemente recobertos por película limonítica, responsável pela cor avermelhada, 

rosada ou amarelada (feldspatos calcedônia e opacos, exibindo frequentemente caráter 

subarcoziano). O ambiente de formação é o aluvial; 

• Formação Adamantina: Depósitos sedimentares continentais fluviais, constituídos 

predominantemente por arenitos muito finos, quartzosos, de coloração rosada com 

estratificação plano-paralela demarcada por lâminas milimétricas de diferentes camadas. 

Constitui-se de siltitos vermelhos pouco arenosos, com intercalações métricas a 

submétricas de arenitos finos, quartzosos, com coloração cinza a esbranquiçada.  

Quanto ao tipo de solo, grande parte da Região Metropolitana de Londrina apresenta 

predominância de Nitossolos Vermelhos Eutroférricos. O município de Arapongas está localizado 

em uma área de transição entre basalto e arenito. Da área total, 44,9% é ocupada por Latossolo 

Vermelho (antigo Latossolo Vermelho Escuro), 25,8% por Nitossolo Vermelho (antiga Terra Roxa 

Estruturada), 22,6% por Argissolo Vermelho Amarelo (antigo Podzólico Vermelho Amarelo) e 

6,7% por Latossolo Vermelho Distroférrico (antigo Latossolo Roxo). A Figura 4.5 apresenta o 

mapa de pedologia da Região Metropolitana de Londrina e do município de Arapongas. 
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Figura 4.5 - Mapa de pedologia da Região Metropolitana de Londrina e o município de 
Arapongas. 

 
Fonte: Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná, 2018. 

 

Segundo o IBGE (2007), o Nitossolo (Terra Roxa Estruturada) é uma ordem recém-criada, 

caracterizada pela presença de um horizonte B nítico, que é um horizonte1 subsuperficial com 

moderado ou forte desenvolvimento estrutural do tipo prismas ou blocos e com a superfície dos 

agregados reluzentes, relacionadas à cerosidade ou superfícies de compressão. Tem textura 

argilosa ou muito argilosa onde a diferença é inexpressiva. São em geral moderadamente ácidos 

a ácidos com saturação por bases de baixa a alta. 

Para a EMBRAPA (2006), as principais limitações desses solos estão relacionadas à erosão, 

pois quando comparados aos Latossolos Vermelhos de textura argilosa mostram maior 

suscetibilidade à erosão. São solos com discreto aumento de argila em profundidade, 

apresentando boa drenagem interna, apesar da característica argilosa. É importante destacar 

que os Nitossolos Férricos apresentam alta capacidade de absorção de fósforo, o que deve ser 

                                                      

1 Uma superfície separando duas camadas, e portanto, sem espessura. Em certos casos é usado como sinônimo de 

camada. Em pedologia são as diversas camadas que caracterizam o perfil do solo (A, B, C, etc.), a partir da superfície. 

A presença destes vários horizontes está subordinada às condições que regulam a formação e evolução do solo. 

(MINEROPAR, Glossário de termos geológicos. Disponível em: 

<http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/glossario/conteudo.php>. Acesso em: jul 2014.) 

http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/glossario/conteudo.php
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considerado no manejo da adubação fosfatada. Em alguns ambientes de ocorrência desses 

solos a declividade é mais acentuada, limitando a produção agrícola de culturas anuais. 

Os Nitossolos Vermelhos (Terras Roxas Estruturadas e Terras Roxas Estruturadas Similares) 

têm ocorrência em praticamente todo o País, sendo muito expressivos em terras da bacia platina, 

que se estende desde o Rio Grande do Sul até Goiás (região sudoeste). Além de terras no norte 

de Goiás, aparecem também no norte do Tocantins, sul do Maranhão, e algumas ocorrências no 

Mato Grosso e Pará, entre outras. 

Em geral os Latossolos são solos muito intemperizados, profundos e de boa drenagem. 

Caracterizam-se por grande homogeneidade de características ao longo do perfil, mineralogia 

da fração argila predominantemente caulinítica ou caulinítica-oxídica. Distribuem-se por amplas 

superfícies no Território Nacional, ocorrendo em praticamente todas as regiões, diferenciando-

se entre si principalmente pela coloração e teores de óxidos de ferro, que determinaram a sua 

separação em quatro classes distintas ao nível de subordem no Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos. A classe de Latossolos ocorre em relevos com pouco declive. Esses 

solos geralmente possuem propriedades morfológicas e físicas que facilitam o manejo agrícola, 

facilitando a aplicação de corretivos e fertilizantes que garantam elevadas produtividades. 

Apresentam baixa propensão à erosão quando comparados a outras classes de solos. Quando 

bem manejados, os Latossolos podem refletir em elevada produtividade agrícola. 

De acordo com o IBGE (2007), os Latossolos Vermelhos aluminoférricos, acriférricos, 

distroférricos e eutroférricos, assim como os demais latossolos, têm também grande 

homogeneidade de características ao longo do perfil, são bem drenados e de coloração 

vermelho-escura, geralmente bruno avermelhado escuro. A estrutura é quase sempre do tipo 

forte pequena granular com aparência de “pó de café”. A presença de quantidade significativa de 

óxidos de ferro faz com que, em campo, apresente atração moderada a forte pelo imã (quando 

secos e pulverizados). Têm baixa e alta fertilidade natural (são distróficos ou eutróficos) e muitas 

vezes apresentam relativa riqueza em micronutrientes. Sua principal importância está no elevado 

potencial agrícola, sendo responsável por grande parcela da produção agrícola nacional, com 

destaque para a produção de cana de açúcar em São Paulo, e uma grande variedade de grãos 

na Região Sul. 

Os Argissolos são definidos pela EMBRAPA (2006) pela presença de horizonte diagnóstico B 

textural, apresentando acúmulo de argila em profundidade devido à mobilização e perda de argila 

da parte mais superficial do solo. Apresentam frequentemente, mas não exclusivamente, baixa 

atividade da argila, podendo ser alíticos (altos teores de alumínio), distróficos (baixa saturação 

de bases2) ou eutróficos (alta saturação de bases), sendo normalmente ácidos. Ocorrem em 

                                                      

2 Grau em que o complexo de - + potencial (a pH 7) de um solo está saturado com cátions alcalinos ou alcalinos terrosos, 

expresso como uma porcentagem da capacidade de troca de cátions (T ou CTC). É calculada pela expressão: V%= 
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diferentes condições climáticas e de material de origem. Sua ocorrência está relacionada, em 

sua grande maioria, a paisagens de relevos mais acidentados e dissecados, com superfícies 

menos suaves. 

Os Argissolos distróficos e os alíticos apresentam baixa fertilidade natural e acidez elevada e, 

nos casos dos alíticos, além dessas características, a presença agravante dos altos teores de 

alumínio. Os eutróficos são naturalmente mais ricos em elementos (bases) essenciais às plantas 

como cálcio, magnésio e potássio. Os Argissolos Vermelhos Distróficos caracterizam-se por 

solos com saturação por bases menor que 50%, na maior parte dos primeiros 100 cm do 

horizonte B (inclusive BA). 

Os Argissolos de maior fertilidade natural (eutróficos), com boas condições físicas e em relevos 

mais suaves apresentam maior potencial para uso agrícola. Suas limitações estão mais 

relacionadas a baixa fertilidade, acidez, teores elevados de alumínio e a suscetibilidade aos 

processos erosivos, principalmente quando ocorrem em relevos mais movimentados. Os 

Argissolos tendem a serem mais suscetíveis aos processos erosivos devido à relação textural 

presentes nestes solos, que implica em diferenças de infiltração dos horizontes superficiais e 

subsuperficiais. No entanto, os de texturas mais leves ou textura média e de menor relação 

textural são mais porosos, possuindo boa permeabilidade, sendo, portanto, menos suscetíveis à 

erosão. 

Além dos mencionados há ocorrência de áreas de Neossolo Litólico, que segundo a EMBRAPA, 

é relacionado à relevos mais declivosos e compreendem solos rasos, onde geralmente a soma 

dos horizontes sobre a rocha não ultrapassa 50 cm. A localização em relevos mais declivosos e 

horizontes pouco profundos limitam o crescimento radicular das plantas, sendo destinados 

geralmente à preservação de fauna e flora. Segundo a EMBRAPA sua fertilidade está 

condicionada à soma de bases e à presença de alumínio, sendo maior nos eutróficos e mais 

limitada nos distrófios e alícos. Os teores de fósforo são baixos em condições naturais. 

A cidade de Arapongas está localizada em um topo de morro, com relevo que varia entrer topos 

alongados e aplainados. Na Figura 4.6 e Figura 4.7, que apresentam as características 

geomorfológicas da Região Metropolitana de Londrina, observa-se que as formas predominantes 

do relevo do município de Arapongas são topos alongados e vertentes convexas, modeladas, 

predominantemente, em rochas da Formação Serra Geral. 

 

 

 

                                                      

(S:T)100, em que S representa a soma de bases. (MINEROPAR, Glossário de termos geológicos. Disponível em: 

<http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/glossario/conteudo.php>. Acesso em: jul 2014). 

http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/glossario/conteudo.php
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Figura 4.6 - Mapa de Geomorfologia: Topos da Região Metropolitana de Londrina e o município 
de Arapongas. 

 
Fonte: Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná, 2018. 

 

Figura 4.7 - Mapa de Geomorfologia: Vertentes da RML e o município de Arapongas. 

 
Fonte: Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná, 2018. 
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De acordo com o projeto de mapeamento topográfico ASTER, o relevo de Arapongas apresenta 

um gradiente de 367 metros com altitudes variando entre 489 m (mínima) e 858 m (máxima); e 

a classe de declividade predominante é entre que 5% a 10%, com as ocorrências entre 10-20% 

próximo aos fundos de vale. 

A Figura 4.8 apresenta o mapa de declividade da Região Metropolitana de Londrina e do 

município de Arapongas e a Figura 4.9, o mapa da Hipsometria dessas. 

 

Figura 4.8 - Mapa de Declividade da RML e o município de Arapongas. 

 
Fonte: NASA, 2018. 
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Figura 4.9 - Hipsometria da Região Metropolitana e no município de Arapongas. 

 
Fonte: Nasa, 2018. 

4.2.2.  Características Hídricas 

O Estado do Paraná encontra-se sobre duas regiões hidrográficas brasileiras, sendo: Região 

Hidrográfica do Atlântico Sudeste e a Região Hidrográfica do Paraná, de maior dimensão. Cada 

uma das regiões hidrográficas é, por sua vez, composta por mais de uma bacia hidrográfica, 

entendida como a área drenada por um rio específico, incluindo todas as nascentes e todos seus 

afluentes. 

As bacias hidrográficas são conformadas a partir do relevo, sendo as áreas mais altas 

consideradas como limites ou divisores de águas. A bacia recebe o nome de seu corpo d’água 

principal, o qual recebe a contribuição de seus afluentes alimentados por nascentes. Arapongas 

é conhecidamente uma cidade que está em uma área de cabeceira, portanto em um divisor de 

águas, sendo uma área importante para a preservação das nascentes de mananciais da região. 

De acordo com o Instituto das Águas do Paraná, o território estadual está dividido em 16 Bacias 

Hidrográficas, instituídas pela Resolução nº. 024/2006/SEMA, a saber: Litorânea, Iguaçu, 

Ribeira, Itararé, Cinzas, Tibagi, Ivaí, Paranapanema 1, Paranapanema 2, Paranapanema 3, 

Paranapanema 4, Pirapó, Paraná 1, Paraná 2, Paraná 3 e Piquiri.  

A Figura 4.10 apresenta o mapa das bacias hidrográficas do Paraná. 
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Figura 4.10 - Mapa das bacias hidrográficas do Paraná. 

 

 
Fonte: IPARDES, 1984. Base Cartográfica: SEMA, 2010. 

 

A área municipal de Arapongas está inserida em 2 bacias contribuintes da grande Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraná: B.H. do Paranapanema 3 e B.H. do Pirapó. É notável que a bacia 

do Rio Paraná é a mais importante do Estado, pois abrange cerca de 80% do território, com 

186.321 Km², sendo que seus afluentes principais são: Rio Paranapanema, Piquiri, Iguaçu e Ivaí, 
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percorrendo o sentido Leste-Oeste. A Figura 4.11, mostra a divisão das bacias na Região 

Metropolitana e em Arapongas. 

 

Figura 4.11 - Mapa das Bacias hidrográficas na Região Metropolitana de Londrina e Município 
de Arapongas. 

 
Fonte: Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná, 2018. 

 

A Tabela 4.2 apresenta as principais características da B.H. do Paranapanema 3 e da B.H. do 

Pirapó. 

Tabela 4.2 - Principais características das bacias hidrográfica no município de Arapongas. 
B.H. Tibagi B.H. Pirapó 

• Área total: 24.937,40 Km² (SEMA, 2007), cerca 
de 13% da área do Estado do PR; 

• População: 1.493.876 habitantes (IBGE, 
2004), em torno de 16% do total do estado; 

• Nascente: nasce na Serra das Almas entre 
Ponta Grossa e Plameira a 1.100m de altitude, 
percorre 550 km de extensão na direção norte 
e desagua no reservatório da Usina 
Hidrelétrica de Capivara, a cerca de 298m de 
altitude; 

• Tem como pincipais afluentes na margem 
esquerda, os rios, Taquara, Ribeirão dos 
Apertados e Três Bocas, já na direita, rios Iapó, 
São Jerônimo e Congonhas; 

• Abrange 49 municípios do Paraná; 
• Demanda hídrica: aproximadamente 9 mil L/s, 

dos quais 86% provém de mananciais 

• Área total: 5098,10 Km² (SEMA, 2007), cerca de 
3% da área do Estado do PR; 

• População: 485.895 habitantes (IBGE, 2004), em 
torno de 5% do total do estado; 

• Nascente: o rio Pirapó nasce no município de 
Apucarana a cerca de 1000 m de altitude, 
percorre 168 km de extensão na direção norte e 
desagua no rio Paranapanema, a cerca de 300 
m de altitude no município de Jardim Olinda; 

• Contribuem para a bacia aproximadamente 60 
tributários diretos, desconsiderando os 
pequenos riachos. O rio Bandeirantes do Norte é 
seu maior afluente, tem sua nascente no 
município de Arapongas a cerca de 800 m de 
altitude, percorre 106 km de extensão e deságua 
no rio Pirapó; 

• Abrange 33 municípios do Paraná; 
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B.H. Tibagi B.H. Pirapó 

superficiais e 14% de mananciais 
subterrâneos; 

• Disponibilidade hídrica: 111 mil L/s (10% do 
total do estado); 

• Disponibilidade hídrica subterrânea:  estimada 
em 23 mil L/s, provida pelas unidades 
aquíferas Guarani, Serra Geral Norte, Caiuá, 
Pré-Cambriana, Karst, Paleozóicas, Inferior, 
Média-Superior e Superior; 

• Uso do solo: agricultura intensiva, norte e sul; 
pastagens artificiais, campos naturais, uso 
misto, na parte central; ao norte, figura uma 
área de reflorestamento e uma concentração 
de área urbana e industrial na parte de Ponta 
Grossa; 

• Setores usuários: 38% para abastecimento 
público, 37% para uso industrial, 18% para o 
setor agrícola, 7% para o setor pecuário e 
menos de 1% para o setor mineral; 

• Índice de atendimento para abastecimento 
público de água: pouco mais de 99%; 

• Índice de atendimento de coleta de efluentes 
domésticos: em torno de 59%; 

• Qualidade da água: baixo Tibagi, grande 
potencial de contaminação por run-off agrícola. 
Já nos usos urbanos, há um déficit na 
infraestrutura de esgotos e drenagem. Na 
região do alto Tibagi contaminação por run-off 
agrícola, alto volume de agrotóxicos 
comercializados, porção urbana grande 
concentração de industrias e baixa 
infraestrutura urbana quanto aos sistemas de 
drenagem e esgotamento sanitário; 

• Potencial turístico: cachoeiras e parques 
ecológicos, Ecoturismo em Irati, Palmeira, 
Fernandes Pinheiro, Ponta Grossa, Castro, 
Pirái do Sul, Tibagi, Arapongas e Londrina. 

• Energia gerada: 35,13 MW; 

• Demanda hídrica: aproximadamente 3 mil L/s, 
dos quais 75% provém de mananciais 
superficiais e 25% de mananciais subterrâneos; 

• Disponibilidade hídrica: 30 mil L/s (3% do total do 
estado); 

• Disponibilidade hídrica subterrânea:  estimada 
em 6 mil L/s, provida pelas unidades aquíferas 
Guarani, Serra Geral Norte e Caiuá; 

• Uso do solo: agricultura intensiva; pastagens 
artificiais e campos naturais na região norte e 
central; uso misto, industrial e concentração 
urbana no Sul; 

• Setores usuários: 38% para abastecimento 
público, 43% para uso industrial, 10% para o 
setor agrícola, 9% para o setor pecuário e menos 
de 1% para o setor mineral; 

• Índice de atendimento para abastecimento 
público de água: pouco mais de 99%; 

• Índice de atendimento de coleta de efluentes 
domésticos: em torno de 39%; 

• Qualidade da água: em usos rurais, a bacia 
apresenta potencial de contaminação por run-off 
agrícola, uma vulnerabilidade à contaminação do 
aquífero Caiuá e ainda se apresenta como um 
núcleo com alto volume de agrotóxicos 
comercializados. Em usos urbanos, há um 
grande volume de resíduos sólidos domiciliares 
destinados a lixões. 

• Potencial turístico: cachoeiras e parques 
ecológicos no município de Apucarana. 

• Energia gerada: 620.500 kw (3,52% da energia 
gerada no Estado) (IPARDES, 2012). 

• Uso de agrotóxico: 2.619.748 kg (2,73% do 
agrotóxico utilizado no Estado) (IPARDES, 
2011). 

• Carga de poluição orgânica (DBO3) 
remanescente: 15.185 kg/dia (4,55% da 
quantidade remanescente no Estado) 
(IPARDES, 2009). 

• Efluentes gerados: 1.483 L/s. Efluentes tratados: 
80% (IPARDES, 2009). 

Fonte: SEMA – Bacias Hidrográficas do Paraná/ Série Histórica, 2010; GEMPAR, 2014. 

Os principais cursos d’água existentes no município de Arapongas são: Ribeirão Bandeirantes 

do Norte, Córrego São José, Córrego Irajá, Água do Pacu, Ribeirão Centenário, Ribeirão Pelotas, 

Água das Pedras, Água Funda, Água da Onça, Água da Cobra e vários outros de menor 

dimensão (Prefeitura de Arapongas). Cabe mencionar que a localização da área urbana de 

Arapongas, quanto sua característica geomorfológica, é um divisor de águas, portanto é um local 

com grande importância para a manutenção da qualidade e quantidade hídrica da região. 

                                                      

3 A quantidade de DBO (demanda bioquímica por oxigênio) remanescente é um indicador que demonstra a salubridade 
do sistema hídrico através da quantidade de matéria orgânica que volta para a bacia hidrográfica (GEMPAR, 2014). 
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Com relação aos recursos hídricos subterrâneos, grande parte da Região Metropolitana de 

Londrina localiza-se sobre a Unidade Aquífera Serra Geral Norte e Arapongas está em uma área 

de transição em conjunto da Unidade Aquífera Cauiá, como mostra a Figura 4.12. 

 

Figura 4.12 - Mapa das unidades aquíferas da Região Metropolitana de Londrina e do 
município de Arapongas. 

 
Fonte: Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná, 2018. 

 

Segundo informações do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Paraná (2010), o Aquífero 

Serra Geral é a denominação utilizada para referir-se à sequência de derrames de lavas 

basálticas que ocorreu no Terceiro Planalto Paranaense. A área de afloramento dessas rochas, 

em território paranaense, corresponde a 101.959,63 km² e as espessuras atingem 1.500 m. Em 

função das características geomorfológicas, a unidade aquífera Serra Geral pode ser subdividida 

em Serra Geral Norte (área de 61.095,33 km²) e Serra Geral Sul (área de 40.864,30 km²). A 

unidade Serra Geral Norte é composta pelas bacias do Terceiro Planalto, incluindo as bacias dos 

rios Ivaí, Itararé, Piquiri, Paraná 3, Pirapó, Tibagi, Cinzas e Paranapanema 1, 2 e 3. 

Conforme Boletim Paranaense de Geociências (2002), o Aquífero Caiuá consiste em um meio 

poroso constituído geologicamente pelas rochas sedimentares cretáceas pós-basálticas da 

Bacia Sedimentar do Paraná. No estado do Paraná são referidas ao Grupo Caiuá, e, mais 

especificamente, à Formação Rio Paraná, cujos depósitos sedimentares alcançam espessuras 

da ordem de 270 metros. Essas unidades sedimentares apresentam características litológicas 

relativamente homogêneas, sem grandes quantidades de argilas compactas, oferecendo 
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condições para que o Aquífero Caiuá seja um aquífero livre. As águas provenientes do Aquífero 

Caiuá no Paraná são, geralmente, menos mineralizadas que as dos basaltos da Formação Serra 

Geral. 

De acordo com as análises bacteriológicas, de potabilidade e índices de saturação da 

SUDERHSA, as águas subterrâneas do Aquífero Caiuá no Paraná são classificadas como 

ligeiramente corrosivas, porém de boa qualidade para o consumo humano, industrial e irrigação 

de áreas cultivadas. 

4.2.3. Vegetação: Unidade Fitogeográfica 

O Estado do Paraná, juntamente com grande parte da faixa litorânea da região sudeste, extensa 

porção da região sul e parte de alguns estados da região nordeste, faz parte do Bioma Mata 

Atlântica. Segundo dados fornecidos pelo IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social, os tipos de coberturas vegetais nativas presentes no Paraná são: Floresta 

Ombrófila Densa (Mata Atlântica) com algumas partes de Restinga e Manguezais localizados na 

região litorânea; Floresta Ombrófila Mista (Floresta de Araucárias) em grande parte da porção 

sul e centro do Estado; Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Pluvial) predominante na 

parte norte e oeste do Estado; Campos Naturais com algumas partes de Cerrados em uma faixa 

na porção leste do Estado. 

Nesse sentido, tem-se que o município de Arapongas e a Região Metropolitana de Londrina como 

um todo apresentam características fitogeográficas de Floresta Estacional Semidecidual ou 

Floresta Pluvial, como mostra o mapa da Figura 4.13. De acordo com o IBGE – Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, esse tipo de vegetação, típica do bioma da Mata Atlântica, está 

condicionado a estacionalidade climática (verão chuvoso e inverno seco ou clima subtropical 

sem seca, mas com intenso frio, e temperaturas médias abaixo de 15ºC). Outra característica 

própria é a queda das folhas durante o período seco em 20% a 50% das árvores caducifólias da 

floresta. Hoje, as pequenas extensões de Florestas Estacionais Semidecíduas correspondem às 

Unidades de Conservação e às matas residuais encontradas em propriedades privadas. 
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Figura 4.13 - Mapa Fitogeográfico da Região Metropolitana de Londrina e do município de 
Arapongas. 

 
Fonte: Atlas Digital da Região Metropolitana de Londrina, 2011. 

 

A Figura 4.14 apresenta o mapa de uso do solo da Região Metropolitana de Londrina, no qual se 

pode observar que a vegetação original do município de Arapongas foi gradativamente 

substituída pela agricultura. 
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Figura 4.14 - Mapa de Uso do Solo da Região Metropolitana de Londrina e o Município de 
Arapongas. 

 
Fonte: Atlas Digital da Região Metropolitana de Londrina, 2011. 

 

4.2.4. Características Climáticas 

Os diferentes tipos de clima ocorrem sob influência das diferentes formas de relevo, altitude, 

movimento da terra, continentalidade e cobertura vegetal. 

Segundo a classificação climática de Köppen, o clima predominante do município de Arapongas 

é do tipo Cfa, o qual representa o clima subtropical úmido com verões quentes e geadas pouco 

frequentes (nos meses de junho e julho), tendência de concentração de chuvas no verão, sem 

estação seca definida. O mês mais frio é julho com temperatura média de 17°C, e o mês mais 

quente é o de fevereiro, com temperaturas médias entre 26°C e 30°C. 

A Figura  4.15 mostra as unidades climáticas da Região Metropolitana de Londrina e no município 

de Arapongas. É possível identificar nesta carta o tipo de clima predominante Cfa. No entanto, 

algumas áreas do mapa mostram influências do tipo Cwa/Cfa. Este é também um clima 

subtropical de inverno, porém, seco (com temperaturas inferiores a 18ºC) e com verão quente 

(com temperaturas superiores a 22ºC). Segundo informações da Embrapa, tal tipo de clima é 

característico no Estado de São Paulo, principalmente nas regiões central, leste e oeste; e 

também nas regiões serranas do centro e sul de Minas Gerais. Ocorre, ainda, no sudoeste do 

Espírito Santo, no Rio de Janeiro e sul do Mato Grosso do Sul. 
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Figura 4.15 - Unidades climáticas da Região Metropolitana de Londrina e o município de 
Arapongas. 

 
Fonte: Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná, 2018. 

 
 

Em relação à quantidade de chuvas, conforme é possível observar na Figura 4.16, a precipitação 

média anual no município de Arapongas apresenta uma variação de 1.200 mm a 1.500 mm. 
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Figura 4.16 - Precipitação média anual. 

 
Fonte: IAPAR, 2000. 

 
 

Também é necessário considerar as médias de evapotranspiração no município. Para 

compreender o comportamento do balanço hídrico da região, é necessário ter conhecimento da 

quantidade de água perdida para a atmosfera. As taxas de evapotranspiração variam 

consideravelmente no decorrer dos meses em função das médias de temperatura. A média anual 

de evapotranspiração em Arapongas encontra-se na faixa entre 1200 e 1300 mm, segundo o 

IAPAR. 

Com base nas médias da Estação em Londrina no período de 1976 a 2012 apresentadas na 

Tabela 4.3, verifica-se que em Arapongas as maiores taxas de evaporação são encontradas nos 

meses de agosto a dezembro, e a menor taxa de 80,4 mm de evaporação é identificada no mês 

de junho, próximo ao início do inverno. Quanto à insolação, o mês de agosto foi o que apresentou 

um total maior de horas de insolação, com 239 horas, enquanto em fevereiro foi de apenas 192,5 

horas de insolação. Com relação à precipitação anual, os meses de junho, julho e agosto 

representam o trimestre mais seco, e dezembro, janeiro e fevereiro, o mais chuvoso. 
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Tabela 4.3 - Precipitação, Evaporação e Insolação – período 1976 a 2012. 

Mês 
Precipitação Evaporação 

Total (mm) 
Insolação 

Total (horas) Total (mm) Ano Dias chuva 
Janeiro 218,1 1993 16 103,7 201,5 

Fevereiro 184,8 1993 14 92,2 192,5 

Março 136,7 1992 12 115,2 222,5 

Abril 111,5 1984 8 109,2 227,1 

Maio 110,3 1994 8 92,0 216,9 

Junho 94,0 2012 8 80,4 206,4 

Julho  68,0 1990 6 104,8 227,8 

Agosto 51,1 1986 6 145,0 238,8 

Setembro 118,1 1998 9 149,5 202,0 

Outubro 142,3 1994 10 156,7 219,6 

Novembro 162,1 1992 11 149,6 228,9 

Dezembro 203,4 1989 14 125,3 217,2 

ANO 1600 - 121 1.424 2.601 
Fonte: IAPAR, 2010 – ESTAÇÃO Londrina / CÓD.: 02351003 / LAT.: 23º22´S / LONG.: 51º10´W / ALT.: 

585m). 

Além disso, outro aspecto a ser enquadrado nesse item são os ventos. Devido à inexistência de 

um diagrama de ventos específico do município de Arapongas, foi utilizada a estação do IAPAR 

mais próxima, localizada no município de Londrina, para o estudo dos ventos. De acordo com os 

dados obtidos desta estação, pode-se afirmar que as direções predominantes dos ventos para a 

região de Londrina são: L (leste), seguida de NE (nordeste) e de SE (sudeste); e as velocidades 

médias mensais variam de 2,0 m/s a 2,8 m/s, como mostra a Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 - Resumo das velocidades e direções dos ventos em Londrina de 1977 a 2004 
(IAPAR). 

  Mês 
Média 
 (m/s) 

  Pico 
   Dir. 

  Máx. 
  (m/s) 

                           % de horas nas direções 
   N   NE    L   SE    S SO    O   NO 

  JAN 2,4 SE 33,3 7 20 27 14 4 7 9 7 

  FEV 2,3 O 30,0 7 20 24 15 5 9 10 7 

  MAR 2,2 NE 29,8 5 16 29 18 5 9 9 5 

  ABR 2,3 SO 23,0 5 15 29 18 6 10 9 4 

 MAIO 2,1 SO 25,7 6 17 21 17 5 14 12 5 

  JUN 2,0 SO 26,0 8 20 19 14 5 13 13 6 

  JUL 2,3 SO 50,0 8 19 22 14 4 12 12 7 

  AGO 2,4 O 33,7 7 18 24 17 5 12 11 5 

  SET 2,8 NO 28,7 6 17 32 16 5 10 8 4 

  OUT 2,8 O 39,6 6 16 33 16 5 9 8 5 

  NOV 2,8 S 34,4 7 17 32 14 5 9 9 5 

  DEZ 2,6 N 30,5 8 20 29 12 4 8 10 7 

Fonte: VIEIRA, 2006. 
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4.3. Aspectos Socioeconômicos  

Para o entendimento da atual situação de Arapongas faz-se necessário o estudo dos aspectos 

populacionais, relacionando crescimento populacional, dinâmica demográfica, perfil 

socioeconômico da população, aspectos sociais relacionados à renda, educação e saúde, tendo 

como base os Censos Demográficos do IBGE, de 1980 a 2010.  

A população estimada para 2018 é de 121.198 habitantes, segundo o IBGE. Segundo o Censo 

de 2010, cerca de 97,79% da população vive na área urbana, sendo essa acima da média de 

urbanização brasileira para o período (84%). 

 

4.3.1. População e projeções demográficas 

Na dinâmica populacional a análise trata da concentração e dispersão mediante a localidade. A 

Tabela 4.5 mostra que em Arapongas e em quase todos os municípios vizinhos a maior parte da 

população era residente de área urbana em 1980, de acordo com o Censo do IBGE, exceto 

Jaguapitã e Sabáudia. A Figura 4.17 mostra o crescimento populacional de Arapongas. 

Tabela 4.5 - População censitária para Arapongas por sexo e grupos etários - 1980 a 2010. 

Localidade 
População 

Urbana 
População 

Rural 
População 

Urbana 
População 

Rural 
População 

Urbana 
População 

Rural 
População 

Urbana 
População 

Rural 

1980 1980 1991 1991 2000 2000 2010 2010 

Arapongas 48.211 6.459 60.025 4.531 81.790 3.638 101.851 2.299 

Cambé 44.803 9.053 66.817 7.025 81.942 6.244 92.952 3.781 

Jaguapitã 5.225 6.762 7.474 3.139 8.733 2.199 10.380 1.845 

Londrina 266.940 34.771 366.676 23.424 433.369 13.696 493.520 13.181 

Pitangueiras - - - - 1.641 777 2.040 774 

Rolândia 26.968 14.484 35.276 8.500 44.650 4.760 54.749 3.113 

Sabáudia 1.820 3.108 2.980 2.313 4.036 1.377 5.097 999 

Curitiba 1.024.975 - 1.315.035 - 1.587.315 - 1.751.907 - 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico/ IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social. 
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Figura 4.17 - Crescimento populacional Arapongas. 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico/ IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social. 

A Tabela 4.6 mostra que, enquanto no ano de 2000, a faixa predominante de idade era entre 15 

e 24 anos,como uma sequência natural, em 2010, a faixa de idade de maior concentração 

populacional ficou entre 20 e 34 anos. Nota-se também o envelhecimento da população com o 

alargamento em direção ao topo e o estreitamento da base da pirâmide etária Figura 4.18 e 

Figura  4.19. 

Tabela 4.6 - População Censitária para Arapongas por sexo e grupos etários - 1991, 2000 e 
2010. 

Grupo Etário 
Censo 2000 Censo 2010 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

00 - 04 7.071 3627 3444 6.778 3499 3279 

05 – 09 7.241 3648 3593 6.972 3409 3563 

10 – 14 7.744 3990 3754 8.221 4233 3988 

15 – 19 8.002 4053 3949 8.433 4186 4247 

20 – 24 8.046 3993 4053 9.304 4697 4607 

25 – 29 7.468 3779 3689 9.190 4654 4536 

30 – 34 7.316 3669 3647 8.794 4334 4460 

35 – 39 6.777 3249 3528 8.169 4072 4097 

40 - 44 5.767 2823 2944 7.983 3931 4052 

45 - 49 4.832 2342 2490 7.152 3402 3750 

50 – 54 3.979 1902 2077 5.964 2868 3096 

55 – 59 3.194 1529 1665 4.896 2304 2592 

60 – 64 2.647 1235 1412 3.864 1786 2078 

65 - 69 2.051 933 1118 3.012 1343 1669 
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Grupo Etário 
Censo 2000 Censo 2010 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

70 – 74 1.499 702 797 2.294 1056 1238 

75 – 79 911 401 510 1.568 638 930 

80 - 84 495 201 294 936 401 535 

85 - 89 268 89 179 421 156 265 

90 - 94 84 39 45 149 53 96 

95 - 99 26 10 16 45 15 30 
Mais de 100 

anos 10 4 6 5 2 3 

TOTAL 85.428 42.218 43.210 104.150 51.039 53.111 
 Fonte: IBGE - Censo Demográfico/ IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Social. 
 

Figura 4.18 - Pirâmide etária 2000. 

 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico/ IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social. 
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Figura 4.19 - Pirâmide etária 2010. 

 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico/ IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social. 

Ainda quanto aos aspectos populacionais, da década 1980 até 1991 houve um decréscimo 

populacional, todavia, a partir disso, é fato que a projeção é de crescimento demográfico (Tabela 

4.7) na próxima década para Arapongas, assim como demais municípios da RML – Região 

Metropolitana de Londrina, tendo em vista que o percentual de crescimento populacional foi 

positivo nas últimas duas décadas, alcançando possivelmente em torno de 130.000 mil 

habitantes residentes em Arapongas em 2020, se o crescimento for semelhante ao período da 

década de 2010. No Estado do Paraná a população que no Censo de 2010 pelo IBGE era de 

10.266.737 habitantes deve atingir o total de 11.365.404 habitantes em 2020. 

Tabela 4.7 - População total e crescimento demográfico de Arapongas, municípios vizinhos e a 
capital Curitiba. 

Localidade 
População 

Total  
1980 

População 
Total  
1991 

Cresciment
o no 

período (%) 

População 
Total  
2000 

Cresciment
o no 

período (%) 

População 
Total  
2010 

Cresciment
o no 

período (%) 

Arapongas 54.670 64.556 18,1% 85.428 32,3% 104.150 21,9% 
Cambé 53.857 73.842 37,1% 88.186 19,4% 96.733 9,7% 

Jaguapitã 11.987 10.613 -11,5% 10.932 3,0% 12.225 11,8% 

Londrina 301.711 390.100 29,3% 447.065 14,6% 506.701 13,3% 

Pitangueiras - - - 2.418 - 2.814 16,4% 

Rolândia 41.452 43.776 5,6% 49.410 12,9% 57.862 17,1% 

Sabáudia 4.928 5.293 7,4% 5.413 2,3% 6.096 12,6% 

Curitiba 1.024.975 1.315.035 28,3% 1.587.315 20,7% 1.751.907 10,4% 

Paraná 7.629.392 8.448.713 10,7% 9.563.458 13,2% 10.444.526 9,2% 
Fonte: Base IBGE. 
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4.3.2. Aspectos Sociais: Renda e Ocupação Econômica 

Os dados referentes aos aspectos sociais de renda no município de Arapongas estão associados 

ao rendimento médio mensal domiciliar per capita, que de acordo com o IPARDES (2010) é de 

R$ 835,11. As Tabela 4.8 e Tabela 4.9 mostram a população residente em domicílios particulares 

permanentes e a proporção de pessoas pela classe de renda mensal.  

Com base no IBGE (2010, do total de 104.150 habitantes em Arapongas, 14,40% da população, 

residem em domicílios particulares permanentes na área urbana e possuem rendimento mensal 

total domiciliar per capitar nominal de até ½ salário mínimo (R$ 255,00 – valor em 2010). 

Tabela 4.8 - População residente em domicílios particulares permanentes e proporção de 
pessoas residentes em domicílios particulares permanentes, por situação do domicílio e 

classes selecionadas de rendimento mensal total domiciliar per capita nominal – Arapongas. 

Municípios 

População 
residente 

em domicílios 
particulares 
permanentes 

Proporção de pessoas residentes em domicílios particulares permanentes, 
por classes selecionadas de rendimento mensal total domiciliar per capita 

nominal (%) 

Até 70,00 R$ 
Até 1/4 salário mínimo 

(= 127,50 R$) 
Até 1/2 salário mínimo 

(= 255,00 R$) 

Arapongas 102.391 0,3 2,5 14,4 

Cambé 95.089 0,7 3,6 18,5 

Jaguapitã 11.871 0,4 2,6 18,6 

Londrina 493.799 0,8 3,8 16,1 
Pitangueira

s 2.796 0,9 4,9 24,4 

Rolândia 56.610 0,5 3,3 17,5 

Sabáudia 6.051 0,9 3,7 18,8 

Curitiba 1.706.180 0,3 2,0 10,5 
Fonte: IBGE, 2010. 

No setor econômico de Arapongas, o município tem destaque na prestação de serviços e na 

produção industrial, o que juntos representaram 73,38% da produção de riquezas no ano de 

2015. De acordo com o IPARDES, o PIB per capita a preços correntes foi de R$ 33.690,00 no 

ano de 2015. Alguns fatores de localização e região econômica contribuem para o destaque do 

município, pois faz parte da Região Metropolitana de Londrina com acesso a Noroeste pela PR-

218, a nordeste e sul pela Rod. Melo Peixoto (BR-369), Oeste pela Rod Herminio Antonio 

Pennacchi. 
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Tabela 4.9 - Produção dos setores da economia em Arapongas e municípios vizinhos, 2015. 

Municípios 

PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO (mil reais) 

PIB a preços 
correntes 
(mil reais) 

Valor Adicionado Bruto a preços correntes  
(mil reais) 

Impostos sobre 
produtos 

líquidos de 
subsídios a 

preços correntes 
(mil reais) 

Agropecuária 
(Primário) 

Indústria 
(Secundário) 

Serviços 
(Terciário) 

Arapongas 3.888.254 165.970 1.282.710 1.570.674 421.294 

Cambé 3.540.373 147.642 659.508 1.799.628 389.673 

Jaguapitã 633.748 69.136 258.461 196.629 54.241 

Londrina 17.756.527 242.421 2.898.034 10.456.252 2.156.519 

Pitangueiras 71.156 33.694 3.548 15.303 15.823 

Rolândia 2.294.628 157.445 781.242 891.069 235.455 

Sabáudia 368.485 48.938 85.491 174.812 29.777 
Fonte: IBGE, 2015. 

 

A Figura 4.20 mostra a composição do PIB – Produto Interno Bruto de Arapongas, de acordo 

com os setores da economia em seu Valor Adicionado Bruto a Preços Correntes no ano de 2015. 

 

Figura 4.20 - Produto Interno Bruto de Arapongas, 2015. 

 

 

Além da produção nos setores da economia, faz-se necessária a análise quanto aos empregos 

e PEA – População Economicamente Ativa. No ano de 2011, de acordo com os dados do 

IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o setor que mais 

empregava em Arapongas é o das indústrias seguido de serviços e o comércio, como mostra a 

Tabela 4.10 e Figura 4.21. 
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Tabela 4.10 - Empregos em Arapongas e municípios vizinhos, RAIS, 2011. 

– 
Municípios 

EMPREGOS 

TOTAL Indústria 
em geral 

Construção 
Civil 

Comérci
o Serviços 

Administraçã
o Pública 
Direta e 
Indireta 

Agricultura 
e outros 

semelhantes 

Arapongas 35.669 17.482 506 7.597 9.177 3.111 907 
Cambé 21.107 8.329 855 5.600 5.815 2.068 508 

Jaguapitã 4.933 2.774 11 651 711 449 337 
Londrina 162.551 27.699 10.609 41.378 79.844 8.552 3.021 

Pitangueiras 449 68 3 56 218 191 104 
Rolândia 20.325 10.291 478 3.948 4.279 1.249 1.329 
Sabáudia 2.663 621 45 499 1.229 306 269 

Fonte: IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social, 2011/ de acordo com a classificação 
do RAIS – Relação Anual de Informações Sociais. 

Figura 4.21 - Setores que mais empregam em Arapongas, 2011. 

 

De acordo com dados do IPARDES, o saldo de empregos formais em Arapongas, a partir da 

diferença entre admitidos e desligados, foi positivo em 2011 com menos 1.440 empregados, bem 

como 2012, com saldo positivo de 1.760 empregados, como mostra a Tabela 4.11. 

Tabela 4.11 - Número de admitidos, desligados e saldo do emprego formal. 

Municípios 
EMPREGO FORMAL 

Admitidos Desligados Saldo 
Ano 2011 Ano 2012 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2011 Ano 2012 

Arapongas 23.909 25.252 22.469 23.492 1.440 1.760 
Cambé 11.644 12.384 10.881 11.544 763 840 

Jaguapitã 3.199 3.030 3.229 3.022 -30 8 

Londrina 102.506 105.183 97.580 100.409 4.926 4.774 

Pitangueiras 137 136 111 137 26 -1 

Rolândia 13.563 13.632 13.445 13.694 118 -62 

Sabáudia 1.418 1.105 1.108 1.008 310 97 

Fonte: IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social. 
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A PEA – População Economicamente Ativa em Arapongas é de 57.754 pessoas, o que equivale 

a 55 % da população total. A PEA retrata a parcela da população de uma determinada localidade 

na faixa etária com potencial para o trabalho, sendo de 18 a 60 anos para mulheres e 65 para 

homens. A Tabela 4.12 mostra que a maior parte da PEA em Arapongas é urbana e masculina. 

Tabela 4.12 - População Economicamente Ativa, 2010. 

Municípios 
População 

Total 
PEA – População Economicamente Ativa 

TOTAL Urbana Rural Masculina Feminina 
Arapongas 104.150 57.754 56.396 1.357 32.840 24.914 

Cambé 96.733 53.842 51.743 2.099 29.742 24.100 

Jaguapitã 12.225 6.703 5.617 1.086 3.928 2.775 

Londrina 506.701 275.978 269.594 6.384 148.420 127.558 

Pitangueiras 2.814 1.568 1.091 477 936 632 

Rolândia 57.862 32.457 30.526 1.932 18.305 14.152 

Sabáudia 6.096 3.527 2.892 634 2.028 1.498 

Fonte: IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social, 2010. 

Ao se fazer a comparação com a Tabela 4.13, Arapongas tem 52,90% da sua população ocupada 

(PO) em relação à população total, o que de certa forma, representa certa proximidade com valor 

de PEA, sendo que o setor de Indústria de Transformação é o mais ocupado. 

Tabela 4.13 - População Ocupada, 2010. 

Municípios 
População 

Total 
PO – População Ocupada 

TOTAL Urbana Rural Setor de Destaque Total 
Arapongas 104.150 55.096 31.755 23.341 Indústria de Transformação 16.241 

Cambé 96.733 51.315 28.712 22.603 Indústria de Transformação 11.647 

Jaguapitã 12.225 6.424 3.846 2.578 Indústria de Transformação 1.882 

Londrina 506.701 261.930 142.987 118.943 

Comércio; Reparação de 

veículos automotores e 

motocicletas 

53.216 

Pitangueiras 2.814 1.523 927 596 
Agricultura, Pecuária, Pesca, 

etc. 
688 

Rolândia 57.862 30.817 17.663 13.154 Indústria de Transformação 8.347 

Sabáudia 6.096 3.344 1.981 1.363 
Agricultura, Pecuária, Pesca, 

etc. 
1.122 

Fonte: IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social, 2010. 

A Tabela 4.14 traz a síntese dos dados com os comparativos da população total com a PEA – 

População Economicamente Ativa e a PO – População Ocupada. A diferença maior está entre a 

PO e o número de empregos formais, que embora a maior parte da população ocupada tenha 

emprego formal, é significativo o valor do trabalho informal para todos os municípios citados. 
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Tabela 4.14 - Síntese dos dados populacionais quanto ao emprego e ocupação em Arapongas 
e municípios vizinho, ano 2010. 

Municípios População Total PEA PO 
Empregos formais 

(RAIS) 
Arapongas 104.150 57.754 55.096 33.761 

Cambé 96.733 53.842 51.315 19.244 

Jaguapitã 12.225 6.703 6.424 4.466 

Londrina 506.701 275.978 261.930 156.875 

Pitangueiras 2.814 1.568 1.523 396 

Rolândia 57.862 32.457 30.817 19.917 

Sabáudia 6.096 3.527 3.344 2.221 

PEA – População Economicamente Ativa; PO – População Ocupada. Fonte: IPARDES – Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento Social, 2010. 

4.3.3. Aspectos Sociais: Educação e Saúde 

Para abranger os aspectos sociais relacionados à Educação e Saúde, somados a Renda, tem-

se a análise do IDH – Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH é um índice construído pelo 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento da ONU com o objetivo de medir 

o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida a partir dos fatores educação, saúde 

e renda. Tem particular importância porque oferece um contraponto a outro indicador muito 

utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica 

do desenvolvimento.  

Este índice é calculado com base em dados econômicos e sociais. O IDH varia de 0 (nenhum 

desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total). Quanto mais próximo de 1, mais 

desenvolvida é determinada localidade. Este índice também é usado para apurar o 

desenvolvimento de cidades, estados e regiões. Localidades com IDH até 0,499 têm 

desenvolvimento humano considerado baixo, localidades com índices entre 0,500 e 0,799 são 

considerados de médio desenvolvimento humano e localidades com IDH superior a 0,800 têm 

desenvolvimento humano considerado alto. 

A Tabela 4.15 mostra que Arapongas ocupa a posição de 583º em relação aos municípios no 

Brasil, de acordo com o ranking elaborado pelo PNUD, 2010. Dentre os subíndices, o de maior 

destaque em Arapongas é o IDH-Longevidade, seguido do IDH-RENDA e por último o IDH-

Educação. Nesta tabela também podem ser observados os dados referentes aos municípios 

vizinhos.  

Tabela 4.15 - Índice de Desenvolvimento Humano de Arapongas e municípios vizinhos, 2010. 

Posição Municípios IDH-TOTAL IDH-Renda 
IDH-

Longevidade 
IDH-Educação 

145º Londrina 0,778 0,789 0,837 0,712 

583º Arapongas 0,748 0,751 0,834 0,669 
764º Sabáudia 0,740 0,710 0,843 0,676 
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Posição Municípios IDH-TOTAL IDH-Renda 
IDH-

Longevidade 
IDH-Educação 

795º Rolândia 0,739 0,744 0,821 0,661 

920º Cambé 0,734 0,724 0,840 0,651 

1454º Jaguapitã 0,715 0,714 0,834 0,615 

1595º Pitangueiras 0,710 0,670 0,842 0,634 

Fonte: PNUD, 2010. 

Nos aspectos sociais relacionados exclusivamente à Educação em Arapongas, alguns dados 

são imprescindíveis ao planejamento das ações no âmbito municipal, como IDH-Educação, IDEB 

– Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, número de matrículas na rede de ensino, 

nível de escolaridade da população e a taxa de analfabetismo. 

Para composição do IDH-Educação, o cálculo considera dois indicadores: taxa de alfabetização 

de pessoas acima de 15 anos de idade e a taxa bruta de frequência à escola. O primeiro indicador 

é o percentual de pessoas com mais de 15 anos capaz de ler e escrever um bilhete simples, ou 

seja, adultos alfabetizados. O segundo indicador é resultado de uma conta simples: o somatório 

de pessoas, independentemente da idade que frequentam os cursos fundamental, médio e 

superior, sendo este total dividido pela população na faixa etária de 7 a 22 anos de idade. 

O IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica foi criado em 2007 para medir a 

qualidade de cada escola e cada rede de ensino. O indicador é calculado com base no 

desempenho do estudante em avaliações do INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais e em taxas de aprovação. Assim, para que o IDEB de uma escola ou rede aumente 

é preciso que o aluno aprenda, não repita o ano e frequente a sala de aula. A escala do índice 

varia de 0 a 10, sendo medido a cada dois anos. A meta até 2022 é que o Brasil alcance a nota 

6, mínimo considerado em países com bons níveis de desenvolvimento. 

Com base na Tabela 4.16, o município de Arapongas apresenta resultados medianos se 

comparado com municípios vizinhos. Nas séries iniciais, o IDEB na rede pública de ensino de 

Arapongas é 6,5 enquanto que nas series finais a nota é de 4,8, conforme dados IPARDES, 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 



PMAU – Plano Municipal de Arborização Urbana de Arapongas-PR 

 

Página 60 de 275 

Tabela 4.16 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, 2015. 

Municípios 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Anos Iniciais Anos Finais 

Rede 
Municipal 

Rede 
Estadual 

Rede 
Pública 

Rede 
Municipal 

Rede 
Estadual 

Rede 
Federal 

Rede 
Pública 

Arapongas 6,5 * 6,5 - 4,8 - 4,8 
Cambé 6,7 * 6,7 - 4,2 - 4,2 

Jaguapitã 6,2 * 6,2 * 4,3 - 4,3 

Londrina 6,5 6,7 6,5 * 4,3 - 4,3 

Pitangueiras 7,1 - 7,1 - 3,8 - 3,8 

Rolândia 6,4 * 6,4 - 4,4 - 4,4 

Sabáudia 5,7 - 5,7 - 4,1 - 4,1 

Fonte: IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social, 2009. Nota: * dado não disponível. 

No número de matrículas na rede de ensino (Tabela 4.17), o município de Arapongas apresenta 

22.160 alunos no Ensino Regular, sendo que deste total há 12.744 alunos matriculados no Ensino 

Fundamental, conforme dados do IPARDES, 2017. 

Tabela 4.17 - Número de matriculados na rede de ensino, 2017. 

Municípios 

NÚMERO DE MATRÍCULAS 

Ensino 
Regular 

Creche Pré-Escola 
Ensino 

Fundamenta
l 

Ensino 
Médio 

Educação 
Profissional 

Arapongas 22.160 2.139 2.756 12.744 5.248 273 
Cambé 19.311 980 2.882 11.514 3.872 83 

Jaguapitã 2.732 209 406 1.587 530 - 

Londrina 110.801 9.592 13.178 63.946 19.573 4.512 

Pitangueira

s 
667 101 76 357 133 - 

Rolândia 12.794 1.102 1.771 7.329 2.446 236 

Sabáudia 1.608 181 203 975 249 - 

Fonte: IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social, 2017. 

O nível de escolaridade da população de Arapongas apresenta dados também considerados 

satisfatórios, se comparados aos municípios vizinhos. De acordo com dados do IBGE, Censo 

Demográfico de 2010, a taxa de analfabetismo foi de 5% da população municipal até 15 anos, 

todavia até os 25 anos a taxa varia de 0,5% e 20,3%.  

De acordo com a Tabela 4.18 com base nos dados do IBGE (2010), em Arapongas há 4.110 

pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever, o que equivale a 5% da 

população total, sendo que 2.496 pessoas que não sabem ler e escrever estão no grupo etário 

acima de 60 anos. 
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Tabela 4.18 - Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever por grupos 
de idade, 2010. 

Municípios 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever, 
total e respectivas taxas de analfabetismo, por grupos de idade (%) 

15 anos ou 
mais 

15 a 24 anos 25 a 39 anos 40 a 59 anos 
60 anos ou 

mais 
TOTA

L 
% 

TOTA
L 

% 
TOTA

L 
% 

TOTA
L 

% 
TOTA

L 
% 

Arapongas 4.110 5,0 80 0,5 289 1,1 1.245 4,8 2.496 20,3 
Cambé 4.823 6,4 107 0,7 350 1,5 1.407 5,8 2.959 26,1 

Jaguapitã 1.037 10,8 26 1,2 110 3,9 374 12,3 527 33,3 

Londrina 18.103 4,5 584 0,7 1.509 1,2 5.481 4,3 10.529 16,3 

Pitangueiras 263 12,2 2 0,4 23 3,6 103 14,7 135 39,5 

Rolândia 2.814 6,2 75 0,8 238 1,7 959 6,6 1.542 21,6 

Sabáudia 471 9,7 7 0,7 46 3,2 169 10,7 249 32,6 

Fonte: IBGE, 2010. 

Para os aspectos sociais ligados a Saúde faz-se necessário averiguar também o IDH-

Longevidade, o saneamento básico, como o esgotamento sanitário. Para análise da longevidade, 

um dos itens considerados é a esperança de vida ao nascer. Esse indicador mostra o número 

médio de anos que pode viver uma pessoa nascida naquela localidade no ano de referência. O 

indicador de longevidade sintetiza as condições de saúde e salubridade do município, uma vez 

que quanto mais mortes houver nas faixas etárias mais precoces, menor será a expectativa de 

vida no local. 

Em Arapongas, foram registrados 16 óbitos em crianças menores de 1 ano, comparada a 

população total de 121.198 habitantes estimados em 2018. Assim como em Arapongas, os 

municípios vizinhos apresentaram como causas predominantes do óbito relacionadas a afecções 

originadas no período perinatal, como também em alguns casos de mal formação congênita, 

deformidades, anomalias cromossômicas, a Tabela 4.19 mostra a quantidade de óbitos de 

menores de 1 ano. 

Tabela 4.19 - Óbitos de Menores de 1 ano em Arapongas e municípios vizinhos, 2018. 

Municípios População Total 
Óbitos de Menores de 1 

ano 
Proporção do total (%) 

Arapongas 121.198 16 0,01 
Cambé 105.704 20 0,01 

Jaguapitã 13.494 6 0,04 

Londrina 563.943 76 0,01 

Pitangueiras 3.185 - - 

Rolândia 65.757 21 0,03 

Sabáudia 6.760 1 0,01 

Fonte: IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. 

http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/imp.php?page=varinf&var=940
http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/imp.php?page=varinf&var=940
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De acordo com o IBGE/PNAD, o esgotamento sanitário é o escoadouro do banheiro ou sanitário 

de uso dos moradores do domicílio particular permanente, classificado, quanto ao tipo, em: 

adequado para a rede geral de esgoto pluvial, quando a canalização das águas servidas ou dos 

dejetos é ligada a um sistema de coleta que os conduz para o escoadouro geral da região, 

mesmo que o sistema não tenha estação de tratamento da matéria esgotada; semi-adequado 

para fossa séptica, quando as águas servidas e os dejetos são esgotados para uma fossa, onde 

passam por um tratamento ou decantação, sendo a parte líquida absorvida no próprio terreno ou 

canalizada para um desaguadouro geral da região; fossa rudimentar, quando os dejetos são 

esgotados para uma fossa rudimentar (fossa negra, poço, buraco etc.); inadequado para vala, 

quando o banheiro ou sanitário está ligado diretamente a uma vala a céu aberto; rio, lago, ou 

mar, quando o banheiro ou sanitário está ligado diretamente a um rio, lago ou mar; e outro 

escoadouro. 

A Tabela 4.20 e Tabela 4.21 mostram o percentual de domicílios particulares permanentes com 

esgotamento sanitário adequado, semi-adequado e inadequado em Arapongas e demais 

municípios vizinhos. De acordo com os dados do Censo do IBGE (2010), 2,2% dos domicílios 

particulares permanentes no município de Arapongas encontram-se inadequados, sendo que 

57,7%, têm sistema de esgoto adequado.  

Tabela 4.20 - Domicílios particulares permanentes, total e respectiva distribuição percentual, 
por situação do domicílio e tipo de saneamento – Arapongas e municípios vizinhos, 2010. 

Municípios 
DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES 

TOTAL 
Distribuição percentual, por tipo de saneamento (%) 

Adequado (1) Semi-adequado (2) Inadequado (3) 
Arapongas 33.148 57,7 40,1 2,2 

Cambé 30.370 76,7 21,1 2,2 

Jaguapitã 3.856 83,0 5,8 11,3 

Londrina 164.917 84,6 13,9 1,5 

Pitangueiras 853 10,8 76,0 13,3 

Rolândia 18.406 49,5 46,6 4,0 

Sabáudia 1.912 2,4 80,0 17,6 

Fonte: IBGE, 2010. 

Com relação aos domicílios particulares permanentes localizados na área urbana de Arapongas, 

o percentual é semelhante ao município como um todo, pois 59% destes domicílios possuem 

esgotamento sanitário adequado, sendo que 0,9% de domicílios ainda é de inadequados nesta 

localidade. 
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Tabela 4.21 - Domicílios particulares permanentes na área urbana e respectiva distribuição 
percentual e tipo de saneamento – Arapongas e municípios vizinhos, 2010. 

Municípios 
Domicílios particulares permanentes na área urbana 

TOTAL 
Distribuição percentual, por tipo de saneamento (%) 

Adequado (1) Semi-adequado (2) Inadequado (3) 
Arapongas 32.454 59,0 40,2 0,9 

Cambé 29.216 79,7 20,2 0,1 

Jaguapitã 3.315 96,5 3,3 0,2 

Londrina 161.148 86,6 13,2 0,3 

Pitangueiras 632 14,1 85,9 - 

Rolândia 17.476 52,0 47,6 0,3 

Sabáudia 1.585 2,9 94,5 2,6 

Fonte: IBGE, 2010. 

4.4. Características Urbanas 

No município de Arapongas as características urbanas podem ser identificadas sempre anexa a 

rodovias, o município está conectado com a PR-369, PR-444 e PR-218. Nestas localidades, as 

atividades urbanas devem atender as regulamentações de macrozoneamento do Plano Diretor 

e zoneamento do uso e ocupação do solo urbano, além das diretrizes para sistema viário, 

parcelamento do solo urbano e outras necessárias ao bom convívio coletivo. 

Os dados da evolução e expansão urbanas do distrito sede de Arapongas em uma amostragem 

das últimas décadas, pode-se direcionar os vetores de crescimento da malha urbana. 

Tabela 4.22 - Evoluação da expansão urbana. 

Décadas 
Área Acumulada 

Hectares (ha.) Km² 
1988 970 9,7 

1998 1290 12,9 

2008 1980 19,8 
2018 2870 28,7 

Fonte: Itedes 

O espraiamento da área urbanizada, o crescimento populacional, o aumento do número de 

veículos e do tráfego de passagem das rodovias demandaram a construção de contornos 

rodoviários. A Figura 4.22, na sequência, mostra a expansão da mancha urbana da cidade. 
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Figura 4.22 - Evolução da malha urbana no período de 1988 a 2018. 
 

Década de 1988 
 

Década de 1998 

 
Década de 2008 

 
Década de 2018 

Fonte: Google Earth, editada por Itedes. 
 

Observa-se que da década de 1988 a 1998 não houve um crescimento significativo, apenas a 

norte próximo dos parques industriais e conjuntos habitacionais. Já na década de 2008 a malha 

urbana ainda permaneceu com os limites da década anterior porem foi preenchida a região do 

Fundo de vale do Rio Bandeirantes. 

Altamente Arapongas possui uma malha urbana de 28,7km² uma área relativamente comparável 

a outros municípios de mesmo porte. A década de 2018 foi que mais cresceu, que pode se 

relacionar ao crescimento do mercado moveleiro da cidade. De forma geral, a cidade cresceu de 

forma espraiada, porem controlada, sempre anexa a malha urbana e viária. Um dos motivos de 

ser concentrada é pelo fato de possuir vários fundos de vale que dificulta a transposição de vias. 
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O perímetro urbano de Arapongas delimita a área urbana do município e subdivide-se em: áreas 

urbanizadas, áreas de urbanização específica da vila rural, e áreas de expansão urbana (que se 

subdividem em áreas de expansão urbana prioritária e áreas de expansão urbana secundária) 

(Figura 4.23). De acordo com dados do IBGE de 2010, o grau de urbanização do município é 

dado por uma porcentagem de 97,79%, e a urbanização de vias públicas é uma porcentagem de 

80,8%. O plano diretor municipal de 2009, possui as seguintes diretrizes em relação ao perímetro 

urbano: 

I. Promover o adensamento populacional; 

II. Estimular a expansão urbana em todas as direções da cidade cujas áreas 

urbanizadas das proximidades sejam dotadas de equipamentos urbanos e 

comunitários que facilitem sua utilização e extensão; 

III. Evitar glebas vazias envolvidas por áreas urbanizadas; 

IV. A delimitação da área urbana para fins de cobrança de tributo municipal; 

V. Harmonizar a expansão urbana com as características de entorno, solo, relevo e das 

bacias hidrográficas; 

VI. Controlar a ocupação dos imóveis lindeiros a rodovias e contornos rodoviários do 

município.  

Atualmente, a última modificação do perímetro urbano foi realizada através da lei   complementar, 

em 2016. Demarcando área de expansão prioritária e secundária. 

A organização espacial dos diferentes usos do solo conforma centralidades e articulações entre 

porções da cidade. Em Arapongas o comercio é concentrado no centro da cidade, tendo eixos 

de apoio ao bairro nas vias artérias e coletoras. A área industrial localizada ao norte, próximo de 

Rodovias e saída da cidade (Figura 4.24). 

A Figura 4.25, demonstra a delimitação e numeração definida para os estratos utilizados e centro 

no levantamento das informações sobre a arborização urbana no município. 
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Figura 4.23 - Mapa do perímetro urbano de Arapongas. 

 
Fonte: Lei do Perímetro urbano de Arapongas  
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Figura 4.24 - Mapa de uso de solo. 
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Figura 4.25 - Estratos utilizados e numerados para a amostragem e centro realizado o censo para o diagnóstico da arborização urbana de Arapongas-PR. 
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5. DIAGNÓSTICO DA ARBORIZAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO 

A fragilidade e a complexidade do gerenciamento da arborização requerem um planejamento cuidadoso 

que tenha como objetivos maximizar as funções da arborização e reduzir custos. 

Para que se tenha um bom planejamento é fundamental, o conhecimento da situação atual. Para este 

Plano, foram realizados levantamentos em campo das características principais das árvores assim 

como seus conflitos com a legislação e equipamentos urbanos, constituindo-se em um inventário, para 

servir de base na elaboração do plano de arborização urbana. 

A seguir apresentam-se os métodos utilizados para a elaboração do diagnóstico, assim como os 

resultados sintetizados. Em anexo encontram-se as planilhas com os dados levantados, que deverão 

ser utilizadas para a atualização dos dados de arborização, registrando assim, toda a dinâmica.  

5.1.  Métodos utilizados para a elaboração do diagnóstico  

Método de levantamento de campo sobre a arborização de Arapongas 

Para o levantamento das informações foram utilizados tablets equipados com o aplicativo chamado 

MapIt; no qual inicialmente, foi inserida uma planilha base, para sistematizar o levantamento de dados 

em campo. Para sua elaboração foi consultada bibliografia técnica especializada, assim como 

legislações federais, estaduais e municipais.   

As bibliografias especializadas consultadas foram basicamente: Araújo e Araújo, 2011; CPFL Energia 

2008; Piveta e Silva Filho, 2002; Stranghetti e Silva, 2010; MP-PR, 2012; PCSP. 2002; CEMIG, 2011, 

onde foram extraídas as principais variáveis a serem levantadas que possibilitassem, obter as 

características  básicas das árvores existentes, assim como seus conflitos com a legislação e 

equipamentos urbanos, de modo que após análise conjunta, subsidiassem o estabelecimento do plano 

de ação para o manejo das árvores existentes e auxiliasse na definição de  diretrizes do ordenamento 

municipal, qualificação do espaço urbano nos aspectos sociais, culturais e paisagísticos e de práticas 

pedagógicas na rede de ensino voltada para a conscientização ambiental. 

Os dados foram coletados de junho a agosto de 2018, totalizando 8 dias de coleta, aproximadamente 

30 horas e 40 minutos, num total de 51.647,83 metros, percorrendo toda a área central da região urbana 

e 10 horas e 12 minutos para a amostragem na periferia, preenchendo as referidas planilhas do anexo 

15.3.  De forma geral foram subdivididos nos seguintes aspectos: 

 Dados do indivíduo: espécie, tamanho da árvore, existência de bifurcação a menos de 1,80m, 

circunferência da altura do peito (CAP), altura do indivíduo, necessidade de poda e se é apenas 

um toco; 

 Dados da calçada: largura da calçada, área de infiltração existente, se estava danificada por 

raiz e se existia mureta ao seu redor; 
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 Conflitos com o mobiliário urbano: existência de marquise, existência de boca de lobo a menos 

de 2m, se está atrapalhando a iluminação, existência de poste a menos de 4m, existência de 

árvore a menos de 6 m da confluência do alinhamento predial da esquina, existência de guia 

rebaixada a menos de 1m e se estava abaixo de fiação; 

 Enfermidades: Existência de fungo, existência de erva-de-passarinho, se estava oca, 

existência de cupim, se passou por poda drástica, se havia risco de queda e alguma outra 

informação que foi considerada importante. 

 

Para iniciar os trabalhos em campo, a área urbana foi dividida em centro, área na qual foi realizado o 

censo, e em mais 4 estratos, denominados de 1 a 4, para a definição de áreas à serem amostradas 

(Mapa de Grids Amostrados, Anexo 15.7) .  

A metodologia estatística, foi baseada na em três métodos e adaptada a Arapongas (MILANO, 1984; 

SILVA, 2003; IBAMA, 2007; NOWAK, 2008; CREA-PR, 2016). Essa adaptação teve base nos dados da 

cidade de Jaguapitã, na qual esta empresa de consultoria, realizou o censo em toda a área urbana do 

município. Foram aplicadas em Jaguapitã, em ambiente SIG, as metodologias de amostragem simples, 

sistemática, e estratificada, também em três diferentes tamanhos de porções de área (100mx100m; 

200mx200m e 300mx300m), dos quais, o método escolhido foi o estratificado com grids de 

100mx100m, por ter resultado em menor erro amostral bem como maior compatibilidade os índices 

reais com os estimados. 

Para ao cálculo de percentual a ser amostrado, também, foi considerado um possível universo finito de 

àrvores, esse universo considerou a contagem de árvores através de Ortofoto, com resolução de 1m 

fornecida pela Prefeitura Municipal de Arapongas. As contagens foram feitas em ambiente SIG e com 

conferências através do Google Street View, sendo passível identificar as copas das árvores pela 

Ortofoto e em caso de dúvida era utilizado o Street View para conferência. Os mapas podem ser vistos 

no anexo 15.10. 

Todos os indivíduos arbóreos levantados na amostragem foram identificados “in loco”, possuem registro 

fotográfico e estão identificadas por IDS específicos. Para aqueles exemplares que apresentaram 

dificuldades para identificação “in loco”, além das fotografias, foram retiradas exsicatas, de forma que 

suas características taxonômicas fossem conservadas para a posterior identificação.  

Posteriormente, ocorreu a identificação do material fotográfico através de livros de sistemática de 

fanerógamas, como: “Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas do 

Brasil’’, de Herri Lorenzi, volumes 1, 2 e 3 (1998-2000-2009); ‘’Botânica Sistemática: Guia ilustrado para 

identificação das famílias de Angiospermas da flora brasileira, baseado em APG II’’, de Herri Lorenzi e 

Vinícius C. Souza (2005); e ‘’Árvores Exóticas no Brasil: madeireiras, ornamentais e aromáticas”, de 

Herri Lorenzi, Hermes Moreira de Souza, Mario Antonio Virmond Torres e Luis Benedito Bacher (2003). 
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Arapongas não possui viveiro de mudas. Ainda, a segundo informações da Secretaria de Agricultura, 

Serviços Públicos e Meio Ambiente, a COPEL, irá fornecer quantidade necessária de mudas para o 

município executar o plano de arborização.   

5.1.1.  Método de processamento de dados 

Os dados das planilhas de levantamento de campo foram exportados para outros formatos tais como, 

SHAPE FILE, .XLS, .KMZ e .DXF, para melhor tratamento dos dados. Posteriormente foram aplicados 

critérios estabelecidos para definição de manejo das árvores existentes, para subsidiar a elaboração 

do plano de ação, além da obtenção do diagnóstico geral da arborização quanto à diversidade de 

espécies, quantidade de espécies proibidas, de espécies não recomendadas, de árvores com conflitos 

com equipamentos urbanos, assim como indicadores do sistema de gestão municipal. 

Para permitir a visualização espacial da distribuição das árvores, os mapas estão locados no anexo 

15.7 e representam os resultados do método aplicado, sistematizados nas planilhas do anexo 15.3. 

Desta forma, pode-se visualizar a diversidade de espécies, árvores adequadas e, portanto, não 

necessitam de intervenção, assim como, as que precisam de intervenção imediata prioritária, imediata, 

a curto, médio e longo prazo.  

Além disso, para o centro, foi produzido um arquivo KMZ, extensão apropriada para utilização no 

software Google Earth, disponibilizado para os técnicos da prefeitura, juntamente com o registro 

fotográfico. Isto facilita a visualização espacial das árvores na cidade de acordo com a prioridade de 

intervenção, servindo assim, como ferramenta de gestão para os técnicos municipais, além da 

possibilidade de acesso por parte da população, devendo este sistema sempre ser atualizado conforme 

manejo e/ou supressão de espécies.  

A Figura 5.1, demonstra o resultado, pós avaliação e tratamento dos dados coletados no inventário, 

como parte do produto das ferramentas de gestão geradas pelo presente trabalho. O Google Earth 

pode contribuir por ser um software gratuito e com interface fácil de ser utilizada por usuários que 

tenham um conhecimento básico.  
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Figura 5.1 - Imagem ilustrativa dos dados gerados no arquivo KMZ. 

 
Fonte: Google Earth. 

Tanto os mapas quanto as planilhas serão instrumentos de gestão do município, pois sempre que 

houver intervenções, estas serão anotadas, como no caso de substituição de espécies. Desta forma, o 

município manterá atualizado seu cadastro, além disso, poderá fazer sempre uma reprogramação de 

ações, no tempo programado, caso não tenha cumprido as metas estabelecidas no cronograma de 

implantação. 

Ressalta-se que as planilhas orientarão as decisões como a retirada de árvores, quando solicitadas 

pela comunidade em geral, visto que é possíveluma consulta rápida à planilha e ao mapa, podendo-se 

verificar se o caso é de emergência. 

5.1.2.  Critérios utilizados para definição de manejo das árvores 

Para a elaboração do plano de ação de manejo das árvores existentes, apresentado no capítulo 10, foi 

preciso definir critérios que permitissem estabelecer níveis de prioridade de ação. Então foi 

desenvolvido para as seguintes variáveis levantadas em campo, um nível de pontuação decrescente 

de acordo com seu grau de comprometimento, considerando: 

• Espécie não recomendada ou proibida;  

• Presença de pragas, doenças e parasitas que possam causar prejuízo à planta;  

• Conflito com a fiação elétrica;  

• Sistema radicular agressivo;  
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• Conflito com visibilidade em esquina;  

• Árvore de grande porte para o espaço disponível;  

• Conflito com postes e bocas de lobo;  

• Árvore de pequeno porte em espaço disponível para grande;  

• Conflito com guia rebaixada;  

• Bifurcação no tronco abaixo de 1,80m;  

• Presença de mureta ou área de infiltração insuficiente.  

A seguir apresenta-se, para cada variável mencionada, as justificativas de sua consideração e nível de 

pontuação atribuído:  

• Espécies inadequadas ou proibidas: Foi atribuída a pontuação 40 (quarenta) para as 

espécies definidas como inadequadas e proibidas, conforme a Tabela 6.3 e a Tabela 6.4, 

respectivamente. Já no caso especial da Murta ou falsa murta (Murraya paniculata) existe a Lei 

Estadual Nº 15953 - 24/09/2008 / Publicada no Diário Oficial Nº 7813 de 24/09/2008 que 

“Proíbe o plantio, comércio, transporte e produção da planta Murta (Murraya paniculata), por 

ser vegetal hospedeiro da bactéria Candi-datus liberibacter ssp., disseminada pelo inseto vetor 

Diaphorina citri, transmissor da praga denominada Huanglongbing (HLB - Greening)”; Em seu 

Art. 3º consta ainda que o Governo do Estado do Paraná, por meio de seus órgãos 

competentes, fiscalizará e elaborará um plano de erradicação, com a devida substituição, de 

todas as árvores da espécie Murta (Murraya Paniculata) já existentes em seu território e no Art. 

4º  que o plano de erradicação das plantas já existentes deverá estar concluído no prazo de 2 

(dois) anos, contado a partir da publicação da presente lei. Verifica-se que já existe legislação 

para a erradicação, mas ainda não foi efetivada. Ressalta-se que é estabelecida até multa para 

quem comercializar, plantar, produzir ou transportá-la. 

• Presença de pragas, doenças e parasitas que possam causar prejuízo a planta: Foi 

atribuída a pontuação 20 (vinte), para as espécies em que, durante a vistoria in loco, foi 

detectada algum tipo de praga, doença ou parasitas, visto a urgência de tomada de ação; 

• Conflito com a fiação elétrica: Neste caso foi atribuída a pontuação 15 (quinze), para as 

espécies de grande porte (acima de 7m) que estão localizadas abaixo da fiação, apresentando 

conflitos e que atualmente inúmeras vezes são submetidas a podas drásticas ou inadequadas 

para beneficiar o fornecimento de energia.  A intenção foi detectar as árvores que necessitarão 

de futuros investimentos para sua substituição. 
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• Sistema radicular agressivo: Foi atribuída a pontuação 10 (dez) para as espécies que possuir 

sistema radicular agressivo, que danifica calçadas, como por exemplo: Ficus, Sibipiruna; 

Flamboyant, etc. A pontuação foi atribuída independentemente do seu tamanho atual, uma vez 

que quando esta atingir a idade adulta provocarão danos severos ao calçamento, levantando 

sensivelmente o nível do piso, deslocando o meio fio ou provocando rachaduras em muros, 

podendo inclusive interferir nas canalizações existentes.   

• Conflito com visibilidade em esquina, semáforo, placas: Para este quesito foi atribuída a 

pontuação 8 (oito), para as espécies que estão posicionadas a menos de 6,0m da confluência 

do alinhamento predial, visto seu potencial comprometimento da visibilidade do tráfego e das 

sinalizações de trânsito, comprometendo a segurança da população. 

• Árvore de grande porte para o espaço disponível: Nessa categoria se considerou a largura 

das calçadas e o afastamento predial para permitir a acessibilidade, bem como a área de 

infiltração necessária e a largura da copa das árvores. Portanto, resultou em atribuição de 

pontuação 6 (seis) para as espécies de grande porte (acima de 7 m de altura), plantadas em 

calçadas com largura inferior a 2,49m.  

• Conflito com postes e bocas de lobo: Para este quesito foi atribuída a pontuação 6 (seis), 

para as espécies que estão posicionadas a menos de 4,0m de postes e 2,0m de bocas e lobo. 

O afastamento em relação ao poste é para evitar que a árvore prejudique a iluminação pública, 

já a distância entre bocas de lobo é para evitar que as raízes destruam as bocas de lobo. 

• Árvore de pequeno porte em espaço disponível para grande porte: Neste item foi atribuída 

a pontuação 4 (quatro), para as espécies de pequeno e médio porte plantadas em calçadas 

onde as características permitiam o plantio de uma espécie de grande porte, para potencializar 

todos benefícios proporcionados pelas árvores.  

• Conflito com guia rebaixada; Para este quesito foi atribuída a pontuação 4 (quatro), que foi 

aplicada às espécies localizadas a uma distância inferior a 1,50m, medida do seu eixo em 

relação ao posicionamento da guia rebaixada. 

• Bifurcação abaixo de 1,80m: Atribuída a pontuação 2 (dois) para as arvores que possuem 

bifurcações abaixo de 1,80m, no sentido de indicar a necessidade de podas, visto que atrapalha 

os transeuntes.  

• Mureta ou área de infiltração insuficiente. A pontuação atribuída foi 2 (dois), considerando 

como não conforme as áreas de infiltração inferiores a 6400cm² e as árvores que possuem 

muretas ao seu redor, visto que são insuficientes ou dificultam o direcionamento da água de 

chuva suas raízes.   
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Após a aplicação da pontuação estes valores são somados e as ações de manejo foram classificadas 

conforme apresentado na Tabela 5.1. 

Desta forma, as intervenções foram programadas de modo que fossem iniciadas seguindo a ordem 

decrescente de pontuação recebida, pois a maior pontuação obtida é de indivíduos proibidos por Lei, 

visto que já recebem 40 pontos. Se estes indivíduos estiverem também acometidos de pragas, doenças 

e parasitas, somarão mais 20 pontos e se ainda apresentam conflitos urbanos, tanto em relação à 

legislação quanto a equipamentos urbanos, somarão os pontos correspondentes ao tipo de conflito, 

como já mencionado. Observa-se que as que obtiverem a maior pontuação são as que requerem 

intervenção mais urgente. 

Ressalta-se aqui que neste plano está prevista a substituição da árvore que será retirada e jamais a 

sua remoção sem o plantio de uma muda de acordo com as recomendações deste plano. 
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Tabela 5.1 - Classificação das prioridades das ações de manejo das espécies. 

  

acima de 40 Intervenção imediata prioritária

40 Intervenção imediata 

39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 Árvore adequada

Intervenção médio

Intervenção longo prazo

Intervenção longo prazo

Intervenção curto prazo 

Necessidade de pequenas intervenções, 
facilmente executáveis
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As arvores que obtiveram pontuação: 

• Acima de 40 em sua maioria são as espécies não indicadas para arborização urbana ou 

proibidas que apresentam presença de pragas e vários conflitos com equipamentos urbanos. 

Nestes casos é necessário a intervenção imediata com o plantio de uma nova muda já de 

acordo com as especificações do PMAU e remoção da planta.  

• Entre 30 e 40 são espécies proibidas ou inadequadas para arborização urbana que não 

apresentam qualquer outro conflito com equipamentos urbanos (pontuação igual a 40). Já as 

que apresentam pontuação entre 30 e 39 são as árvores que apresentam comprometimento 

fitossanitário, além de conflitos com equipamentos urbanos. Neste caso deve-se intervir 

imediatamente nas que apresentam comprometimento fitossanitário de modo a sanar a 

enfermidade e as demais devem ser inseridas também no cronograma de substituição, porém 

em ordem de prioridade posterior à das que obtiveram pontuação superior a 40. É importante 

salientar que quando se trata de comprometimento fitossanitário, há urgência. 

• Entre 20 e 29: São as plantas com comprometimento fitossanitário ou as árvores localizadas 

abaixo de fiação somado a outros conflitos. Neste caso deve-se intervir imediatamente nas 

árvores com comprometimento fitossanitário de modo a sanar a enfermidade, já para as demais 

devem entrar no cronograma de substituição, porém em ordem de prioridade posterior às de 

pontuação entre 30 e 40.     

• Entre 15 e 19: São as arvores de grande porte localizadas abaixo de fiação, somado ou não a 

algum conflito com equipamentos urbanos.  Na classificação da prioridade das ações de 

manejo enquadram-se na quarta ordem de prioridade de substituição, ou seja, após as de 

pontuação entre 20 e 29. 

• Entre 10 e 14: São as que possuem conflitos com equipamentos urbanos não relacionados a 

fiação aérea de energia. A substituição destas árvores se dará à medida que surgirem 

solicitações de remoção que sejam deferidas pela SEASPMA, sendo necessário apenas 

obedecer às exigências do PMAU, quanto a localização, espécie, etc. 

• Entre 1 e 9: São as árvores onde intervenções simples, como por exemplo adequação da área 

de infiltração, a tornam adequadas. 

• Igual a 0: São as arvores adequadas. 
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5.2. Levantamento de informações quali-quantitativas da arborização de ruas 

O diagnóstico da vegetação arbórea do município de Arapongas revelou diversas situações que 

merecem atenção, ou até mesmo medidas urgentes. Fica clara a necessidade de um planejamento de 

longo prazo e a estruturação de equipe específica, para que sejam economizados tempo, esforço e 

recursos. 

Foram encontradas 142 espécies arbóreas no centro e nas regiões de amostragem, distribuídas em 62 

famílias botânicas diferentes, conforme a Tabela 5.2. Destas espécies, 104 são representantes de 

espécies exóticas, enquanto apenas 38 são espécies nativas (anexo 15.6). 

Tabela 5.2 - Espécies encontradas em Arapongas. 
Familia Nome popular Porte Origem Nome científico 

Lauraceae Abacateiro Grande Exótica Persea americana Mill. 

Sapotaceae Abricó da praia Médio Nativa* Mimusops commersonii (G. Don) Engl. 
Fabaceae 

(Caesalpinioideae) Acácia Grande Nativa Cassia leptophylla Vogel 

Euphorbiaceae Acalifa Pequeno Exótica Acalypha wilkesiana 

Malpighiaceae Acerola Pequeno Exótica Malpighia emarginata D.C. 

Asparagaceae Agave Pequeno Exótica Agave spp. 

Salicaceae Álamo Grande Exótica Populus nigra L. 
Fabaceae 

(Mimosoideae) Albizia Médio Exótica Albizia sp. 

Fabaceae 
(Caesalpinioideae) Alecrim de Campinas Grande Nativa Holocalyx balansae Micheli  

Oleaceae Alfeneiro Grande Exótica Ligustrum lucidum W.T. Aiton 

Bignoniaceae Amarelinho, ipê-de-jardim Pequeno Exótica Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth  

Combretaceae Amendoeira Grande Exótica Terminalia catappa L. 

Rosaceae Amoreira Pequeno Exótica Morus spp. 

Annonaceae Annona sp. Grande Nativa Annona sp. 

Myrtaceae Araçá Pequeno Nativa Psidium cattleyanum Sabine 

Annonaceae Araticum Pequeno Nativa Annona sylvatica A. St. Hil. 

Araucariaceae Araucária  Grande Nativa Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

Araucariaceae Araucaria columnaris Grande Exótica Araucaria columnaris ( J. R. Forst.) Hook.  

Anacardiaceae Aroeira Pimenteira Médio Nativa Schinus terebinthifolius Raddi. 

Anacardiaceae Aroeira salsa Médio Nativa Schinus molle L. 

Araliaceae Árvore da felicidade Pequeno Exótica Polyscias guilfoylei (W. Bull) L. H. Bailey 

Strelitziaceae Árvore do viajante Médio Exótica Ravenala madagascariensis Sonn. 

Sapindaceae Árvore samambaia Grande Exótica Filicium decipiens (Wight & Arn.)Thwaites 

Araliaceae Árvore-guarda-chuva Pequeno Exótica Schefflera actinophylla (Endl.) Harms. 

Ericaceae Azaleia Pequeno Exótica Rhododendron lateritium Planch. 

Euphorbiaceae Bico de papagaio Pequeno Exótica Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch  

Monimiaceae  Boldo Grande Exótica Peumus boldus Molina 

Asteraceae Boldo baiano Pequeno Nativa Gymnanthemum amygdalinum  (Delile) 
Sch.Bip. ex Walp. 

http://www.jardineiro.net/familia/malpighiaceae
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Familia Nome popular Porte Origem Nome científico 

Euphorbiaceae Cabeleira de velho Pequeno Exótica  Euphorbia leucocephala Lotsy 

Cactaceae Cacto Pequeno Exótica Cactaceae 

Rubiaceae Café Pequeno Exótica Coffea arabica L. 

Malpighiaceae Caferana Pequeno Exótica Bunchosia armeniaca (Cav) DC. 

Anacardiaceae Cajá-manga Médio Exótica Spondias dulcis Forst. F. 
Fabaceae 

(Mimosoideae) Caliandra Pequeno Nativa Calliandra sp. 

Acanthaceae Camarão amarelo Pequeno Exótica Patchystachys lutea Ness 

Theaceae Camélia Médio Exótica Camélia japônica L. 
Fabaceae 

(Caesalpinioideae) Canafístula Grande Nativa Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.  

Lauraceae Canela-da-índia Grande Exótica Cinnamomum zeylanicum Nees. 

Lauraceae Canelinha Grande Nativa Nectandra megapotamica (Spreng.) 
Fabaceae 

(Caesalpinioideae) Cassia Médio Nativa Cassia sp. 

Fabaceae 
(Caesalpinioideae) Cassia Imperial Médio Exótica Cassia fistula L. 

Malvaceae Castanheira Médio Nativa* Pachira aquatica Aubl. 

Rosaceae Cerejeira-do-Japão Pequeno Exótica Prunus serrulata 

Apocynaceae Chapéu de Napoleao Médio Exótica Thevetia peruviana. (Pers.) K.Schum.  

Araliaceae Cheflera Pequeno Exótica Schefflera arboricola 

Araliaceae Cheflera variegata Pequeno Exótica Schefflera arboricola ´Variegata´ 

Malpighiaceae Chuva-de-ouro Médio Exótica Lophantera lactescens Ducke 

Cupressaceae Ciprestre Pequeno Exótica Cupressus sp. 

Rutaceae Citrus Médio Exótica Citrus sp. 

Euphorbiaceae Cróton Pequeno Exótica Codiaeum variegatum (L.) A. Juss.  

Euphorbiaceae Cróton verde-amarelo Pequeno Exótica Codiaeum variegatum ‘Aureo Maculatum’ 

Cupressaceae Cupressus Grande Exótica Cupressus sp. 

Asparagaceae Dracena Pequeno Exótica Dracaena reflexa L 

Liliaceae Dracena tricolor Pequeno Exótica Dracena marginata Hort. 

Liliaceae Dracena variegata Pequeno Exótica Pleomele reflexa N.E.Br 

Liliaceae Dracena vermelha Pequeno Exótica Cordyline terminalis (L.) Kunth 

Liliaceae Dracena, pau-d'-água, 
dracena fragrans Pequeno Exótica Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. 

Fabaceae 
(Papilionoideae) Eritrina verde-amarela Médio Exótica Erythrina indica Lam 

Myrtaceae Escova de Garrafa Pequeno Exótica Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G. 
Don. ex. Loud 

Celastraceae Espinheira santa Pequeno Nativa*  Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek. 

Apocynaceae Espirradeira Pequeno Exótica Nerium oleander L. 

Myrtaceae Eugenia Pequeno Nativa Eugenia ssp. 

Elaeocarpaceae Falsa azeitona Médio Exótica Elaeocarpus serratus L. 

Rutaceae Falsa-murta Pequeno Exótica Murraya paniculata (L.) Jacq. 

Moraceae Ficus Grande Exótica  Ficus benjamina L. 

Moraceae Ficus lira Grande Exótica Ficus lyrata Warb. 

Moraceae Figueira  Grande Nativa Ficus sp. 
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Familia Nome popular Porte Origem Nome científico 

Moraceae Figueira branca Grande Nativa Ficus guaranítica Chodat 
Fabaceae 

(Caesalpinioideae) Flamboyant Grande Exótica Delonix regis (Bojer ex Hook.) Raf. 

Fabaceae 
(Caesalpinioideae) Flamboyant de jardim Pequeno Exótica  Caesalpinia pulcherrima. (L.) Sw.  

Apocynaceae Flor do Caribe Pequeno Exótica Plumeria pudica Jacq. 

Euphorbiaceae Flor-de-coral Pequeno Nativa* Jatropha multifida L 

Annonaceae Fruta do Conde Pequeno Exótica Annona squamosa L. 

Myrtaceae Goiabeira Pequeno Nativa Psidium guajava L. 

Boraginaceae Guajuvira Grande Nativa Patagonula americana L. 

Malvaceae Hibiscus Pequeno Exótica Hibiscus spp. 

Bignoniaceae Ipê Grande Nativa Handroanthus spp. 

Bignoniaceae Ipê - roxo Grande Nativa Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos 

Bignoniaceae Ipê branco Grande Nativa Tabebuia roseo-alba (Ridley) Sandwith 

Bignoniaceae Ipê-amarelo Médio Nativa Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex D.C.) 
Mattos. 

Bignoniaceae Ipê-rosa Grande Nativa Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) 
Mattos  

Myrtaceae Jaboticabeira Médio Nativa Plinia cauliflora. (Mart.) Kausel. 

Myrtaceae Jambo Grande Exótica Syzygium jambos L. 

Myrtaceae Jambolao Médio Exótica Syzygium Cumini Lamarck 

Moraceae Jaqueira Grande Exótica Artocarpus heterophyllus Lam. 

Apocynaceae Jasmin manga Pequeno Exótica Plumeria rubra L. 
Fabaceae 

(Caesalpinioideae) Jatobá Grande Nativa Hymenaea courbaril L. 

Rubiaceae Jenipapo Grande Nativa Genipa americana L. 

Arecaceae Jerivá Grande Nativa Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 

Solanaceae Jurubeba Pequeno Nativa Solanum paniculatum L. 

Acanthaceae Justicia Vermelha Pequeno Exótica Megaskepasma erythrochlamys Lindau 

Rutaceae Laranjeira Médio Exótica Citrus sp. 

Euphorbiaceae Leiteiro Grande Nativa Sapium glandulosum (L.) Morong  
Fabaceae 

(Mimosoideae) Leucena Médio Exótica Leucaena leucocephala (Lam.) 

Sapindaceae Lichia Médio Exótica Litchi chinensis Sonn. 

Rutaceae Limoeiro Pequeno Exótica Citrus spp. 

Magnoliaceae Magnólia Médio Exótica Magnolia champaca L. 

Caricaceae Mamoeiro Pequeno Exótica Carica papaya L. 

Melastomataceae Manacá-da-serra Pequeno Nativa* Tibouchina mutabilis (Vell.) Cogn.  

Solanaceae Manacá-de-cheiro Pequeno Nativa Brunfelsia uniflora (Pohl.) D. Don 

Anacardiaceae Mangueira Grande Exótica Mangifera indica L. 

 Asteraceae Margaridão amarelo Pequeno Exótica Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray 

Myrtaceae Melaleuca Médio Exótica Melaleuca sp. 

Moringaceae Moringa Médio Exótica Moringa ovalifolia Dinter & Berger 

Rosaceae Nespeira Grande Exótica Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 

Meliaceae Nim, Nim indiano Grande Exótica Azadirachta indica A. Juss 
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Familia Nome popular Porte Origem Nome científico 

Chrysobalanaceae Oiti Grande Nativa* Licania tomentosa Benth.  

Arecaceae Palmeira areca Médio Exótica Dypsis lutescens H. Wendl 

Arecaceae Palmeira fênix Pequeno Exótica  Phoenix roebelenii O'Brien 

Arecaceae Palmeira imperial Grande Exótica  Roystonea oleracea (Jacq.)  

Arecaceae Palmeira leque Grande Exótica Thrinax radiata 

Arecaceae Palmeira rabo-de-peixe Grande Exótica Caryota urens L. 

Cycadaceae Palmeira Sagu Pequeno Exótica Cycas revoluta Thunb. 

Arecaceae Palmeira triângular Médio Exótica Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & J. Dransf. 

Asparagaceae Pata-de-elefante Pequeno Exótica Beaucarnea recurvata Lem. 
Fabaceae 

(Caesalpinioideae) Pata-de-vaca Médio Nativa Bauhinia spp. 

Fabaceae 
(Caesalpinioideae) Pau fava Médio Nativa* Senna macranthera. (DC. ex Collad.) 

H.S.Irwin & Barneby. 
Rosaceae Pessegueiro Médio Exótica Prunus persica (L.) Batsch 

Verbenaceae  Pingo-de-ouro Pequeno Exótica Duranta repens L. 

Pandanaceae Pinhão de Madagascar Médio Exótica Pandanus utilis Bory 

Pinaceae Pinus, Pinheiro Médio Exótica Pinus sp. 

Myrtaceae Pitangueira Pequeno Nativa Eugenia uniflora L. 

Liliaceae Pleomele Médio Exótica Dracaena arbórea (Willd.) Link 

Podocarpaceae Podocarpus Médio Exótica Podocarpus macrophyllus (Thinb.) Sweet 

Nyctaginaceae Primavera Pequeno Exótica Bougainvillea glabra Choisy 

Melastomataceae Quaresmeira Médio Nativa Tibouchina granulosa Cogn. 

Lythraceae Resedá Pequeno Exótica Lagerstroemia indica L. 

Lythraceae Resedá gigante Médio Exótica Lagerstroemia speciosa (L.) Pers 

Punicaceae Romã Pequeno Exótica Punica granatum L. 

Sapindaceae Sabão-de-soldado Médio Nativa Sapindus saponaria L. 
Fabaceae 

(Caesalpinioideae) Sibipiruna Grande Nativa* Caesalpinia pluviosa DC. 

Rhamnaceae Sobrasil Grande Nativa Colubrina glandulosa Perkins 

Apocynaceae Tabernaemontana sp. Médio Nativa* Tabernaemontana sp. 
Fabaceae 

(Papilionoideae) Tipuana Grande Exótica Tipuana tipu (Benth.) Kuntze. 

Cannabaceae Trema Pequeno Nativa Trema micrantha (L.) Blum.  

Cupressaceae Tuia Pequeno Exótica Thuja spp. 

Bignoniaceae Tulipa vermelha Grande Exótica Spathodea campanulata P. Beauv.  

Asparagaceae Yucca elephantipes Pequeno Exótica Yucca elephantipes Regel 

Lauraceae Abacateiro Grande Exótica Persea americana Mill. 

Obs.:*Nativa no Brasil, mas exótica na região de Arapongas. 

 

5.2.1 O censo para região Central 

Com os dados coletados em campo, foi possível calcular alguns índices, cujos resultados estão 

apresentados na Tabela 5.3. Todas as árvores foram identificadas.
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Tabela 5.3 - Dados gerais do levantamento de campo para o centro. 

Atributos 
Centro 

Qtde. 

Centro 

% 

Quantidade de árvores de espécies proibidas 497 12,49 

Quantidade de árvores desequilibradas 231 5,81 

Quantidade árvores abaixo de fiação 2228 55,99 

Quantidade de árvores com sistema radicular agressivo 374 9,40 

Quantidade de árvores que apresenta conflito com sinalização 237 5,96 

Quantidade Árvore de grande porte para o espaço disponível 1406 35,34 

Quantidade de árvores que apresenta conflito com poste 499 12,54 

Quantidade de árvores que apresenta conflito com boca de lobo 71 1,78 

Quantidade de árvores de pequeno porte em espaço disponível para grande 0 0,00 

Apresenta conflito com guia rebaixada 456 11,46 

Apresenta bifurcação abaixo de 1,80m 2604 65,44 

Apresenta mureta 611 15,36 

Apresenta área de infiltração insuficiente 1140 28,65 

Quantidades de podas drásticas 55 1,38 

Quantidade de árvores  <2m 796 20,01 

Quantidade de árvores 2 - 4m 948 23,83 

Quantidade de árvores 4 - 6m 836 21,01 

Quantidade de árvores 6 - 10m 935 23,50 

Quantidade de árvores 10 - 15m 392 9,85 

Quantidade de árvores >15m 72 1,81 

Altura mais existente 2 - 4m - 

Quantidade de árvores CAP <25cm 1070 26,89 

Quantidade de árvores CAP 26 - 50cm 760 19,10 

Quantidade de árvores CAP 51 - 75cm 606 15,23 
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Atributos 
Centro 

Qtde. 

Centro 

% 

Quantidade de árvores CAP 76 - 100cm 633 15,91 

Quantidade de árvores CAP >100cm 910 22,87 

CAP mais existente (cm) <25cm - 

Quantidade de árvores em calçadas de <2m 407 10,23 

Quantidade de árvores em calçadas de 2 - 2,5m 1502 37,75 

Quantidade de árvores em calçadas de 2,5 - 3m 1507 37,87 

Quantidade de árvores em calçadas de >3m 404 10,15 

Quantidade de árvores sem calçadas 159 4,00 

Quantidade de árvores que possuem afloramento de raízes 1192 29,96 

Quantidade de árvores com doenças 463 11,64 

Quantidade de árvores abaixo de marquise 111 2,79 

Quantidade de árvores com hemiparasitas 304 7,64 

Quantidade de árvores com cupim 12 0,30 

Quantidade de árvores com Cancro 11 0,28 

Quantidade de árvores de Pequeno Porte 1187 30,94 

Quantidade de árvores de Médio Porte 1244 32,42 

Quantidade de árvores de Grande Porte 1406 36,64 

Quantidade de árvores "Outra" 0 0,00 

Quantidade de Toco 122 3,07 

Quantidade de árvores mortas 20 0,50 

Km do centro 51,6 - 

Árvores/km 74,29 - 

Quantidade TOTAL (arv+toco+mortas) 3.979 - 

Quantidade de árvores a cada 15m 1,11 - 

Quantidade de exóticas 2.464 64,21 
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Atributos 
Centro 

Qtde. 

Centro 

% 

Diversidade de exóticas 104 73,23 

Quantidade de indivíduos de nativas 1.373 35,79 

Diversidade de nativas 38 26,76 
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Para o Centro, através do censo, foram amostrados 3.980 indivíduos, dos quais, 3.838 eram árvores, 

122 foram tocos e 20 estavam mortas. O mapa de avaliação de intervenções de manejo das espécies 

do centro de Arapongas - PR do anexo 15.7 mostram a distribuição dos indivíduos amostrados.   

Iwama (2014), estabeleceu um parâmetro de comparação do indicador árvores por quilômetro:  

1. > 100 árvores/km: baixa atenção;  

2. 60 a 100 árvores/km: média atenção;  

3. 40 a 60 árvores/km: alta atenção;  

4. 10 a 40 árvores/km: muito alta atenção; 

5. < 10 árvores/km: extremamente alta atenção. 

Seguindo esse parâmetro, é possível verificar que para o centro, o número de árvores por quilometro 

é de 74,29, ou seja, está com o indicador de média atenção. 

A Tabela 5.4 apresenta para as 10 espécies arbóreas de maior representatividade as quantidades 

absolutas e as porcentagens relativas ao total de indivíduos levantados do centro. 

Tabela 5.4 - Número absoluto e porcentagem por espécie centro de Arapongas. 
CENTRO 

Espécie nº absoluto % 

Quaresmeira 493 12,39 

Cerejeira-do-Japão 322 8,09 

Resedá 307 7,72 

Alfeneiro 278 6,99 

Sibipiruna 216 5,43 

Aroeira Salsa 198 4,98 

Ipê Rosa 171 4,30 

Ipê Branco 156 3,92 

Oiti 151 3,79 

Hibiscus 123 3,09 

 
A espécie arbórea mais encontrada nas ruas do centro do município foi a Quaresmeira, chegando 

12,39% do total. Este fato é relevante, pois conforme a recomendação do IAP (Manual para Elaboração 

do Plano Municipal de Arborização Urbana, 2012) não se deve utilizar mais que 15% de uma mesma 

espécie predominante na arborização urbana. A segunda espécie mais abundante foi a Cerejeira do 

Japão com 8,09%. Cabe observar, que a Falsa-murta (Mapa de Distribuição Espacial da Falsa-Murta 

para o centro de Arapongas, anexo 15.8), representou 2,43% do total, mesmo estando abaixo da 

porcentagem do Manual, desperta atenção, já que é uma espécie proibida (Lei 15.953/2008).  

Nota-se se que na Tabela 5.4, aparecem algumas das espécies proibidas por serem exóticas invasoras 

citadas na portaria nº 59/15 do IAP, por exemplo, Alfeneiro, porém, no levantamento geral existem 
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algumas delas, como o Amarelinho, Goiabeira, Leucena, Nêspera, que ali não constam devido à 

pequena quantidade levantada de indivíduos. 

Deve-se destacar, também, a grande quantidade de “Tocos” levantados na cidade, 3,17% do total de 

indivíduos, o que representa a presença de 1 toco a cada 32 árvores levantadas, aproximadamente na 

região do centro. Os tocos são um problema para a gestão da arborização urbana, pois ocupam lugar 

de novas árvores, além de causar problemas para a locomoção de pedestre, atrair cupins e até mesmo 

acumular água parada, podendo proliferar o mosquito da dengue.  

Ainda não existe solução definitiva para retirada dos tocos, pois é uma parte muito densa da árvore que 

demanda grandes escavações, e, portanto, gastos acentuados com equipamento e pessoal, 

dependendo assim, da estruturação das equipes municipais, podendo ser um trabalho oneroso, 

levando em conta que muitas vezes afeta o calçamento. 

Quanto aos conflitos com o mobiliário urbano, serão destacados a seguir os mais relevantes. 

Primeiramente com relação à fiação elétrica, as espécies de porte grande têm necessidade de podas 

constantes para evitar os riscos de acidentes (Mapa de Distribuição de árvores de grande porte abaixo 

de fiação no Centro de Arapongas, anexo 15.7), gerando custos e danos à estrutura da árvore, já que 

retiram grande quantidade material verde, causando desequilíbrio e deixando feridas que podem ser 

porta para doenças. No total, das 3.838 árvores encontradas para o centro, 1.187 (30,94%) são de 

pequeno porte, 1.244 (32,42%) de médio porte e 1.406 (36,64%) de grande porte, ainda, das de grande 

porte, 743 árvores estão sobre fiação elétrica, o equivalente 17,27% do total de árvores encontradas 

para o centro.  

Este é um indicador de que haverá demandas futuras ligadas à poda, já que existirá uma nova geração 

de árvores de grande porte crescendo embaixo da fiação, fato que deve ser evitado. Contudo, outra 

relação importante a ser analisada é entre o CAP e o porte das árvores. Uma síntese é mostrada na 

Tabela 5.5. 

Tabela 5.5 - Tabela de CAP em relação a porte e respectivas quantidades no centro de Arapongas. 

CAP Grande % Médio % Pequeno % 
% em 

relação 
ao 

TOTAL 
% 

Menor de 25cm 236 16,79 263 21,14 431 36,31 930 24,24 

26 - 50cm 173 12,30 256 20,58 331 27,89 760 19,81 

51 - 75 cm 197 14,01 217 17,44 191 16,09 605 15,77 

76 - 100 cm 269 19,13 241 19,37 122 10,28 632 16,47 

Maior de 100cm 531 37,77 267 21,46 112 9,44 910 23,72 

Total 1406 100 1244 100 1187 100 3837 100 

  
Outra constatação que desperta para cuidados futuros foi que, dentre as espécies de grande porte, 

37,77% delas (531 árvores) possuem CAP maior de 100 cm (Tabela 5.5), e do total de árvores (entre 

pequeno, médio e grande porte), as com mais de 100 cm de diâmetro de peito, representam 23,72%, 
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como indicado na Figura 5.2, indicando senilidade. Estes são os indivíduos que em momentos de 

vendavais estão mais propensos a caírem e por isso devem ser monitoradas. Além disso, pode-se 

prospectar que nos próximos 5 a 10 anos estas árvores deverão ser substituídas, o que também 

demandará um planejamento.  

Figura 5.2 - Proporção das circunferências da altura do peito (CAP). 

 

No tocante às calçadas das ruas, foi observado que 31,82% das árvores estão causando danos às 

mesmas no centro (Tabela 5.6). 

Tabela 5.6 - Relação porte de árvore e danos a calçada no centro de Arapongas. 
Parâmetro Grande % Médio % Pequeno % TOTAL % 

Causa dano a calçada 
413 29,37 355 28,54 453 38,16 1221 31,82 

Não causa dano a 
calçada 

963 68,49 836 67,20 715 60,24 2514 65,52 

Não possui calçada 
30 2,13 53 4,26 19 1,60 102 2,66 

Total 
1406 100 1244 100 1187 100 3837 100 

 

A maioria das árvores de grande porte que causam danos às calçadas no centro estão entre a largura 

de 2,5m e 3m, seguido das de 2m a 2,5m, e posteriormente as maiores que 3m (Tabela 5.7). Todavia, 

abaixo de 2,5m, tem-se 586 árvores que podem vir a causar prejuízos para a acessibilidade dos 

cidadãos, além de dificultar o crescimento das raízes e a estabilidade das árvores. 
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Tabela 5.7 - Relação da quantidade de árvores que causam danos na calçada entre porte e largura 
de calçada no centro de Arapongas. 

Parâmetro 
Largura da 

Calçada 
Grande % Médio % Pequeno % TOTAL % 

Causa 
dano a 
calçada 

Menor 
que 2m 

42 10,17 14 3,94 17 3,75 73 5,98 

2 - 2,5m 73 17,68 64 18,03 83 18,32 220 18,02 
2,5 a 3m 231 55,93 251 70,70 267 58,94 749 61,34 

Maior que 
3m 

52 12,59 20 5,63 69 15,23 141 11,55 

Não 
possui 

15 3,63 6 1,69 17 3,75 38 3,11 

TOTAL 413 100 355 100 453 100 1221 100 

Não causa 
dano a 
calçada 

Menor 
que 2m 

100 10,38 51 6,10 47 6,57 198 7,88 

2 - 2,5m 486 50,47 451 53,95 345 48,25 1282 50,99 
2,5 a 3m 194 20,15 238 28,47 222 31,05 654 26,01 

Maior que 
3m 

96 9,97 78 9,33 86 12,03 260 10,34 

Não 
possui 

87 9,03 18 2,15 15 2,10 120 4,77 

TOTAL 963 100 836 100 715 100 2514 100 

Não 
possui 
calçada 

Menor 
que 2m 

0 0,00 1 1,89 0 0,00 1 0,98 

2 - 2,5m 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
2,5 a 3m 29 96,67 52 98,11 19 100,00 100 98,04 

Maior que 
3m 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Não 
possui 

1 3,33 0 0,00 0 0,00 1 0,98 

TOTAL 30 100 53 100 19 100 102 100 
Total 1406 1406 - 1244 - 1187 - 3837 

 

Quanto a outros casos de conflito com o mobiliário urbano, segue na Tabela 5.8 a síntese. 
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Tabela 5.8 - Quantidade de árvore com os demais parâmetros na região central. 
Parâmetro Quantidade % 
Afloramento de raízes 1192 29,95 
Calçada danificada pela raíz 1274 32,01 
Presença de Mureta 611 15,35 
Área de infiltração menor 1m2 1140 28,64 
Boca de lobo a 2m 71 1,78 
Poste a menos de 4m 499 12,54 
Esquina a menos de 6m 237 5,95 
Guia rebaixada a menos de 1m 456 11,46 
Presença de Marquise 111 2,79 

 
Observa-se que 12,54% das árvores plantadas estão a menos de 4 m dos postes, o que prejudica a 

qualidade da iluminação e os serviços de manutenção. Existem ainda 5,95% de espécimes arbóreos 

plantados a menos de 6m de esquinas, o que também deve ser evitado, permitindo que os condutores 

que trafegam pelas vias do município tenham boa visão nos entroncamentos, evitando acidentes. Além 

disso, outro parâmetro são os aspectos fitossanitários (Tabela 5.9). 

Tabela 5.9 - Aspectos fitossanitários encontrados. 
Aspectos  

Fitossanitários 
Quantidade  

Total % Intensidade  
grave % Intensidade  

média % Intensidade  
leve % 

Broca 1 0,22 0 0,00 0 0,00 1 0,34 
Cancro 11 2,38 3 5,08 7 6,67 1 0,34 
Cochonilha 1 0,22 0 0,00 0 0,00 1 0,34 
Cupim 12 2,60 8 13,56 1 0,95 3 1,01 
Doenças 75 16,23 31 52,54 12 11,43 32 10,74 
Formiga 29 6,28 7 11,86 13 12,38 9 3,02 
Hemiparasitas 304 65,80 7 11,86 61 58,10 236 79,19 
Mais de um 26 5,63 3 5,08 9 8,57 14 4,70 
Holoparasitas 3 0,65 0 0 2 1,90 1 0,34 
TOTAL 462 100 59 100 105 100 298 100 

 
Com relação a sanidade das árvores urbanas do município de Arapongas, 58 contam com intensidade 

grave (12,61%) e um total de 12 (2,61%) estão com a presença de cupim (Mapa de Distribuição de 

Árvores com Cupim no Centro de Arapongas, Anexo 15.9), e devem ser tratadas com medidas de curto 

prazo.  

Além disso, 3.610 (90,73%) indivíduos estavam junto a guia, 119 (2,99%) alinhada centralmente a 

calçada e 250 (6,28%), junto ao alinhamento predial. 
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5.2.2 Amostragem para a região fora do centro de Arapongas  

Para as demais áreas da cidade, foi utilizada a amostragem estratificada com limite de erro 10% e 95% 

de nível de probabilidade, como preconiza para o inventário da arborização urbana. Uma pré-

amostragem foi realizada através do Google Street View, para indicar o mínimo de áreas a serem 

amostradas. Feito isso, espalhou-se os grids aleatoriamente através do software de 

geoprocessamento. Foram amostrados 875 indivíduos e os resultados estatísticos estão contidos na 

Tabela 5.10, Tabela 5.11, Tabela 5.12.  

Tabela 5.10 - Resumo Estatístico da Amostragem para Arapongas. 
Amostragem 

Grid/estrato 1 2 3 4 

1 6 24 12 31 

2 17 21 6 24 

3 28 20 14 5 

4 21 28 19 32 

5 13 17 19 12 

6 39 43 34 42 

7 19 29 - 22 

8 3 34 - 22 

9 43 29 - 29 

10 - 20 - 26 

11 - 21 - 19 

12 - - - 22 

13 - - - 10 

14 - - - - 

15 - - - - 

Soma  189 286 104 296 

Média (Yj) 21,00 26,00 17,33 22,77 

Variância 186,25 58,20 90,27 98,69 

Desvio Padrão 13,65 7,63 9,50 9,93 

Erro Padrão 6,10 3,41 4,25 4,44 

Coeficiente de Variação 64,99 29,34 54,81 43,63 

PjSj2 44,23 10,73 23,77 31,07 

PjSj 3,24 1,41 2,50 3,13 
 

Tabela 5.11 - Resultados estatísticos. 
Item Simbologia Valor 

Média estratificada Yj 21,51 
Soma de PjSj2 Sp 109,80 

(Soma de PjSj)2 Sp1 105,61 
Erro absoluto E 2,15 
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Grau de liberdade t(GL38,0,05) 1,6866 
Variância da media estratificada Sy2 2,66 
Erro padrão da media estratificada Sy 1,63 
Estimativa Y 50634 
Erro de amostragem E 2,75 
Erro amostragem em porcentagem E% 12,79 
Intervalo de confiança Yy 21,51 ± 1,63 
Estimativa estrato 1   11739 

Estimativa estrato 2   11284 
Estimativa estrato 3   10746 
Estimativa estrato 4   16872 

 

Tabela 5.12 - Resumo Qualitativo da Amostragem. 
Atributos Qntd. Amostragem 

% Est1 Est2 Est3 Est4 
Quantidade de árvores de espécies 

proibidas 99 11,31 10,05 8,39 12,62 14,53 

Quantidade de árvores 
desequilibradas 45 5,14 6,35 5,24 4,85 4,39 

Quantidade de árvores abaixo de 
fiação 448 51,20 49,21 50,00 50,49 53,72 

Quantidade de árvores com sistema 
radicular agressivo 136 15,54 24,34 6,29 12,62 19,93 

Quantidade de árvores que apresenta 
conflito com sinalização 40 4,57 0,00 6,29 21,36 0,00 

Quantidade de árvore de grande porte 
para o espaço disponível 320 36,37 46,56 28,32 34,95 41,22 

Quantidade de árvores que apresenta 
conflito com poste 109 12,46 21,69 15,73 21,36 0,00 

Quantidade de árvores que apresenta 
conflito com boca de lobo 34 3,89 7,41 2,80 6,80 1,69 

Quantidade de árvores de pequeno 
porte em espaço disponível para 

grande 
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quantidade de apresenta conflito com 
guia rebaixada 90 10,29 11,64 15,73 21,36 0,00 

Quantidade que apresenta bifurcação 
abaixo de 1,80m 696 79,54 81,48 83,22 83,50 73,31 

Quantidade que apresenta mureta 190 21,71 22,75 35,66 42,72 0,00 
Quantidade que apresenta área de 

infiltração insuficiente 270 30,86 49,21 37,76 42,72 8,11 

Quantidade de podas drásticas 16 1,83 1,06 0,70 3,88 2,70 
Quantidade de árvores  <2m de altura 230 26,29 20,63 26,92 34,95 26,35 

Quantidade de árvores 2 - 4m de 
altura 198 22,63 19,05 25,17 13,59 25,68 

Quantidade de árvores 4 - 6m de 
altura 179 20,46 20,63 23,78 22,33 16,22 

Quantidade de árvores 6 - 10m de 
altura 178 20,34 22,75 18,18 23,30 19,93 

Quantidade de árvores 10 - 15m de 
altura 83 9,49 14,81 5,94 4,85 11,15 

Quantidade de árvores >15m de altura 7 0,80 2,12 0,00 0,97 0,68 
Altura mais existente <2m <2m 6-10m <2m <2m <2m 

Quantidade de árvores CAP <25cm 279 31,89 49,21 37,76 42,72 11,15 
Quantidade de árvores CAP 26 - 50cm 133 15,20 27,51 19,93 23,30 0,00 
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Atributos Qntd. Amostragem 
% Est1 Est2 Est3 Est4 

Quantidade de árvores CAP 51 - 75cm 139 15,89 0,53 19,58 7,77 25,00 
Quantidade de árvores CAP 76 - 

100cm 89 10,17 8,47 0,00 0,00 24,66 

Quantidade de árvores CAP >100cm 235 26,86 14,29 22,73 26,21 39,19 
CAP mais existente (cm) <25cm <25cm <25cm <25cm <25 >100cm 

Quantidade de árvores em calçadas 
de <2m 68 7,77 3,70 4,90 8,74 12,84 

Quantidade de árvores em calçadas 
de 2 - 2,5m 524 59,89 64,55 61,54 54,37 57,43 

Quantidade de árvores em calçadas 
de 2,5 - 3m 181 20,69 18,52 17,83 27,18 22,64 

Quantidade de árvores em calçadas 
de >3m 61 6,97 10,58 10,49 6,80 1,01 

Quantidade de árvores sem calçadas 41 4,69 2,65 5,24 2,91 6,08 
Quantidade de árvores que possuem 

afloramento de raízes 195 22,29 22,75 37,41 42,72 0,00 

Quantidade de árvores com doenças 63 7,20 8,47 8,74 6,08 5,07 
Quantidade de árvores abaixo de 

marquise 5 0,57 0,00 0,00 4,85 0,00 

Quantidade de árvores com 
hemiparasitas 29 3,31 2,65 3,15 1,94 4,39 

Quantidade de árvores com cupim 5 0,57 0,00 1,05 1,94 0,00 
Quantidade de árvores com Cancro 3 0,34 1,06 0,35 0,00 0,00 
Quantidade de árvores de Pequeno 

Porte 251 30,39 26,92 41,16 33,33 20,60 

Quantidade de árvores de Médio Porte 247 29,90 24,73 29,60 30,30 33,71 
Quantidade de árvores de Grande 

Porte 328 39,71 48,35 29,24 36,36 45,69 

Quantidade de árvores "Outra" 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quantidade de Toco 42 4,80 3,17 2,80 3,88 8,11 

Quantidade de de árvores mortas 7 0,80 0,53 0,35 0,00 1,69 
Quantidade TOTAL (arv+toco+mortas) 875 100 189 286 103 296 
Quantidade de indivíduos de exóticas 595 72,03 74,60 68,18 72,81 78,37 

Diversidade de exóticas 42 64,61 33 36 22 39 
Quantidade de indivíduos de nativas 231 27,97 25,40 31,81 27,18 21,63 

Diversidade de nativas 23 35,39 12 16 10 14 
 

Além disso, a quantidade estimada de árvore pela amostragem é de 50.634, não contados os indíviduos 

do centro. Portanto, para a amostragem, a quantidade estimada de árvores por habitante é de 0,39, ou 

seja, aproximadamente também, uma árvore para cada 2 habitantes, e por domicílio com valor de 1,43, 

ou seja, para cada 2 domicilios, existem 3 árvores aproximadamente. 

A Figura 5.3 apresenta para as 10 espécies arbóreas de maior representatividade as quantidades 

absolutas e as porcentagens relativas ao total de indivíduos levantados da amostragem.  
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Figura 5.3 - Gráfico das espécies de maior frequência para amostragem. 

 
 

A espécie arbórea mais encontrada para a amostragem é a Oiti, com 10,40%, e a segunda, Aroeira 

Salsa, com 10,06%. Segue a mesma proporção que o centro da cidade, não ultrapassando para uma 

única espécie, os 15% conforme a recomendação do IAP (Manual para Elaboração do Plano Municipal 

de Arborização Urbana, 2012). Já a Falsa-murta, na quinta colocação, representou 4,80% do total de 

indivíduos, mesmo estando abaixo da porcentagem do Manual, desperta atenção, já que é uma espécie 

proibida (Lei 15.953/2008).  

Nota-se se que na Figura 5.3, aparecem algumas das espécies proibidas por serem exóticas invasoras 

citadas na portaria nº 59/15 do IAP, por exemplo, Alfeneiro, porém, no levantamento geral existem 

algumas delas, como o Amarelinho, Goiabeira, Leucena, Nêspera, que ali não constam devido à 

pequena quantidade levantada de indivíduos. 

Deve-se destacar, também, quantidade de “Tocos” levantados na cidade, 4,80% do total de indivíduos, 

o que representa a presença de 1 toco a cada 32 árvores levantadas, o mesmo que encontrado no 

centro da cidade. Como dito anteriormente, os tocos são um problema de gestão da arborização 

urbana, pois ocupam lugar de novas árvores, além de causar problemas para a locomoção de pedestre, 

atrair cupins e até mesmo acumular água parada, podendo proliferar o mosquito da dengue.  

Ainda não existe solução definitiva para retirada dos tocos, pois é uma parte muito densa da árvore que 

demanda grandes escavações, e, portanto, gastos acentuados com equipamento e pessoal, 

dependendo assim, da estruturação das equipes municipais, podendo ser um trabalho oneroso, 

levando em conta que muitas vezes afeta o calçamento. 

Além disso, também foram elaborados os gráficos para cada setor em relação as 10 espécies arbóreas 

de maior frequência nas Figura 5.4, Figura 5.5, Figura 5.6 e Figura 5.7, para os estratos 1, 2, 3 e 4 

respectivamente. 
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Figura 5.4 - Relação das 10 espécies arbóreas de maior frequência para o estrato 1. 

 

Figura 5.5 - Relação das 10 espécies arbóreas de maior frequência para o estrato 2. 

 

Figura 5.6 - Relação das 10 espécies arbóreas de maior frequência para o estrato 3. 
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Figura 5.7 - Relação das 10 espécies arbóreas de maior frequência para o estrato 4. 

 

 

Interessante que do gráfico geral (Figura 5.3), Oiti foi a de maior frequência, e comparando com os 

estratos, de maneira individualizada, nos estratos 1 e 2, foi a de segunda maior frequência, e nos 

demais, foi de a maior de frequência. Contudo, vale frizar que no estrato 3, a falsa-murta apresenta-se 

com 6,80%, a de quarta maior frequência no estrato. 

Quanto aos conflitos com o mobiliário urbano, serão destacados a seguir os mais relevantes. 

Primeiramente com relação à fiação elétrica, as espécies de porte grande têm necessidade de podas 

constantes para evitar os riscos de acidentes, gerando custos e danos à estrutura da árvore, já que 

retiram grande quantidade material verde, causando desequilíbrio e deixando feridas que podem ser 

porta para doenças.  

Segue na Figura 5.8, a porporção geral por porte de árvores para a amostragem. 

Figura 5.8 - Proporção de árvores por porte. 
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Portanto, em relação apenas a quantidade de árvores, sem contar tocos e mortas, 39,71% são de 

grande porte, 29,90%, médio, e 30,39% de pequeno porte. Com isso, é possível verificar que a maior 

parte das árvores estimadas para o município são de grande porte, o que deve ser analisado com 

melhor cuidado, por exemplo, de acordo com o CAP (Tabela 5.13), se causa ou não danos as calçadas 

(Tabela 5.14), bem como, se está ou não abaixo de fiação elétrica (Figura 5.9). 

Figura 5.9 - Gráfico da proporção de árvores em relação ao porte abaixo de fiação elétrica. 

 

Na questão de porte e CAP, a amostragem se comparar aos resultados obtidos para o centro, onde 

29,57% das árvores de grande porte apresentam CAP maior de 100 cm, bem como menos que 25 cm, 

e do total de árvores, 27% (Figura 5.10) correspondem a CAP maior que 100 cm (Tabela 5.13) em 

relação as cincos classes. Portanto, há uma presença que deve ser considerada com cuidado em 

relação as árvores de grande porte, para a gestão pública nessa área pela Prefeitura. 

Tabela 5.13 - Tabela de CAP em relação a porte e respectivas quantidades (Amostragem). 

CAP Grande 
% 

Médio 
% 

Pequeno 
% % em relação ao TOTAL amostrado  

Menor de 25cm 29,57 28,74 40,24 32,57 
26 - 50cm 13,41 19,43 15,54 15,86 
51 - 75 cm 14,63 14,98 16,33 15,25 
76 - 100 cm 12,80 9,31 4,78 9,32 

Maior de 100cm 29,57 27,53 23,11 27,00 
Total 100 100 100 100 
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Figura 5.10 - Proporção das circunferências da altura do peito para o total de árvores – CAP 
(Amostragem). 

 

Tabela 5.14 - Relação porte de árvore e danos a calçada (Amostragem). 

Parâmetro Grande 
% 

Médio 
% 

Pequeno 
% 

TOTAL 
% 

Causa dano a calçada 21,95 22,27 37,85 26,88 
Não causa dano a calçada 72,56 75,71 60,56 69,85 
Não possui calçada 5,49 2,02 1,59 3,27 
Total 100 100 100 100 

 

Contudo, pela Tabela 5.14, é visto que apenas 3,27% das árvores estimadas estão em locais sem 

calçada, e a maior parte, 69,85% não causa danos. Outra análise feita é a relação entre os danos de 

acordo com o porte das árvores e as larguras das calçadas (Tabela 5.15). 
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Tabela 5.15 - Relação da quantidade de árvores que causam danos na calçada entre porte e largura 

de calçada (Amostragem). 

Parâmetro Largura da 
Calçada Grande % Médio % Pequeno % TOTAL % 

Causa 
dano a 
calçada 

Menor que 2m 0 0,00 2 3,64 1 1,05 3 0,26 

2 - 2,5m 30 41,67 25 45,45 37 38,95 92 7,99 

2,5 a 3m 22 30,56 23 41,82 39 41,05 84 7,29 

Maior que 3m 13 18,06 2 3,64 12 12,63 27 2,34 

Não possui 7 9,72 3 5,45 6 6,32 16 1,39 
TOTAL 72 100 55 100 95 100 222 19,27 

Não causa 
dano a 
calçada 

Menor que 2m 9 3,78 6 3,21 4 2,63 19 3,29 

2 - 2,5m 162 68,07 145 77,54 99 65,13 406 70,36 

2,5 a 3m 46 19,33 22 11,76 27 17,76 95 16,46 

Maior que 3m 14 5,88 3 1,60 17 11,18 34 5,89 

Não possui 7 2,94 11 5,88 5 3,29 23 3,99 
TOTAL 238 100 187 100 152 100 577 100 

Não 
possui 
calçada 

Menor que 2m 0 0,00 1 20,00 0 0,00 1 3,70 

2 - 2,5m 18 100,00 3 60,00 3 75,00 24 88,89 

2,5 a 3m 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Maior que 3m 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Não possui 0 0,00 1 20,00 1 25,00 2 7,41 
TOTAL 18 100 5 100 4 100 27 100 

Total 328 - 247 - 251 - 826 - 

  
Em relação a estimativa, a maioria das árvores de grande porte que causam danos em calçadas, estão 

nas de largura entre 2m e 3m, seguido das maiores que 3m. Um bom indicar, é que apenas 3,64% das 

de médio porte e 1,05% das de pequeno porte, que causam danos, estão em calçadas com menos de 

2m de largura. Todavia, em locais onde não há calçada, tem-se 66,67% árvores (Grande porte para 

calçadas de 2m a 2,5m), que podem vir a causar prejuízos para a acessibilidade dos cidadãos, 

empecilios burocráticos para novos comércios, ou até mesmo acidentes. 

Contudo essas mesmas análises foram feitas para os estratos de forma individualizada. A proporção 

de árvores, sem considerar mortas e tocos, por porte estão na Figura 5.11. 
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Figura 5.11 - Proporção de árvores por porte por estratos. 

 

 

 

Em todos os estratos, a maior parte das árvores é de grande porte. Apenas no estrato 2, se torna o de 

menor proporção, mas muito próximo com médio porte. O equivalente, ao obtido pela amostragem de 

maneira geral. Com isso, se faz necessário também verificar a questão do porte em relação aos CAP, 

e se está ou não abaixo de fiação e causando dano a calçada, como demonstra a Figura 5.12. 
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Figura 5.12 - Relação das árvores abaixo de fiação em relação ao porte, por estrato. 

 

 

 

É visto que para todos os estratos, a maior quantidade de árvores abaixo de fiação é de grande porte, 

o que pode vir a gerar problemas e podas em excesso. Além disso, apenas para o estrato 3, as árvores 

de médio porte abaixo de fiação, não estão em maior quantidade. Todavia, de maneira geral, pode-se 

dizer que, existe maior número de árvore abaixo de fiação, do que sem fiação. Outra análise feita, é a 

proporção das circunferências da altura do peito, demonstrada na Figura 5.13. 
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Figura 5.13 - Proporção das circunferências da altura do peito para o total de árvores – CAP 
(Amostragem) para os estratos (em porcentagem). 

 

 

 

Para todos os estratos, com excessão ao estrato 4, a maior parte do CAP das árvores é o de <25cm, 

seguido do maior que 100cm, em todos, com excessão ao estrato 1, cujo segundo CAP de maior 

frequência é o de 26-50cm. 

Além disso, é possível verificar a questão do porte em relação com danos a calçada (Tabela 5.16, 

Tabela 5.17, Tabela 5.18, Tabela 5.19). Não foram considerados, tocos e mortas. 
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Tabela 5.16 - Relação de CAP e Porte das árvores para o estrato 1. 
CAP Grande % Médio % Pequeno % TOTAL % 

Menor de 25cm 43 49,43 17 37,78 28 57,14 88 48,6 

26 - 50cm 20 22,99 19 42,22 12 24,49 51 28,2 

51 - 75 cm 1 1,15 0 0,00 0 0,00 1 0,6 

76 - 100 cm 9 10,34 3 6,67 3 6,12 15 8,3 

Maior de 100cm 14 16,09 6 13,33 6 12,24 26 14,4 

Total 87 100,00 45 100,00 49 100,00 181 100,0 
 

Tabela 5.17 - Relação de CAP e Porte das árvores para o estrato 2. 
CAP Grande % Médio % Pequeno % TOTAL % 

Menor de 25cm 28 34,57 29 35,37 48 42,11 105 37,9 

26 - 50cm 13 16,05 18 21,95 25 21,93 56 20,2 

51 - 75 cm 17 20,99 17 20,73 20 17,54 54 19,5 

76 - 100 cm 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0 

Maior de 100cm 23 28,40 18 21,95 21 18,42 62 22,4 

Total 81 100,00 82 100,00 114 100,00 277 100,0 
 

Tabela 5.18 - Relação de CAP e Porte das árvores para o estrato 3. 
CAP Grande % Médio % Pequeno % TOTAL % 

Menor de 25cm 12 33,33 10 33,33 20 60,61 42 42,4 

26 - 50cm 11 30,56 11 36,67 2 6,06 24 24,2 

51 - 75 cm 3 8,33 0 0,00 5 15,15 8 8,1 

76 - 100 cm 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0 

Maior de 100cm 10 27,78 9 30,00 6 18,18 25 25,3 

Total 36 100,00 30 100,00 33 100,00 99 100,0 
 

Tabela 5.19 - Relação de CAP e Porte das árvores para o estrato 4. 
CAP Grande % Médio % Pequeno % TOTAL % 

Menor de 25cm 12 9,84 15 16,67 5 9,09 32 12,0 

26 - 50cm 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0 

51 - 75 cm 27 22,13 20 22,22 16 29,09 63 23,6 

76 - 100 cm 33 27,05 20 22,22 9 16,36 62 23,2 

Maior de 100cm 50 40,98 35 38,89 25 45,45 110 41,2 

Total 122 100,00 90 100,00 55 100,00 267 100,0 
 

Para todos os estratos, menos para o 4, a maioria das árvores de grande porte, estão com CAP menor 

que 25cm, o que pode se dizer que são árvores jovens, o que facilitaria o manejo, ou até mesmo o 

replantio. Além disso, novamente o estrato 4 é o que demonstra árvores de médio porte, com CAP de 

maior frequência acima de 100cm. Nesse estrato, muito provavelmente são árvores mais antigas, o 

que dificulta o manejo. 
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Ourta análise, é a relação porte e se há ou não dano a calçada, também feita para cada estrato (Tabela 

5.20, Tabela 5.21, Tabela 5.22, Tabela 5.23). 

Tabela 5.20 - Relação de porte e danos a calçadas para o estrato 1. 

CAP 
Grande 

% Médio    % Pequeno 
% 

Causa dano a caçada 34,48 35,56 55,10 

Não causa dano a caçada 50,57 62,22 42,86 

Não possui calçada 14,94 2,22 2,04 

Total 100 100 100 
 

Tabela 5.21 - Relação de porte e danos a calçadas para o estrato 2. 

CAP 
Grande 

% Médio    % Pequeno 
% 

Causa dano a caçada 34,57 35,37 42,11 

Não causa dano a caçada 65,43 64,63 57,89 

Não possui calçada 0,00 0,00 0,00 

Total 100 100 100 
 

Tabela 5.22 - Relação de porte e danos a calçadas para o estrato 3. 
CAP Grande % Médio % Pequeno % 

Causa dano a caçada 33,33 33,33 60,61 

Não causa dano a caçada 66,67 66,67 39,39 

Não possui calçada 0,00 0,00 0,00 

Total 100 100 100 
 

Tabela 5.23 - Relação de porte e danos a calçadas para o estrato 4. 
CAP Grande % Médio % Pequeno % 

Causa dano a caçada 0,00 0,00 0,00 

Não causa dano a caçada 95,90 95,56 94,55 

Não possui calçada 4,10 4,44 5,45 

Total 100 100 100 
 

É visto que para o estrato 1, a maioria das árvores de pequeno porte causam danos as calçadas. Para 

o estrato 2, a maioria das árvores não causam danos as calçadas, contudo, ainda há a existência de 

danos. Já para o estrato 4, não foram verificados danos as calçadas, entretanto, existem parte do 

estrato que não possuem calçada, assim como o estrato 1, em que 14,94% das árvores de grande 

porte, estão locadas em locais sem calçada. 

As Tabela 5.24, Tabela 5.25, Tabela 5.26 e Tabela 5.27, mostram a relação dano a calçada, largura e 

porte. 
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Tabela 5.24 - Relação entre dano a calçada, largura da calçada e porte para o estrato 1. 
Parâmetro Largura da 

Calçada Grande % Médio % Pequeno % TOTAL % 

Causa dano 
a calçada 

Menor que 2m 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
2 - 2,5m 15 50,00 4 25,00 8 29,63 27 36,99 
2,5 a 3m 13 43,33 9 56,25 12 44,44 34 46,58 
Maior que 3m 1 3,33 2 12,50 6 22,22 9 12,33 
Não possui 1 3,33 1 6,25 1 3,70 3 4,11 

TOTAL 30 100 16 100 27 100 73 100 

Não causa 
dano a 
calçada 

Menor que 2m 1 2,27 0 0,00 0 0,00 1 1,08 
2 - 2,5m 34 77,27 26 92,86 21 100,00 81 87,10 
2,5 a 3m 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Maior que 3m 9 20,45 1 3,57 0 0,00 10 10,75 
Não possui 0 0,00 1 3,57 0 0,00 1 1,08 

TOTAL 44 100 28 100 21 100 93 100 

Não possui 
calçada 

Menor que 2m 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
2 - 2,5m 13 100,00 1 100,00 0 0,00 14 93,33 
2,5 a 3m 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Maior que 3m 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Não possui 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 6,67 

TOTAL 13 100 1 100 1 100 15 100 
Total 87 - 45 - 49 - 181 - 

 

É visto que para o estrato 1, a maioria das árvores (93), não causam danos as calçadas. Contudo, 73 

árvores causam, sendo que 30 dessas são de grande porte, o que pode aumentar ainda mais o dano. 

Outro fato, é que das causadoras de dano, nenhuma está em largura menor que 2m. 

Tabela 5.25 - Relação entre dano a calçada, largura da calçada e porte para o estrato 2. 
Parâmetro Largura da 

Calçada Grande % Médio % Pequeno % TOTAL % 

Causa dano 
a calçada 

Menor que 2m 0 0,00 2 6,90 1 2,08 3 2,86 

2 - 2,5m 11 39,29 18 62,07 19 39,58 48 45,71 
2,5 a 3m 4 14,29 8 27,59 22 45,83 34 32,38 
Maior que 3m 8 28,57 0 0,00 2 4,17 10 9,52 

Não possui 5 17,86 1 3,45 4 8,33 10 9,52 

TOTAL 28 100 29 100 48 100 105 100 

Não causa 
dano a 
calçada 

Menor que 2m 1 1,89 0 0,00 2 3,03 3 1,74 

2 - 2,5m 40 75,47 45 84,91 42 63,64 127 73,84 
2,5 a 3m 6 11,32 5 9,43 6 9,09 17 9,88 
Maior que 3m 5 9,43 2 3,77 13 19,70 20 11,63 

Não possui 1 1,89 1 1,89 3 4,55 5 2,91 

TOTAL 53 100 53 100 66 100 172 100 

Não possui 
calçada Menor que 2m 0 0 0 0 0 0 0 0 



PMAU – Plano Municipal de Arborização Urbana de Arapongas-PR 

 

Página 105 de 275 

2 - 2,5m 0 0 0 0 0 0 0 0 
2,5 a 3m 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maior que 3m 0 0 0 0 0 0 0 0 

Não possui 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 81 - 82 - 114 - 277 - 

 

Como no estrato 1, o estrato 2, também tem por maioria não causadora de danos as calçadas. Contudo, 

existem 105 árvores causadoras de danos. Porém, 48 delas são de pequeno porte e ainda, do total das 

causadoras de danos, apenas 3 estão em calçadas com largura menor que 2m. Não foram encontradas 

árvores sem calçadas. 

Tabela 5.26 - Relação entre dano a calçada, largura da calçada e porte para o estrato 3. 
Parâmetro Largura da 

Calçada Grande % Médio % Pequeno % TOTAL % 

Causa dano 
a calçada 

Menor que 2m 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
2 - 2,5m 4 33,33 3 30,00 10 50,00 17 40,48 
2,5 a 3m 5 41,67 6 60,00 5 25,00 16 38,10 
Maior que 3m 2 16,67 0 0,00 4 20,00 6 14,29 
Não possui 1 8,33 1 10,00 1 5,00 3 7,14 

TOTAL 12 100 10 100 20 100 42 100 

Não causa 
dano a 
calçada 

Menor que 2m 2 8,33 2 10,00 1 7,69 5 8,77 
2 - 2,5m 19 79,17 15 75,00 5 38,46 39 68,42 
2,5 a 3m 3 12,50 3 15,00 6 46,15 12 21,05 
Maior que 3m 0 0,00 0 0,00 1 7,69 1 1,75 
Não possui 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 24 100 20 100 13 100 57 100 

Não possui 
calçada 

Menor que 2m 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 - 2,5m 0 0 0 0 0 0 0 0 
2,5 a 3m 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maior que 3m 0 0 0 0 0 0 0 0 
Não possui 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 36 - 30 - 33 - 99 - 

 

Seguindo os estratos 1 e 2, o estrato também tem a maioria como não causadora de dano. Entretanto, 

42 árvores, eram causadoras de danos, com maioria de pequeno porte. Não houveram em calçadas 

menores que 2m e tampouco em locais sem calçada. 
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Tabela 5.27 - Relação entre dano a calçada, largura da calçada e porte para o estrato 4. 
Parâmetro Largura da 

Calçada Grande % Médio % Pequeno % TOTAL % 

Causa dano 
a calçada 

Menor que 2m 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
2 - 2,5m 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
2,5 a 3m 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Maior que 3m 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Não possui 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 

Não causa 
dano a 
calçada 

Menor que 2m 5 4,27 4 4,65 1 1,92 10 3,92 
2 - 2,5m 69 58,97 59 68,60 31 59,62 159 62,35 
2,5 a 3m 37 31,62 14 16,28 15 28,85 66 25,88 
Maior que 3m 0 0,00 0 0,00 3 5,77 3 1,18 
Não possui 6 5,13 9 10,47 2 3,85 17 6,67 

TOTAL 117 100 86 100 52 100 255 100 

Não possui 
calçada 

Menor que 2m 0 0,00 1 25,00 0 0,00 1 8,33 
2 - 2,5m 5 100,00 2 50,00 3 100,00 10 83,33 
2,5 a 3m 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Maior que 3m 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Não possui 0 0,00 1 25,00 0 0,00 1 8,33 

TOTAL 5 100 4 100 3 100 12 100 
Total 122 - 90 - 55 - 267 - 

 

Diferente dos demais, o estrato 4, não houve nenhuma árvore causadora de dano a calçada. 

Quanto a outros casos de conflito com o mobiliário urbano, os demais parâmetros estão apresentados 

na Figura 5.14. 

Figura 5.14 - Gráfico da proporção dos demais parâmetros de conflito com o mobiliário urbano. 
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Observa-se que 12,46% das árvores plantadas estão a menos de 4m de distância dos postes, o que 

prejudica a qualidade da iluminação e os serviços de manutenção. Existe ainda, 4,57% de espécimes 

arbóreos plantados a menos de 6m de distância de esquinas, o que também deve ser evitado, 

permitindo que os condutores que trafegam pelas vias do município tenham boa visão nos 

entroncamentos, evitando acidentes. 

Essa mesma análise foi feita para os estratos individualmente, como segue nas Figura 5.15, Figura 

5.16 e Figura 5.17. 

Figura 5.15 - Gráfico da proporção dos demais parâmetros de conflito com o mobiliário urbano para o 
estrato 1. 

 

Para o estrato 1, o maior problema encontra é a falta de espaço para infiltração da água para as árvores. 

Figura 5.16 - Gráfico da proporção dos demais parâmetros de conflito com o mobiliário urbano para o 
estrato 2. 
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Já para o estrato 2, os problemas em maiores quantidades foram área de infiltração insuficiente, 

afloramento de raízes e presença de mureta. 

Figura 5.17 - Gráfico da proporção dos demais parâmetros de conflito com o mobiliário urbano para o 
estrato 3. 

 

Seguindo a mesma ordem do estrato 3, os três principais problemas foram área de infiltração 

insuficiente, afloramento de raízes e presença de mureta. 

Contudo, para o estrato 4, os únicos problemas encontrados foram área de infiltração insuficiente 

(8,11% dos indíviduos amostrados) e boca de lobo a menos de 2m (1,67% dos indivíduos amostrados). 

 Além disso, para a amostragem, também foram verificados os aspectos fitossanitários de acordo com 

a intensidade. Os cupins estão presentes em 7,94% das árvores da periferia (Tabela 5.28). 

Tabela 5.28 - Aspectos fitossanitários encontrados (Amostragem). 
Aspectos Fitossanitários Quantidade 

% 
Intensidade grave 

% 
Intensidade media 

% 
Intensidade leve 

% 
Cancro 4,76 0,00 8,33 3,03 

Cupim 7,94 0,00 20,83 0,00 

Doenças 25,40 50,00 37,50 12,12 

Formiga 1,59 0,00 4,17 0,00 

Hemiparasitas 46,03 0,00 8,33 81,82 

Holoparasitas 1,59 0,00 0,00 3,03 

Mais de um 12,70 50,00 20,83 0,00 

TOTAL 100 100 100 10 
 

Estima-se que 87,43% dos indivíduos estavam junto a guia, 6,29% alinhados centralmente a calçada e 

6,29%, junto ao alinhamento predial. 

Também para os estratos foram elaboradas análises dos aspectos fitossanitários, como segue na 

Tabela 5.29. 
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Tabela 5.29 - Aspectos fitossanitários encontrados nos estratos 1, 2, 3 e 4. 

Aspectos Fitossanitários 
TOTAL Int. Grave Int. Média Int. Leve 

e1 e2 e3 e4 e1 e2 e3 e4 e1 e2 e3 e4 e1 e2 e3 e4 

Broca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cancro 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 

Cochonilha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cupim 0 3 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 

Doenças 4 9 1 2 1 0 0 2 2 7 0 0 1 2 1 0 

Formiga 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Hemiparasitas 5 9 2 13 0 0 0 0 0 0 1 1 27 27 27 27 

Mais de um 3 3 2 0 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 

TOTAL 15 25 7 15 3 1 0 2 5 13 5 1 29 29 28 27 
 

5.2.3 Demais observações sobre o diagnóstico 

Além disso, Arapongas disponibilizava de ortofotos datadas de 2012, as quais foram utilizadas para 

realizar a contagem de indivíduos em ambiente SIG, sendo contados 23.944 indivíduos. Esse número, 

ajudou a encontrar um valor de 3,65% (875 árvores), de indivíduos coletados para a amostragem. Ele 

se enquadra segundo o manual do CREA-PR (2016), para planos de arborização, que cita que um valor 

ótimo para o número de indivíduos amostrados, tem que estar no intervalo de 2% e 10% do valor total 

de indivíduos. 

Contudo, pela estimativa, o número de indivíduos foi de 50.634, mais 3.979 do centro, totalizando, 

54.613 indivíduos. Esse valor que chega a ser maior que o dobro da contagem, pode ser explicado pelo 

fato de que, mesmo a ortofoto apresentar uma resolução que permita fazer uma contagem, talvez 

indivíduos com altura menor que 2m, mortos, tocos e mudas, não puderam de fato, estarem presentes 

na contagem. 

Por fim, 777 árvores, divididas em 255 não recomendadas e 522 proibidas estão presentes no centro 

Arapongas, como mostra o mapa no anexo 15.7, as quais requerem medidas de curto prazo (Mapas 

de Distribuição de Árvores não indicadas para o plantio presentes no centro de Arapongas e 

Distribuição de Árvores proibidas para plantio presentes no centro de Arapongas, anexo 15.7). 

Outra análise realizada foi a de quantidade de árvores por rua no centro da cidade como mostra a 

Tabela 5.30. 

Tabela 5.30 - Quantidade de árvores por rua para o centro. 
Logradouro Extensão 

(m) Quantidade de Árvores Árv/km Iwama 2014 

Rua Ipequi 86,08 15 174,26 Baixa atenção 
Rua Mutum Pinima 182,04 27 148,32 Baixa atenção 

Rua Urutau 129,00 19 147,29 Baixa atenção 
Rua das Rolinhas 2067,50 299 144,62 Baixa atenção 
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Logradouro Extensão 
(m) Quantidade de Árvores Árv/km Iwama 2014 

Rua Suiriri 323,72 41 126,65 Baixa atenção 
Rua Combatente 91,34 11 120,43 Baixa atenção 

Rua Lori 1025,44 123 119,95 Baixa atenção 
Rua Tucanos 2199,23 261 118,68 Baixa atenção 

Rua Mandarim 370,20 43 116,15 Baixa atenção 
Rua Sabiá 317,46 35 110,25 Baixa atenção 

Rua Pica Pau 2230,12 240 107,62 Baixa atenção 
Rua Quiscalo 250,54 26 103,77 Baixa atenção 

Rua das Pombas 1928,59 200 103,70 Baixa atenção 
Rua Urumutuim 116,43 12 103,07 Baixa atenção 

Rua Pavão 1030,85 103 99,92 Média Atenção 
Rua Íbis 1107,89 110 99,29 Média Atenção 

Rua Marabu 1991,67 196 98,41 Média Atenção 
Rua Marreco Ca-Ca/ 

Canário 299,97 29 96,67 Média Atenção 

Rua Garças 1345,02 129 95,91 Média Atenção 
Rua Harpia 1047,99 100 95,42 Média Atenção 

Rua Eurilenos 1049,41 99 94,34 Média Atenção 
Rua Tangará 331,47 30 90,51 Média Atenção 
Rua Papa Piri 456,37 41 89,84 Média Atenção 
Rua Drongo 1576,60 141 89,43 Média Atenção 

Rua Abelheiro 655,44 58 88,49 Média Atenção 
Rua Condor 1575,12 139 88,25 Média Atenção 

Rua Inhambu 306,16 27 88,19 Média Atenção 
Rua Noitibo 323,91 28 86,44 Média Atenção 

Rua Uirapuru 2077,44 173 83,28 Média Atenção 
Rua Flamingos 1923,52 160 83,18 Média Atenção 
Rua Papagaio 329,41 27 81,96 Média Atenção 
Rua Serinheiro 124,52 10 80,31 Média Atenção 

Rua Pomba Trocal 162,60 13 79,95 Média Atenção 
Rua Falcão 1258,19 97 77,10 Média Atenção 

Rua Tesoura 265,77 20 75,25 Média Atenção 
Rua Mergulhão 161,60 12 74,26 Média Atenção 
Rua Beija-Flor 844,45 62 73,42 Média Atenção 
Rua Jacutinga 845,84 59 69,75 Média Atenção 
Rua Manaquim 101,85 7 68,73 Média Atenção 

Rua Irerê 778,20 50 64,25 Média Atenção 
Rua Corruira 390,56 25 64,01 Média Atenção 
Rua Tecelão 268,36 17 63,35 Média Atenção 
Rua Perdizes 2281,83 132 57,85 Alta atenção 

Rua das Andorinhas 646,70 37 57,21 Alta atenção 
Rua Mutum 231,35 13 56,19 Alta atenção 

Rua Macucos 528,11 29 54,91 Alta atenção 
Rua Milhafre 110,74 6 54,18 Alta atenção 
Rua Avestruz 345,22 18 52,14 Alta atenção 
Rua Apterix 195,22 10 51,22 Alta atenção 

Rua Tico Tico 449,24 23 51,20 Alta atenção 
Rua Jandaia 362,09 18 49,71 Alta atenção 

Rua Pinta Roxo 524,47 26 49,57 Alta atenção 
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Logradouro Extensão 
(m) Quantidade de Árvores Árv/km Iwama 2014 

Rua Juruti 262,69 13 49,49 Alta atenção 
Rua Uru / Araras 843,32 41 48,62 Alta atenção 

Rua Codorna 288,18 13 45,11 Alta atenção 
Avenida Arapongas 3007,35 126 41,90 Alta atenção 

Rua Tricodomo 124,60 5 40,13 Alta atenção 
Avenida Maracanã 1127,77 45 39,90 Muito Alta atenção 

Rua Furriel 150,76 6 39,80 Muito Alta atenção 
Avenida Gaturamo 645,52 22 34,08 Muito Alta atenção 

Rodovia Melo Peixoto 295,93 8 27,03 Muito Alta atenção 
Rua Rabilonga 225,05 6 26,66 Muito Alta atenção 

Avenida Gralha Azul  420,04 11 26,19 Muito Alta atenção 
Rua Pelicano 134,48 3 22,31 Muito Alta atenção 

Rua Calú 214,34 4 18,66 Muito Alta atenção 
Rua Pintassilgo 160,86 3 18,65 Muito Alta atenção 
Rua Tinguaçú 209,00 3 14,35 Muito Alta atenção 

BR-369 292,88 4 13,66 Muito Alta atenção 
Rua Rouxinol  2962,12 38 12,83 Muito Alta atenção 

Rua Anhumbí 128,81 1 7,76 Extremamente Alta 
atenção 

Rua Dronte 155,20 1 6,44 Extremamente Alta 
atenção 

Rua Estorinho 77,28 0 0,00 Extremamente Alta 
atenção 

Rua Guaruba  34,02 0 0,00 Extremamente Alta 
atenção 

Rua Jão 128,99 0 0,00 Extremamente Alta 
atenção 

Rua Moa 63,05 0 0,00 Extremamente Alta 
atenção 

Rua Turaco 72,75 0 0,00 Extremamente Alta 
atenção 

Total 51647,83 3979 77,04 Média Atenção 
 

Seguindo a classificação de IWAMA (2014), citado anteriormente, temos que 18,42% das ruas do centro 

estão com baixa atenção para o manejo, 36,84% com média, 19,73% com alta, 15,78% com muito alta 

e 9,21% com extremamente alta atenção. Para o manejo dessas ruas, é interessante começar da 

extremamente até a baixa atenção com a plantação de mudas de acordo com as diretrizes 

apresentadas nesse plano. 

5.3. Praças e áreas de preservação 

Em Arapongas, foram levantados seis locais, Praça Mauá, Praça da Igreja Matriz, Praça da Biblioteca 

Municipal, Parque dos Pássaros (Sudeste), Parque das Nações (Sudoeste) e Bosque dos Pássaros 

(Norte) (Figura 5.18), onde foi realizada uma observação das espécies encontradas e verificação sobra 

a existência de doenças ou pragas. 
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Contudo, funcionários da prefeitura comentaram que há presença de Formigas cortadeiras nas praças 

do cemitério, Av. Guaturama e Rodoviária. 

 Figura 5.18 - Localização das praças onde foram feitos os levantamentos das espécies arbóreas. 

 
Fonte: Google Earth. 

O Bosque dos Pássaros foi uma área doada ao município. Era uma espécie de corredor ecológico com 

o fundo de vale próximo a localidade. Atualmente este local não é usado pela população apresentando 

uma vegetação densa em seu interior (Figura 5.19). 

Praça Central 
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Figura 5.19 - Interior do Bosque do Pássaros. 

 
Fonte: MFURB, 31/10/2018. 

 

O Parque das Nações, também se encontra em desuso, e com alguns problemas de drenagem das 

águas superfiais em seu interior causando erosões. Contudo, as espécies encontradas foram 

canafístula, sabão de soldado, sangra d’água (Figura 5.20), (Figura 5.21). 
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Figura 5.20 - Canafístula, Sabão de Soldado e Sangra d'água. 

 

 

Figura 5.21 - Demais espécies encontradas. 

 

 

Já o Parque dos Pássaros, existe uma lagoa e pistas de caminhadas, bem como um pequeno salão, 

todos disponíveis a população. As espécies encontradas foram Alfeneiro, Aroeira salsa, Bananeira 

(Figura 5.22), Canafístula, Embaúba, Goiabeira (Figura 5.23), Ipê branco, Magnólia, Palmeira imperial 

(Figura 5.24), Pinheiro, Pinus, Quaresmeira (Figura 5.25), Resedá e Sibipiruna (Figura 5.26).  
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Figura 5.22 - Alfeneiro, Aroeira Salsa e Bananeira 

 

 

Figura 5.23 - Canafístula, Embauba, Goiabeira. 
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Figura 5.24 - Ipè branco, Magnólia e Palmeira Imperial. 

 

 

Figura 5.25 - Pinheiro, Pinus e Quaresmeira. 
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Figura 5.26 - Resedá e Sibipiruna. 

 

 

Na Praça Mauá (Julio Junqueira), foram encontradas diversas espécies, dentre elas: Quaresmeira, 

Palmeira imperial, Resedá, Jerivá, Sibipiruna, Pingo de Ouro, Araucária, Magnólia, Ipê-Amarelo, 

Pinheiro, Ipê-Branco, Pinus, Jasmin Manga, Amendoeira e Palmeira Leque (Figura 5.27, Figura 5.28 e 

Figura 5.29). 

Figura 5.27 - Vista da Praça Mauá. 

 
Fonte: MFURB, 31/10/2018. 
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Figura 5.28 - Jerivá, Pinheiros e demais da Praça Mauá. 

 
Fonte: MFURB, 31/10/2018. 

 

Figura 5.29 - Palmeira Imperial, Resedás. 

 
Fonte: MFURB, 31/10/2018. 
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Praça da Igreja Matriz, é onde se encontram a Prefeitura, Correios, Igreja Matriz, a Receita Municipal 

e o Museu Histórico da Cidade. Conta com espécies como Flamboyant, Canafístula, Dracena Vermelha, 

Pitangueira, Sibipiruna, Aroeira Salsa, Resedá, Árvore Guarda Chuva, Palmeira Imperial, Hibiscus, 

Jerivá, Cerejeira do Japão, Podocarpus, Jacarandá, Araucária, Quaresmeira e Acácia (Figura 5.30, 

Figura 5.31, Figura 5.32). 

 

Figura 5.30 - Árvore Guarda Chuva, Dracena Vermelha frente a antiga prefeitura. 

 
Fonte: MFURB, 31/10/2018. 
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Figura 5.31 - Palmeiras Imperiais próximas a matriz. 

 
Fonte: MFURB, 31/10/2018. 

 

Figura 5.32 - Outras Palmeiras da Praça. 

 
Fonte: MFURB, 31/10/2018. 
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Praça da Biblioteca Municipal (Cassilda Becker), é onde se encontra a biblioteca e o teato municipal, 

também há uma academia ao ar livre, e conta com espécies como Ipê-Amarelo, Aroeira Salsa, Cerejeira 

do Jápão, Palmeira Imperial, Sibipiruna, Quaresmeira, Ipê-Roxo, Espirradeira, Magnólia, Podocarpus, 

Ipê-Branco, Resedá, Ágave, Dracena Vermelha, Orvalho e Boldo. 

 

Figura 5.33 - Aroeira salsa frente ao teatro municipal. 

 
Fonte: MFURB, 31/10/2018. 

 

Figura 5.34 - Vista frontal da Biblioteca Municipal. 

 
Fonte: MFURB, 31/10/2018. 
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Figura 5.35 - Academia ao ar livre próxima a biblioteca. 

 
Fonte: MFURB, 31/10/2018. 

 
 

Nessa localidade, foram encontradas duas árvores ipê com o tronco oco, com risco de queda na data 

de 31/10/2018. 

5.4. Principais problemas encontrados 

Os principais problemas encontradas relacionados com a arborização urbana foram: 

a) Presença de tocos – os tocos chegaram a 3,07% do total de indivíduos para o centro e 4,80% 

para a amostragem, e além de serem pontos para atração de aspectos fitossanitários (por 

exemplo, cupins), também ocupam lugar de outras árvores; 

b) Árvores com porte incompatível com o local de plantio – 52,84% das árvores de grande porte 

do centro estão abaixo de fiação elétrica e 22,03% para a amostragem.  

c) Árvores causando danos na calçada ou largura insuficiente – 49,85% das árvores de grande 

porte estão em larguras menores do que 2,5m, e 8,17% causam danos as calçadas para o 

centro, já para a amostragem, não há árvores de grande porte em larguras menores do que 

2,5m, contudo, 22,43% causam danos as calçadas.  
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d) Árvores com área de infiltração menor que 1m2 – nesse quesito, 28,64% de todas as árvores 

estavam com irregularidade na área de infiltração para o centro e 30,86% para a amostragem. 

Esse é um fator importante, visto que auxilia na absorção da água pela árvore para o seu 

desenvolvimento. 

e) Conflitos com o mobiliário urbano – 15,35% das árvores tinham muretas ao seu redor para o 

centro e 21,71% para a amostragem, o que dificulta e as vezes até impede a infiltração correta 

da água, 12,54% (12,46% amostragem) estavam com poste de iluminação a menos de 4m, o 

que a noite prejudica a iluminação das vias, 11,46% (10,29% amostragem) estavam a menos 

de 1m das guias rebaixadas, o que dificulta o acesso de cadeirantes e veículos, 5,95% (4,57% 

amostragem) a menos de 6m d esquinas, o que atrapalha a visão dos motoristas, 1,78% (3,89% 

amostragem) próximas a bocas de lobo, podendo causar algum dano a essa rede de drenagem 

e 2,79% (0,57% amostragem), com presença de marquises. 

f) Danos a calçada – 29,95% (22,29% amostragem) das árvores possuíam afloramento de raízes, 

além disso, 31,05% delas causavam danos a calçada no centro. Este fator causa prejuízos ao 

município, na questão de realizar a reforma da calçada e transtornos aos moradores, as vezes 

desviando da calçada, tropeçando. 

g) Presença de setores com menos de 100 árvores/km - esse valor é considerado um número 

adequado para que se obtenha os benefícios da arborização urbana, Arapongas possui apenas 

74,29 árvores/km em seu centro. 

h) A presença de espécies proibidas e não recomendadas como mostra o mapa do anexo 15.7 – 

abaixo a lista de espécies proibidas: 

Alfeneiro, Amendoeira, Árvore-guarda-chuva, Dracena, Dracena Fragrans, Dracena Tricolor, 

Dracena Variegata, Dracena Vermelha, Goiabeira, Jambolão, Leucena, Limoeiro, Magnólia, 

Mangueira, Nespeira, Tulipa Vermelha (Proíbidas); 

Abacateiro, Araucária, Figueira Branca, Jaqueira, Palmeira Areca, Palmeira Fênix, Palmeira 

Imperial, Palmeira Leque, Palmeira Rabo-de-Peixe, Palmeira Sagu, Palmeira Triangular, 

Pinheiro (Não recomendadas). 

Além disso, também foi elaborado um mapa com a distribuição espacial das falsa-murtas, com 

o intuito do manejo ser de modo imediato, visto que possui uma lei específica para erradicação 

(anexo 15.8). 

i) Aspectos fitossanitários –é importante citar a parte dos cupins, visto que podem causar 

transtornos no caso de queda das árvores. No anexo 15.9, está a distribuição espacial de todas 
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as árvores com a presença de cupim, de acordo com a altura, com o intuito de auxiliar no 

manejo. 

j) Espécies com indivíduos representando mais do que 15% da população urbana – Nenhuma 

espécie ultrapassou o limite. 

k) Desequilíbrio entre espécies exótica e nativas – De todas as espécies encontradas em 

Arapongas, 73,23% foram exóticas e 26,76% nativas. 

l) Em relação a parte de amostragem pela equipe técnica, era o GPS do tablet. Algumas vezes 

dependia tempo para que a precisão da localização se configurasse a ponto de ser viável 

amostrar o ponto. 
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6. PLANEJAMENTO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 

A atividade de plantar árvores em logradouros públicos possa passar despercebida para muitas 

pessoas, não se revestindo de maior importância nem responsabilidade, um plantio realizado sem o 

devido planejamento, principalmente quanto aos recursos humanos, materiais necessários e a 

distribuição espacial das mudas, pode implicar no fracasso do empreendimento ou em sérios problemas 

futuros. O planejamento da arborização deve passar pela gestão pública em sua mais ampla 

concepção. O órgão gestor da arborização deve trabalhar em acordo com políticas comprometidas com 

um manejo que reconheça não somente a importância da presença das árvores na cidade, mas que 

efetivamente respalde as práticas necessárias à sua boa condução (CEMIG, 2011). O planejamento 

permite a prevenção de problemas e aumenta a chance de sucesso quanto aos serviços oferecidos. 

Neste tópico são expostas as medidas que devem ser tomadas para a melhoria da arborização urbana 

de acordo com o que foi diagnosticado anteriormente.  

6.1. Critérios para a escolha de espécies para arborização urbana 

Na maioria das cidades brasileiras, não houve um planejamento para a implantação da arborização 

urbana, o que muitas vezes resulta em problemas e geração de prejuízos econômicos em virtude de 

estragos nas calçadas, conflitos com fiação elétrica, morte e substituição de plantas não apropriadas 

para esse fim (EMER et al, 2016). A escolha correta das espécies para compor a arborização urbana é 

fundamental, uma escolha bem feita diminui os custos de manutenção que ocorreriam quando 

colocadas em local errado, sem o mínimo planejamento (PAIVA, 2000). 

Segundo 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, dentre estas: desenvolvimento, porte, copa (forma, densidade e hábito), floração, 

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

adaptabilidade, sobrevivência e desenvolvimento no local de plantio (devido às características do solo, 

por exemplo), bem como necessidade de manutenção. Ainda devem ser avaliadas as restrições de uso 

para o espaço físico tridimensional disponível no local de plantio.” 

Ainda conforme o manual supra citado “É importante também conhecer a vegetação da região, dentro 

da cidade e nos arredores, procurando selecionar espécies que são recomendadas para a arborização 

urbana e que apresentam crescimento e vigor satisfatórios.” 

A diversidade de espécies compondo a arborização urbana é outro fator que deve ser levado em 

consideração, Santamour Júnior (1990), destaca que a maior diversidade de espécies de árvores 

compondo a paisagem urbana é de extrema importância para garantir o máximo de proteção contra 

pragas e doenças. O manual recomenda-se um número mínimo de entre 10 e 20 espécies para 

utilização em um plano de arborização e que uma única espécie não ultrapasse o limite de 10 a 15% 

do total da quantidade de árvores existentes em um mesmo bairro ou região. 
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Também deve-se buscar o equilíbrio entre espécies nativas e exóticas. A importância do uso de 

espécies nativas no meio urbano e exposto por Silva (2008), que cita que além da beleza peculiar das 

espécies nativas, existe a facilidade de desenvolvimento, pois esta está em seu próprio bioma, o que 

aumenta as chances de sucesso na execução de projetos de arborização. Como estão adaptadas as 

condições de clima e solo, apresentam maior tolerância a pragas e doenças a que estão sujeitas, e 

garantem maior valorização e identidade ao paisagismo das cidades. A utilização de nativas também é 

importante para alimento da fauna local, que já estão adaptadas à essas fontes alimentares da região. 

(BRUN et al, 2007). 

6.2. Critérios para definição dos locais de plantio 

Os locais de plantios das árvores precisam obedecer a alguns critérios, conforme o Manual para 

elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana. Devem ser adequados ao porte das árvores 

(altura e diâmetro da copa) e à largura de ruas e passeios. Ao analisar o espaço tridimensional 

disponível, é preciso considerar a posição das redes aéreas e subterrâneas de serviços (sistema 

elétrico, abastecimento de água, esgotos etc.) e o afastamento das construções e sinalizações para a 

definição do porte adequado das espécies e a posição de plantio. 

Ainda conforme o Manual, as áreas permeáveis na base das árvores (canteiro) devem ser proporcionais 

ao porte das árvores. As recomendações de canteiros devem ser apresentadas de acordo com as 

características das ruas do município. 

Em caso de plantios sob as redes de energia, utilizar árvores de pequeno porte, na calçada onde não 

existe a rede elétrica, pode-se utilizar espécies de médio porte, se o espaço físico disponível permitir. 

Em avenidas com canteiro central, se não houver presença de rede de energia e a largura do canteiro 

permitir, o mesmo poderá ser arborizado com espécies de médio e grande porte. E em ruas com 

passeio de largura inferior a 1,50 m não é recomendável o plantio de árvores. 

6.3. Espaçamento e distâncias mínimas de segurança entre árvores e equipamentos 
urbanos 

É recomendado algumas distâncias de segurança para o local de plantio, sugere-se que sejam 

mantidas as distâncias mínimas dos seguintes equipamentos: 

• 04 (quatro) metros de postes da rede de energia elétrica; 

• 06 (seis) metros das esquinas;  

• 01 (um) metro de portão;  

• 02 (dois) metros de boca de lobo; 

• 01 (um) metro de caixa de passagem. 
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Em ruas com passeio de largura inferior a 1,50 m não é recomendável o plantio de árvores, pois dificulta 

o trânsito de pedestres, principalmente de deficientes físicos. O espaço livre mínimo para o trânsito de 

pedestres em passeios públicos é de 1,20 m, conforme preconiza a NBR 9050/94.  

O plantio deve ser feito há no mínimo 50cm do meio fio, com 1m² sem calçamento ao redor da muda 

para permitir maior infiltração de água.  

6.4. Indicação dos locais de plantio e das espécies escolhidas 

Na Tabela 6.1 são apresentadas espécies de pequeno e médio porte, já na Tabela 6.2 são apresentadas 

as espécies de grande porte, ambos adaptados da Guia de Arborização da PMH.  

 Origem 

 N: Nativa 

 N*: Nativa no Brasil, mas não é nativa na região de Arapongas 

 E: Exótica 

 Local 

 CC: Canteiro Central 

 CL: Calçadas Largas 

 Calçadas: demais calçadas 

 Floração 

 É indicado os meses em que acontece 

 Folhas 

 Semidecídua: são as plantas que perdem as folhas durante o ano todo, mas apresentam a 

queda de folhas com mais intensidade na época mais seca e fria. 

 Perenifólia / perene / persistentes: são as plantas que matem a folhagem durante o ano todo. 

 Decídua / caducifólia / caducas: são as plantas que perdem suas folhas numa certa estação do 

ano, geralmente nos meses mais frios e secos. 
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Tabela 6.1 - Espécies indicadas para plantio de pequeno e médio porte 

Nome popular Nome científico Altura  (m) Origem Local Floração Folhas Obs. 

Algodão da praia Hibiscus pernambucensis 
Arruda 3-6 N* Calçadas Ago-jan Perenifólia  

Amendoim falso Acosmium subelegans 
(Mohl.) Yakol 4-7 N* Calçadas Out-dez Semidecídua  

Araça Psidium cattleianum Sabine 3-6 N CL Jun-dez Perenifólia / 
Semidecídua 

Frutos 
comestíveis 
pelo homem 

Calistemon, Escova-de-
garrafa Callistemon viminalis Até 6 E CL Jun-set Perenifólia  

Cambuí Myrcia selloi (Spreng.) N. 
Silveira. 4-6 N Calçadas Ago-nov Semidecídua Atrai aves 

Cambuci Campomanesia phaea (O. 
Berg) Landrum 3-5 N* Calçadas Ago-nov Semidecídua Atrai aves 

Carobinha Jacaranda puberula Cham. 4-7 N Calçadas Ago-set Decídua  

Diadema Stifftia crysantha Mikan 3-5 N* CL Ano todo Perenifólia  

Flamboyant de jardim Caesalpinia pulcherrima (L.) 
Sw 3-4 E Calçada Ano todo Semidecídua Espinhenta 

Fruta de faraó do cerrado Allophylus sericeus Radlk 3-6 N* CL Set-nov Caducifólia  

Goiaba serrana Acca sellowiana (O.Berg) 
Burret 3-4 N Calçada Set-nov Semidecídua 

Frutos 
comestíveis 
pelo homem 

Guaçatonga Caesaria sylvestris Sw. 4-6 N Calçadas Jul-ago Perenifólia Atrai aves 

Grevilha de jardim Grevilia banksii R. Br. 3-6 E Calçadas Ano todo Perenifólia Atrai beija 
flores 

Ipê amarelo cascudo Tabebuia chysotricha (Mart. 
Ex. DC.)Standl. 4-7 N Calçadas e CC Ago-set Decídua  
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Nome popular Nome científico Altura  (m) Origem Local Floração Folhas Obs. 

Leiteiro Peschiera fuchsiaefolia 
Miers. 4-6 N Calçadas Out-nov Perenifólia Atrai aves 

Pau terra do campo Qualea multiflora Mart. 4-6 N Calçadas Nov-dez Decídua  

Peludinha Myrciaria glazioviana 3-6 N* CL Mai-jun Perenifólia 
Frutos 

comestíveis 
pelo homem 

Pitanga Eugenia uniflora L. 6-12 N Calçadas e CC Ago-nov Semidecídua Atrai aves 

Pururuca Casearia rupestres Eichler 4-7 N* Calçadas e CC Ago-set Semidecídua Atrai aves 

Resedá Lagerstroemia indica L. 3-5 E CL Nov-fev Caducifólia  

Suinã Erythrina speciosa Andrews 3-5 N Calçadas Jun-set Decídua Espinhenta 

Tamanqueiro Aegiphila sellowiana Cham. 4-7 N CL Dez-jan Decídua Atrai aves 

Tingui Dictyoloma vandellianum 
Adr. Juss. 4-7 N* Calçadas Fev-abr Semidecídua  

Unha de vaca do campo Bauhinia longifólia (Bong.) 
Steud 4-7 N* Calçadas Ano todo Semidecídua  

Urucum Bixa orellana L. 3-5 N CL Primavera Caducifólia  

Veludo Guettarda viburnoides 
Cham. E Schltdl 4-7 N* Calçadas Set-nov Semidecídua Atrai aves 

Fonte: Adaptado :Guia de arborização, P.M Hortolândia. 
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Tabela 6.2 - Espécies indicadas de grande porte 
Nome popular Nome científico Altura (m) Origem Local Floração Folhas Observações 

Aleluia Senna multijuga (Rich.) 
Irwin et Barn 6-10 N Calçadas e CC Dez-abril Semidecídua 

ou decídua  

Algodão do brejo Hibiscus tiliaceus L. 10-12 E Calçadas e CC Ago-jan Perenifólia  

Andira Andira fraxinofolia Benth 6-12 N Calçadas e CC Nov-dez Perenifólia  

Araçarana Calyptranthes clusiifolia 
(Miq.) O. Berg. 6-8 N* Calçada e CC Mar-abr Semidecídua  

Aroeira salsa Schinus molle L. 4-8 N CL Ago-nov Perenifólia  

Amendoin do campo Platypodium elegans 
Vogel. 8-12 N* Calçadas e CC Set-nov Semidecídua  

Baba de boi Cordia superba Cham. 7-10 N* Calçadas e CC Out-fev Semidecídua Atrai aves 

Benjoeiro Styrax pohlii A.DC. 8-12 N* Calçadas e CC Jun-nov Perenifólia Atrai aves 

Café de Bugre Cordia ecalyculata Vell. 8-12 N Calçadas e CC Out-jan Perenifólia Atrai fauna 

Calicarpa Callicarpa reevesii 7-10 E Calçadas e CC Fev-abr Perenifólia  

Camboatã Matayba elaeagnoides 
Radlk. 6-14 N Calçadas e CC Set-nov Semidecídua Atrai aves 

Canela de veado Helietta apiculata Benth 10-18 N Calçadas e CC Abr-mai Perenifólia  

Caputuna preta Metrodorea nigra 4-8 N CL Set-fev Perenifólia Atrai aves 

Cássia-do-nordeste 
Senna spectabilis (DC.) 

Irwin et Barn. Var excelsa 
(Schrad) Irwn et Barn. 

6-9 N* Calçadas e CC Dez-abr Decídua  

Cereja do rio grande Eugenia involucatra DC. 5-8 N Calçadas e CC Set-nov Decídua Atrai aves 

Farinha seca Ouratea castaneafolia 8-14 N Calçadas e CC Out-jan Perenifólia Atrai aves 

Gabiroba Campomanesia guaviroba 
(DC.) Kiarcks 4-12 N Calçadas e CC Out-nov Caducifólia 

Frutos 
comestíveis 
pelo homem 
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Nome popular Nome científico Altura (m) Origem Local Floração Folhas Observações 

Guamirim Eugenia florida DC. 5-9 N Calçadas e CC Set-nov Perenifólia Atrai fauna 

Guamirim de folha fina Myrcia rostrata DC. 4-8 N Calçadas e CC Nov-dez Semidecídua Atrai aves 

Ingá feijão Inga marginata Willd 5-15 N Calçadas e CC Out-fev Semidecídua Atrai fauna 

Ipê amarela do brejo Handroanthus umbellata 
(Sond.) Mattos 10-15 N Calçadas e CC Ago-out Decídua  

Ipê branco do brejo Tabebuia dura (Bur. & K. 
Schum.) Spreng. & Sandl. 4-7 N Calçadas e CC Fev-abr Decídua  

Ipê branco Tabebuia rosea alba 
(Ridl.) Sand. 7-16 N Calçadas e CC Set-nov Decídua  

Ipê amarelo Handroanthus ochraceus 
(Cham.) Mattos 6-16 N Calçadas e CC Jul-set Decídua  

Ipê verde Cybistax antisyphilitica 
(Mart.) Mart. 6-12 N Calçadas e CC Dez-mar Decídua  

Jacarandá branco Machaerium 
paraguariense Hassl 5-8 N Calçadas e CC Dez-mar Semidecídua  

Jacarandá do campo Machaerium acutifolium 8-14 N* Calçadas e CC Out-nov Semidecídua  

Magnólia amarela Michelia champaca. L 7-10 E CL Out-nov Perenifólia Atrai aves 

Manacá da Serra Tibouchina mutabilis 
Cong. 7-12 N Calçadas e CC Nov-fev Perenifólia  

Manduirana Senna macrathera 
(Collad.) Irwin et Barn 6-8 N* Calçadas e CC Dez-abr Semidecídua  

Chal-chal Allophyllus edulis (St. Hil.) 
Radlk. 6-10 N Calçadas e CC Set-dez Semidecídua Atrai aves 

Oiti Licania tomentosa 
(Benth.) Fritsch 8-15 N* CL Jun-ago Perenifólia Atrai fauna 

Pata de vaca Bauhinia forticata Link 5-9 N Calçadas e CC Out-jan Decídua  

Pitumbeira Casearia decandra Jacq. 4-10 N Calçadas e CC Jul-ago Decídua Atrai aves 

Quaresmeira Tibouchina granulosa 
Cong. 8-12 N Calçadas e CC Dez-mar Semidecídua  
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Nome popular Nome científico Altura (m) Origem Local Floração Folhas Observações 

Saboeiro Sapindus saponaria L. 5-9 N Calçadas e CC Abr-jun Semidecídua  

Sapotinha Pouteria gardneri (Marti. 
E Miq.) Baehni 8-14 N Calçadas e CC Set-out Decídua Atrai aves 

Tarumã do cerrado Vitex polygama Cham. 6-12 N* Calçadas e CC Out-nov Decídua/Semi
decídua Atrai aves 

Fonte: Adaptado :Guia de arborização, P.M Hortolândia. 
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6.5. Espécies que não são indicadas para plantio  

As espécies arbóreas não indicadas para o plantio em calçadas ou canteiros centrais, segundo o Guia 

de Arborização PMH, estão na Tabela 6.3.  

Tabela 6.3 - Árvores não indicadas para plantio em calçadas ou canteiros centrais. 
Nome popular Nome científico Porque não devemos planta-las 

Abacateiro  Persea americana Sistema radicular superficial; atinge grandes 
dimensões e produz frutos grandes que se 

desprendem facilmente. 
Mangueira Mangifera indica 
Jaqueira  Artocarpus heterophyllus 

Figueira  Ficus spp 

Sistema radicular agressivo e vigoroso; 
apresenta raízes adventícias; atinge 

grandes dimensões em altura, diâmetro de 
tronco, copa e sistema radicular. 

Pinheiros Pinnus spp 
Atinge grandes dimensões; várias espécies 

apresentam derrama natural e são 
suscetíveis ao ataque de cupins. 

Grevilha Grevilea robusta Atinge grandes dimensões e apresenta 
sistema radicular superficial. 

Chapéu-de-sol Terminalia cattapa Sistema radicular superficial e vigoroso; 
copa atinge grandes dimensões. 

Spatódea ou tulipa 
africana Spathodea campanulata 

Flores tóxicas para abelhas; sistema 
radicular vigoroso e superficial; flores 

grandes e escorregadias. 

Flamboyant gigante Delonix regia Sistema radicular agressivo e vigoroso e 
apresenta raízes tubulares (superficiais). 

Eucalipto  Eucaliptus spp 

A maioria das espécies atinge grandes 
dimensões; possuem sistema radicular 
pouco profundo e apresenta derrama 

natural. 

Chorão Salix babilônica 
Sistema radicular agressivo e vigoroso e 

possui forma de copa inadequada para uso 
em vias públicas. 

Casuariana  Casuariana sp Sistema radicular superficial 

Plátano  Platanus occidentalis Susceptíveis ao ataque de brocas. 

Araucária  Araucaria heterophylla 
Atinge grandes dimensões; várias espécies 

apresentam derrama natural e são 
susceptíveis ao ataque de cupins. 

Guapuruvu  Schizolobium parahyba Madeira muito leve; ramos frágeis e 
suscetíveis de queda. 

Paineira Chorisia speciosa 

Atinge grandes dimensões em altura, 
diâmetro de tronco e copa e sistema 

radicular; madeira de baixa densidade e 
ramos frágeis. 

Pau-formiga Triplaris sp 
Madeira leve; atinge grandes alturas; possui 

sistema radicular superficial e vive em 
associação com formigas. 

Palmeiras em geral  
As palmeiras não possuem as mesmas 
funções ambientais que outras espécies 

podem proporcionar. 
Fonte: Guia de arborização, prefeitura de Hortolândia. 
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Contudo, podem ser usadas algumas destas espécies em parques ou praças. O uso de espécies 

frutíferas com frutos comestíveis pelo homem em calçadas não é indicado em função de risco de 

acidentes quando se desprendem, no caso dos de grandes dimensões, ou mesmo quando de pequenas 

dimensões, por tornar o local escorregadio. A utilização de novas espécies, ou daquelas que se 

encontra em experimento, também deve ser objeto de projeto especifico, devendo seu desenvolvimento 

ser monitorado.  

Na Tabela 6.4 são apresentadas as espécies exóticas invasoras do Anexo 1 da Portaria IAP 59/2015 

que segundo os Art. 5°, 6º, 7º e 8° fica proibido a produção de mudas, doação de espécimes, estimulo 

de uso e disseminação. Desta forma adota-se também sua proibição para arborização urbana. 

A portaria divide as espécies em duas categorias: “I - Categoria I – Espécies que têm proibido seu 

transporte, criação, soltura ou translocação, cultivo, propagação (por qualquer forma de reprodução), 

comércio, doação ou aquisição intencional sob qualquer forma.  II  -  Categoria II – Espécies que podem 

ser utilizadas em condições controladas, sujeitas à regulamentação específica”. 
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Tabela 6.4- Espécies exóticas invasoras do Estado do Paraná (Portaria IAP 59/2015). 

 
Continua 
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Continuação 

Continua 
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Fonte: Portaria IAP 59/2015.

Continuação 
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A Lei número 15.953, de 24 de setembro de 2008 do Estado do Paraná proíbe o plantio de novas mudas 

e recomenda o corte e substituição em todo o Paraná, da planta Murraya paniculata, por espécies mais 

adequadas, pelos prejuízos que ela pode trazer a pomares comerciais e mesmo para a população em 

geral. Em alguns casos, ela provoca alergias e outros problemas respiratórios. A lei determina ainda a 

retirada e proíbe a produção, comercialização e transporte da espécie por ela ser um dos principais 

hospedeiros bactéria Candi-datus liberibacter spp., disseminada pelo inseto vetor Diaphorina citri, 

transmissor da praga denominada Huanglongbing (HLB - Greening), que traz prejuízos a árvores 

frutíferas.  
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7. IMPLANTAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 

As características de uma árvore: porte, formato da copa, disposição de galhos, altura do tronco, queda 

de folhas, tipo de raiz, de flor, tamanho e tipo do fruto, de sementes, presença de princípios ativos, 

aromáticos ou tóxicos, entre outras, são pré-definidas geneticamente. Estas características estruturais 

são comuns a todos os indivíduos de uma mesma espécie. O conhecimento das características das 

espécies, do objetivo e do local de plantio deve ser a base para a escolha da arborização urbana, 

visando melhor aproveitamento dos atributos existentes, reduzindo os custos de manutenção e 

melhorando a vitalidade das árvores em geral. No entanto, ao longo do desenvolvimento de uma árvore, 

vários tipos de intervenções são necessárias de modo a garantir sua saúde, segurança e aspecto visual 

agradável ou sua remoção em casos de necessidade. 

7.1. Características das mudas 

As mudas produzidas para a arborização urbana devem ter as seguintes características, segundo o 

Manual para elaboração do plano municipal de arborização urbana (2012): 

• Estarem adaptadas ao clima do local destinado; 

• Apresentarem tronco único, retilíneo, com altura mínima de 2,00 m e copa bem 

definida; 

• Altura da primeira bifurcação acima de 1,80 m; 

• Diâmetro a altura do peito (DAP=1,30 m) de no mínimo 0,03 m; 

• Forma e perfil trabalhados com tratos silviculturais específicos (podas de 

formação); 

• Muda já em forma de árvore. 

Para evitar problemas genéticos na formação das mudas é necessário que exista uma troca de 

sementes e mudas entre os municípios. 

Além do mais, para as mudas terem uma boa saúde e boas condições para se desenvolverem e serem 

plantadas em locais públicos deverão ter as seguintes características: 

• A muda deve estar isenta de pragas e doenças; 

• As raízes da muda devem ser bem formadas e consolidadas na embalagem e não 

podem estar enoveladas, sendo que o torrão deve estar em embalagem de 

plástico; 
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• A espécie da muda deve ser adequada a cada tamanho de calcada, pois a altura 

e circunferência da copa poderão ter dificuldades no seu desenvolvimento; 

• As mudas devem estar bem regadas, pois isso evita que elas fiquem murchas ou 

mesmo morram; 

• O tamanho do berço deve ser proporcional ao tamanho do torrão de cada muda. 

7.2. Solo 

Solo é definido pela ABNT (NBR 6502) como “Material proveniente da decomposição das rochas pela 

ação de agentes físicos ou químicos, podendo ou não ter matéria orgânica”, ou simplesmente, produto 

da decomposição e desintegração da rocha pela ação de agentes atmosféricos. A ação contínua do 

intemperismo tende a desintegrar e decompor as rochas, dando origem ao solo. 

A parte sólida, composta de partículas minerais e orgânicas, entremeadas por poros, que podem ser 

ocupados por água ou ar. Essas partes podem ser encontradas em diferentes proporções, dependendo 

do tipo de solo e da forma de sua utilização. De um modo geral, a massa sólida é relativamente 

constante (cerca de 50%), ao passo que as quantidades de ar e água são variáveis (CEMIG,2011).  

As funções básicas dos solos são: - Principal substrato utilizado pelas plantas para o seu crescimento 

(H2O e nutrientes) e disseminação; - Reciclagem e armazenamento de nutrientes e detritos orgânicos; 

- Controle do fluxo da água e ação protetora da qualidade da água subterrânea; - Habitat para 

a fauna do solo. 

O solo possui camadas diferentes entre si, chamadas de horizontes, ilustrado na Figura 7.1. A soma 

destas camadas define o perfil do solo. Basicamente, segundo CEMIG, 2011 um perfil de solo 

apresenta os horizontes: 

• O - O horizonte orgânico do solo e bastante escuro; 
• H - Horizonte de constituição orgânica, superficial ou não, composto de resíduos orgânicos 

acumulados ou em acumulação sob condições de prolongada estagnação de água, salvo se 
artificialmente drenado. 

• A - Horizonte superficial, com bastante interferência do clima e da biomassa. É o horizonte de 
maior mistura mineral com húmus. 

• E - Horizonte eluvial, ou seja, de exportação de material, geralmente argilas e pequenos 
minerais. Por isso são geralmente mais claros que demais horizontes. 

• B - Horizonte de maior concentração de argilas, minerais oriundos de horizontes superiores (e, 
às vezes, de solos adjacentes). É o solo com coloração mais forte, agregação e 
desenvolvimento. 

• C - Porção de mistura de solo pouco denso com rochas pouco alteradas da rocha mãe. Equivale 
aproximadamente ao conceito de saprólito. 

• R - Rocha matriz não alterada. De difícil acesso em campo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Plantas
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reciclagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Detrito_org%C3%A2nico&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_subterr%C3%A2nea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Habitat
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meiofauna
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Figura 7.1 - Horizontes do solo. 

 
Fonte CEMIG, 2011 

7.2.1. Principais características dos solos 

As características do solo influenciam na infiltração e retenção de água, na disponibilidade de 

nutrientes, etc. Na Tabela 7.1 são apresentadas as principais características dos solos. 

Tabela 7.1 – Principais características dos solos 
Variável Definição Características 

Textura 
Depende da proporção de 

areia, do silte e argila na sua 
composição 

Influencia na taxa de infiltração da água, no 
armazenamento da água, sua composição na 

aeração e na disponibilização de 
determinados nutrientes (fertilidade do solo). 

Estrutura 

As partículas da textura 
podem se encontrar 

agregadas. É referente ao 
tamanho, forma e aspecto dos 

agregados das partículas. 

Os agregados têm diversos graus de adesão, 
podendo ser mais friáveis (macios) ou mais 

brandos (duros). 
A resistência desses agregados é conhecida 

como consistência. 

Porosidade São os espaços dentro do solo 

Afeta a infiltração de água (permeabilidade), 
que, por sua vez, transporta material para 

dentro do solo, das partes mais superficiais 
para as mais profundas. Relaciona-se também 

com a ação de insetos e outros seres vivos 
sobre o solo. 

Fonte: CEMIG, 2011 



PMAU – Plano Municipal de Arborização Urbana de Arapongas-PR 

 

Página 142 de 275 

Os solos são classificados de acordo com a sua granulometria (tamanho dos grãos), conforme a Tabela 

7.2.   

Tabela 7.2 - Principais tipos de solo quanto a textura 

Classificação Granulometria (NBR 
6502/95) Características para o plantio 

Arenoso 
Maior parte de suas partículas   
classificadas na fração areia, 
tamanho entre 0,05 e 2 mm 

Tem boa aeração e capacidade de infiltração 
de água, mas menor capacidade de retenção. 

Siltoso 
Maior parte de suas partículas 
classificadas na fração silte, 

de tamanho entre 0,002 e 0,05 
mm 

É erodível, uma vez que o silte não se agrega 
como as argilas e, ao mesmo tempo, suas 

partículas são muito pequenas e leves. 

Argiliso 
Maior parte de suas partículas   
classificadas na fração argila, 
de tamanho menor que 0,002 

mm. 

Não é tão arejado, mas armazena mais água 

Fonte: CEMIG, 2011 

Na Figura 7.2 é apresentado um esquema da escala granulométrica, segundo a NBR 6502/95: 

  

Figura 7.2 - Escala granulométrica segundo ABNT 6502/1995. 

 

Os solos de Arapongas são classificados como Nitossolos Vermelhos eutroférricos, Latossolos 

Vermelhos distróficos, Latossolos Vermelhos distroférricos, Latossolos Vermelhos eutroférricos e 

Argissolos Vermelhos distróficos, conforme detalhado no item 4.2.1. 

Cadorin et al. (2014) cita que os solos urbanos, onde estão as árvores são extremamente modificados 

pela ação do homem, que geralmente tiveram seu perfil modificado pela introdução de materiais 

diversos, por cortes e aterros, apresentando transição de camadas abruptas, ausência de horizonte A 

bem definido e elevada compactação. Essas situações podem restringir o desenvolvimento radicular e 

a absorção de água e nutrientes pelas plantas. Os principais problemas relacionados às características 

do solo estão sintetizados na Tabela 7.3. 

 

 



PMAU – Plano Municipal de Arborização Urbana de Arapongas-PR 

 

Página 143 de 275 

Tabela 7.3 - Principais problemas relacionados ao solo para arborização urbana. 
Problema Descrição Características para o plantio 

Compactação 

Compressão do solo, 
promovendo aumento de sua 
densidade e redução de sua 

porosidade, resultante da 
expulsão do ar dos poros do 

solo. 

Dificulta o desenvolvimento radicular e reduz a 
absorção de água e nutrientes pelas plantas; 
aumenta o escoamento superficial devido à 
menor taxa de infiltração de água no solo. 

Erosão 
Fenômeno resultante da 

desagregação, transporte e 
deposição ou sedimentação 

das partículas de solos. 

Ocorre quando o solo permanece desnudo e 
exposto à ação dos ventos e da água. 

Remove a porção mais fértil do solo, onde há 
melhores condições biológicas e físicas ao 

desenvolvimento radicular das plantas. 
Causa o assoreamento de cursos d’água, 

contribuindo para inundações. 

Poluição 

Significa a presença de níveis 
de algum elemento ou 

substância que pode afetar 
componentes bióticos do 

ecossistema 

Não é tão arejado, mas armazena mais água 

Baixa 
fertilidade Deficiência de nutrientes Compromete o bom desenvolvimento da 

planta. 
Fonte: CEMIG, 2011 

7.3. Adubação 

Para o desenvolvimento das plantas elas necessitam de dezessete elementos essenciais: carbono (C), 

oxigênio (O), hidrogênio (H), nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), 

enxofre (S), cloro (Cl), manganês (Mn), boro (B), zinco (Zn), ferro (Fe), cobre (Cu), níquel (Ni) e 

molibdênio (Mo). Desses, os três primeiros são retirados do ar e da água, sendo chamados de 

elementos não minerais e constituindo mais de 95% da matéria seca das plantas. Os catorze restantes 

são retirados do solo pelas raízes, sendo chamados de elementos minerais ou nutrientes minerais. 

Apesar de constituírem menos de 5% da matéria seca das plantas, são considerados essenciais ao 

seu desenvolvimento (FERNANDES, 2006).  

Os nutrientes minerais são divididos em duas classes, de acordo com a concentração nos tecidos da 

planta: macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são encontrados em ‘grandes’ 

concentrações sendo eles N, P, K, Ca, Mg e S. Já os encontrados em ‘pequenas’ concentrações são 

os micronutrientes, sendo eles Cl, Mn, B, Zn, Fe, Cu, Ni e Mo (MALAVOLTA, 2006). 

Na Tabela 7.4 é mostrada uma síntese do relatado acima. 
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Tabela 7.4- Macronutrientes e micronutrientes retirados do solo pela planta.  
Nutrientes Definição Elementos Químicos Local Encontrado 

Macronutrientes 
Elementos 

necessários em maior 
quantidade 

Carbono, oxigênio e 
hidrogênio. 

Nitrogênio, fósforo, 
potássio, cálcio, 

magnésio e enxofre. 

Ar e água 
 

Solo 

Micronutrientes 
Elementos 

necessários em 
pequenas quantidades 

Boro, cloro, cobre, 
ferro, manganês, 

molibdênio, níquel e 
zinco. 

Solo 

 

A matéria orgânica dos solos urbanos é geralmente removida ou ao menos misturada com solo de 

maior profundidade e é também é deficitária a ciclagem de nutrientes (BRUN, 2012), pois encontra-se 

sem cobertura vegetal, com o passar do tempo, muito desses nutrientes vão cessando, empobrecendo-

o. Assim, é preciso que o próprio homem enriqueça o solo com esses nutrientes. Isso é feito por meio 

de adubos, que podem ser orgânicos ou inorgânicos. 

• Adubo Orgânico: são adubos obtidos por meio de matéria de origem vegetal ou animal, como 

esterco, farinhas, bagaços, cascas e restos de vegetais, decompostos ou ainda em estágio de 

decomposição. Esses materiais sofrem decomposição e podem ser produzidos pelo homem 

por meio da compostagem. 

Uma das vantagens do adubo orgânico é que, com a compostagem, reciclam-se resíduos sólidos 

municipais urbanos de origem orgânica. Também é possível reciclar tais resíduos dispostos 

conjuntamente com lodo gerado em estações de tratamento de esgotos domésticos, minimizando, 

assim, o lixo produzido. Além disso, ainda há diminuição da quantidade de restos orgânicos (que são 

depositados nos rios) e dos chorumes (que infiltram o solo, atingindo as águas subterrâneas).   

• Adubo Inorgânico: são adubos obtidos a partir de extração mineral ou refino do petróleo. 

Alguns exemplos são: os fosfatos, os carbonatos, os cloretos e o salitre do chile. 

A vantagem desse tipo de adubo é que, como eles se apresentam na forma iônica, seus nutrientes são 

absorvidos pelas plantas com maior facilidade e o resultado é mais rápido. Além disso, eles apresentam 

composição química definida e os orgânicos não; de modo que é possível realizar com eles cálculos 

precisos sobre a quantidade que se deve usar em cada caso. Isso é extremamente importante, pois o 

uso excessivo de adubos inorgânicos pode causar desastres ambientais, como mudança na 

composição química do solo, tornando-o menos produtivo e, em longo prazo, causando danos ao 

ecossistema. 

As recomendações do IPEF (2006) para adubação na arborização urbana para uma cova com as 

dimensões de 60 x 60 x 60 cm, esta deve ser feita utilizando 300 g de Super Simples 5-15-10, 110 g 

de calcário dolomítico e 180 g de FTE (fritas). Os fertilizantes devem ser misturados de forma 
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homogênea no solo de preenchimento. Elas também deverão receber pelo menos duas adubações por 

ano. 

Porém, cabe-se lembrar que é importante que se faça uma análise química afim de verificar a 

verdadeira necessidade de adubação do solo.  

Procedimentos para a correta utilização de adubos, segundo Manual de arborização CEMIG, 2011: 

i. Realizar análise prévio do solo. 

ii. Consultar um profissional habilitado (engenheiro ou técnico florestal ou agrônomo) sobre 

dosagem correta a ser aplicada. 

iii. Escolher o método de aplicação: pulverização (adubação foliar) irrigação ou depósito sobre o 

solo. 

iv. Utilizar as recomendações de proteção na aplicação e destinação adequada de embalagens. 

7.4. Produção ou aquisição de mudas 

7.4.1. Viveiro municipal 

Arapongas não possui um viveiro municipal. 

7.4.1.1 Aquisição de mudas para arborização urbana 

A aquisição de mudas não é disponibilizada via Secretaria de Agricultura, Serviços Públicos e Meio 

Ambiente. Contudo, a mesma disponibiliza para a população as pessoas ou empresas que realizam o 

serviço, todavia, esses prestadores de serviço não possuem um cadastro ou credenciamento via 

prefeitura. 

7.4.1.2 Experiência com mudas de arborização 

Os funcionários que atuam na prefeitura não realizam plantio de mudas. Cabe ao proprietário do imóvel 

ou loteador plantar ou contratar empresas especializadas para tal. 

Existe a carência quanto aos estudos das espécies produzidas nas empresas fornecedoras de mudas 

da cidade.  

7.5. Procedimentos de plantio e replantio 

Ao planejar plantar uma árvore, além de considerar as características da espécie, da muda e do local 

selecionado, é preciso tomar certos cuidados no momento de plantio propriamente dito, além de 
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cuidados posteriores. A seguir são apresentados dez princípios básicos para realizar o plantio, 

conforme apresentado no manual da CEMIG, 2011: 

• Princípio 1: Plante primeiro nos locais mais fáceis de serem plantados; 

• Princípio 2: Crie locais de plantio maiores; 

• Princípio 3: Preserve e reutilize o solo natural existente; 

• Princípio 4: Melhore as condições do solo, principalmente eliminando ou reduzindo a 

compactação; 

• Princípio 5: Respeite a base da árvore; 

• Princípio 6: Crie espaço para o desenvolvimento das raízes; 

• Princípio 7: Faça a escolha adequada da espécie a ser plantada; 

• Princípio 8: Elabore orçamentos apropriados para plantio e adequação dos solos; 

• Princípio 9: Desenvolva especificações detalhadas para conservação de árvores em 

projetos de construção civil; 

• Princípio 10: Planeje os serviços de manutenção. 

A época ideal para plantar árvores é no início das chuvas. Entretanto, as mudas bem cuidadas no 

viveiro e a atenção adequada durante o transporte permitem que elas sejam plantadas em qualquer 

época do ano, desde que haja água suficiente disponível após o plantio. O IPEF (2006) ainda 

recomenda que 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.  

Em qualquer situação, o tratamento adequado durante o plantio é essencial para garantir um futuro 

saudável para as novas árvores. 

A seguir são apresentadas as etapas devem ser seguidas para reduzir o estresse sobre a planta no 

momento do plantio (CEMIG, 2011), sendo que a Figura 7.3 ilustra estas etapas: 

1) Abrir uma cova rasa e larga: a cova deve ter no mínimo três vezes o diâmetro do torrão, mas 

apenas tão profunda como o torrão, conforme recomendação da Sociedade Internacional de 

Arboricultura. As raízes da muda devem crescer no solo circundante a fim de se estabelecerem. 

Na maioria dos locais de plantio, os solos são inadequados para o crescimento saudável da 

raiz. Quebrando o solo em uma grande área ao redor da muda, as raízes emergem e se 

expandem em terra solta, apressando seu estabelecimento. De acordo com IPEF (2006), A 
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cova deve possuir dimensões mínimas de 0,6x0,6x0,6 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. 

2) Identificar o colo da muda: o colo é o local de partida da propagação de raízes na muda. Este 

ponto deve ser parcialmente visível depois que a muda foi plantada e nunca enterrado; caso 

ocorra, a muda poderá morrer. 

3) Remover o recipiente: cuidadosamente, cortar as laterais do recipiente e inspecionar o torrão 

para identificar e cortar possíveis raízes enoveladas. 

4) Colocar a muda na altura apropriada: a maioria das raízes da muda recém-plantada deverá 

se desenvolver nos centímetros superiores do solo. Se a muda for plantada muito 

profundamente, as raízes novas terão dificuldade para se desenvolver, devido à falta de 

oxigênio. 

5) Endireitar a muda na cova: antes de começar a colocar terra na cova, observar a muda de 

várias direções para confirmar que a mesma esteja ereta. 

6) Encher a cova suavemente, mas com firmeza: encher a cova até cerca de um terço de sua 

altura e, delicada mas firmemente, compactar (ou apertar) o solo ao redor da base do torrão. 

Preencher o restante da cova, tendo o cuidado de eliminar bolsões de ar que podem secar as 

raízes. 

7) Estaquear a muda: o estaqueamento é necessário em locais onde o vandalismo ou as 

condições de vento são preocupações. Duas estacas são usadas em conjunto e amarradas 

com material flexível, o que a manterá em pé, minimizando a flexibilidade e possibilidade de 

lesão do caule. 

8) Colocar cobertura morta na base da muda: ela atua como um cobertor para manter a 

umidade, modera os extremos de temperatura do solo e reduz a concorrência de grama e ervas 

daninhas. A altura entre 5 e 10 cm é ideal e não deve ser superada. Certificar-se de que a base 

do caule não esteja coberta. 

9) Manutenção: manter o solo úmido, mas não encharcado, regando pelo menos uma vez por 

semana quando não chover, e mais frequentemente durante o tempo seco. 
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Figura 7.3 - Etapas a serem seguidas para reduzir o estresse sobre a planta no momento do plantio. 

 
Fonte: CEMIG, 2011. 

 

A manutenção pós-plantio deve ser executada de forma sistemática e em períodos apropriados, 

promovendo o socorro às mudas, de forma a garantir o bom desenvolvimento ou a reposição rápida. 

São operações de manutenção (CEMIG, 2011): 

• Verificar a cobertura das raízes pelo solo; 

• Verificar as amarras do tutor, assegurando sua verticalidade; 

• Efetuar a limpeza da terra, retirando ervas daninhas e outros objetos; 

• Livrar os vegetais de quaisquer objetos que enlacem seus galhos ou caule; 

• Reforçar a adubação de cobertura na época adequada; 

• Regar nos períodos secos; 

• Realizar podas educativas e de desrama ao longo do caule, a fim de assegurar seu 

crescimento retilíneo, geralmente um ano após o plantio. 
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7.5.1. Área de infiltração 

Ao plantar uma árvore é importante que deixar uma área permeável para infiltração de água e aeração 

do solo (IPEF, 2006). Essa área é importante tanto para o desenvolvimento da árvore, quanto para a 

drenagem das águas pluviais. 

Na área urbana temos excesso de superfícies impermeabilizadas, que reduzem a infiltração de águas 

das chuvas, o que aumenta os riscos de erosão, compactação e deslizamentos de solos, bem como 

alagamentos de córregos e ruas (ROBAINA et al., 2001), quando deixamos uma área de infiltração ao 

entorno da árvore, contribuímos para a diminuição desses problemas e contribuímos para o 

desenvolvimento da árvore. Uma árvore em que não foi deixada área de infiltração tem o crescimento 

das raízes comprometido, o que provoca a instabilidade da mesma e consequentemente risco de 

queda.  

Na Figura 7.4 é apresentada uma imagem de uma arvore em Arapongas onde não foi respeitada a área 

de infiltração necessária. 

Figura 7.4 - Exemplo de área de infiltração inadequada. 

 

Outra prática adotada que é prejudicial à árvore é a construção de muretas ao redor da mesma (Figura 

7.5) esta impede a infiltração de água. 

Com a finalidade de evitar dúvidas a respeito da área de infiltração, uma vez que esta depende da 

espécie, recomenda-se que seja padronizada a dimensão mínima, conforme a Tabela 44, esta 
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dimensão leva em conta a acessibilidade e a largura da calçada. A área de infiltração sem pavimentação 

e mureta e vegetada com grama ou forração. 

O Manual utilizado para a construção do plano, cita que a área livre de pavimentação ao redor da muda 

deve ser de, no mínimo, 1,00 m². No entanto, deve-se proporcionar canteiros maiores para evitar futuros 

conflitos de raízes, muros e calçadas. Neste plano foram consideradas problemáticas as árvores com 

menos de 1m² de área de infiltração, as medidas estabelecidas na tabela devem ser consideradas para 

a implantação de novas árvores.  

Figura 7.5 - Muretas ao redor da árvore dificultando a infiltração de água. 

 

Tabela 7.5- Recomendação de áreas de infiltração. 
Passeio Recomendações 

Menor que 2,00m Não recomendado o plantio de árvores 

2,00 a 2,49m 
Com fiação AI: 0,50 x 2,50m 

Ar: Pequeno ou médio porte 

Sem fiação AI: 0,50 x 2,50m 
Ar: Pequeno ou médio porte 

2,50 a 3,00m 
Com fiação AI: 0,90 x 2,50m 

Ar: Médio porte 

Sem fiação AI: 0,90 x 2,50m 
Ar: Grande porte 

Acima 3,00m 
Com fiação AI: 1,20 x 2,50m 

Ar: Médio porte 

Sem fiação AI: 1,20 x 2,50m 
Ar: Grande porte 

Obs.: AI: Área de infiltração / Ar: árvore indicada 
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Na Figura 7.6 e Figura 7.7 são apresentados exemplos da aplicação da recomendação. 

Figura 7.6 - Exemplos da aplicação das recomendações das áreas de infiltração: passeio entre 2,00 a 

2,49m, sem fiação. 

 

Figura 7.7 - Exemplos da aplicação das recomendações das áreas de infiltração: passeio entre 2,50 e 
3,00m, com fiação. 
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Figura 7.8 - Exemplos da aplicação das recomendações das áreas de infiltração: passeio acima de 
3,00m, sem fiação. 

 

 

Recomenda-se também que esta especificação seja apresentada juntamente com o projeto de novas 

edificações e reforma que forem submetidos a aprovação. 

7.6. Campanha de conscientização ambiental 

Toda a estrutura necessária para realização de plantio, manutenção e corte de árvores na área urbana, 

demandam um grande esforço técnico e financeiro. Da mesma forma, não há dúvidas que estes 

esforços são necessários, já que as árvores prestam serviços essenciais para a qualidade de vida dos 

habitantes da cidade. Desta forma o planejamento correto, uma política clara e objetiva e a 

compreensão desta pela população, podem evitar gastos excessivos e diminuir conflitos entre os 

cidadãos e as árvores. 

Os resultados dos levantamentos deixam muito claro a falta de definição e aplicação de critérios que 

devem ser levados em conta no momento da escolha da espécie arbórea, assim como do local do 

plantio, pelo cidadão, na calçada de seu imóvel. Foram constatados no município espécies de grande 

porte que estão sendo plantadas ainda hoje sob fiação elétrica, árvores novas plantadas em distancias 

irregulares, espécies proibidas, grande quantidade de indivíduos arbóreos em estágios etários 

avançados, presença de tocos etc.  
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Diante do exposto até então, fica evidente que é preciso refletir sobre novas formas de pensar a cidade, 

de acordo com a legislação pertinente, e que atenda aos anseios da população, ao equilíbrio ambiental 

e financeiro do município. Logo, é sem dúvida, necessário realizar um planejamento que maximize as 

funções da arborização com a participação da população com custo reduzido.  

Para que isso aconteça é preciso oferecer informações aos munícipes. Podem ser realizadas 

campanhas de conscientização ambiental nas escolas, através da mídia (jornais, rádio, televisão, etc.), 

a prefeitura pode elaborar material para a distribuição e exposição (cartilhas, banners e folders). O 

importante é que as informações cheguem a todos os públicos. Um modelo de folder para a distribuição 

é apresentado no anexo 15.2. 

Quando se tem uma boa educação ambiental da população, podem ser evitados gastos, com a 

manutenção, retirada de árvores irregulares, recuperação de árvores danificadas por vandalismos e 

corte, entre outros.  
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8. MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DE RUAS 

8.1. Poda de árvores 

A poda nada mais é do que a remoção, sob determinadas técnicas, de partes de uma planta com o 

objetivo de melhorá-la em algum aspecto de interesse da sociedade. Árvores na zona urbana e poda é 

uma relação tão arraigada na mente das pessoas, que muitas vezes se cometem grandes erros sob a 

ilusão de estar realizando a prática mais acertada. A poda de árvores é uma agressão a um organismo 

vivo - a árvore - que possui estrutura e funções bem definidas e alguns mecanismos e processos de 

defesa contra seus inimigos naturais. Contra a poda e suas consequências danosas não existe defesa, 

a não será tentativa de recompor a estrutura original, definida geneticamente (SEITZ, 1996).  

A poda em árvores urbanas é a prática mais comum de manejo. Tem como principal objetivo o 

desenvolvimento de árvores seguras, com aspecto visual agradável e compatíveis com o local onde 

estão inseridas.  

Para que haja sucesso quanto aos objetivos da poda é necessário que essa seja aplicada seguindo 

alguns critérios, quando a poda é conduzida inadvertidamente, segundo Martins et al (2010), sem o 

uso de técnicas especificas, prejudica a planta, deixando-a exposta a agentes externos e 

desconfigurando sua arquitetura, podendo a deixar desequilibrada e assim susceptível ao risco de 

quedas. A exposição do lenho também permite a entrada de microrganismos e artrópodes que 

degradam a madeira e afetam negativamente sua fitossanidade. Os aspectos fitossanitários negativos 

mais notados em árvores urbanas são os ataques por pragas e doenças, responsáveis pela 

biodeterioração do vegetal.  

De acordo com Milano & Dalcin (2000) a poda mal praticada provoca um desequilibro entre folhas e 

raízes ocasionando uma reação compensatória no vegetal, as chamadas brotações epicórmicas, são 

conhecidas também como ramos ladrões, esses ramos são mais susceptíveis às quebras 

proporcionadas por ações intempéricas. Além disso, levam a um aumento do número de podas, pois a 

ausência do controle das brotações gera em pouco tempo novos galhos que necessitam serem 

podados novamente. 

Tudo isso ressalta mais uma vez a importância de selecionar a espécie de porte ideal para o local, 

evitam-se podas desnecessárias. 

Em Arapongas até o mês de outubro de 2018, a prefeitura não possui pessoal especializado para a 

poda e o corte de árvores. Entretanto, o que acontece, são pessoas físicas ou jurídicas, não 

credenciadas, nem cadastradas junto a prefeitura, que prestam o serviço para a comunidade, desde 

que o parecer pela prefeitura, seja positivo para tal.  

Contudo, a Secreataria de Agricultura, Serviços Público e Meio Ambiente, fornece as pessoas que 

buscam o serviço, contato de pessoas ou empresas, que fazem a poda, contudo, não há um 

credenciamento. 
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Quando a árvore se encontra próxima com as redes de eletricidade de alta e média tensão e a poda 

constituir risco eminente de acidentes e interrupções no fornecimento de energia, cabe às 

concessionárias de energia elétrica a execução do serviço, no caso de Arapongas, a COPEL. Contudo, 

quando está abaixo de fiação de luz e postes, é de responsabilidade do proprietário, salve casos de 

famílias humildes, em que a prefeitura se torna responsável. 

Para casos emergenciais, além de estar contido na Política Municipal de Meio Ambiente, a prefeitura 

disponibiliza um técnico para a vistoria da árvore, caso o parecer seja positivo, é elaborado um laudo 

técnico para a equipe de corte e poda para realizar o serviço com equipamentos do próprio município. 

Sendo que as vezes, pedem ajudar a Companhia de Desenvvolvimento de Arapongas (CODAR), com 

empréstimo do caminhão com cesto elevatório.  

8.1.1. Como as árvores reagem à poda 

Segundo Seitz, 1996, para realizar a poda correta em árvores urbanas, faz-se necessário observar o 

que naturalmente ocorre nas árvores antes e após a perda de um galho. Estas alterações não se 

resumem na simples perda física. Como todo ser vivo, a árvore tem mecanismos e processos de defesa 

para reduzir os riscos de morte total após uma lesão. Mas diferente dos organismos animais, o tecido 

vegetal não cicatriza, com substituição das células injuriadas. No tecido vegetal são processadas 

alterações químicas no interior das células atacadas, e formadas novas células para recompor 

parcialmente a estrutura afetada. Este processo é denominado de compartimentalização (SHIGO e 

LARSON, 1969; TIPPET e SHIGO, 1981; PEARCE, 1982; SHIGO, 1984). A compartimentalização pode 

ser dividida em quatro etapas, segundo EBERT (1989) apud Seitz (1996) - Figura 8.1: 

• Reação 1: As células antes de perderem sua função (vida) ou as próximas de uma lesão 

alteram seu metabolismo, passando a produzir taninos, para dificultar a dispersão de 

patógenos. Inicialmente são produzidos polifenóis hidrossolúveis. Reagindo com aminoácidos, 

alcaloides e íons metálicos, são formados complexos de baixa solubilidade, que recobrem as 

paredes celulares, provocando alterações na cor do lenho. Esta reação com as proteínas é 

mortal tanto para as células próprias quanto para as dos invasores. As células antes de 

morrerem ainda conseguem se impregnar de substâncias repelentes de água (cutinas e 

suberinas). 

• Reação 2: Os vasos que dão acesso aos galhos são bloqueados. Em coníferas, como na 

Araucaria angustifolia, em Pinus taeda, em P. elliottii, etc. os traqueideos são bloqueados com 

resinas. Em folhosas, látex ou gomas são produzidas. Em situações especiais inclusive células 

parenquimáticas podem crescer para dentro dos vasos através das pontoações, formando tilos 

que obstruem os vasos. Cristais também podem ser. depositados para obstruir os vasos. 

• Reação 3: Aumenta a atividade metabólica das células adjacentes à lesão. As células são 

enriquecidas com açúcares. O câmbio passa a produzir mais células parenquimáticas. O 
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metabolismo destas células muda para a síntese de substâncias antibióticas. As substâncias 

mais eficientes para conter o avanço dos fungos são polifenóis denominados de flavanóis. 

Estas substâncias, embora tóxicas para o próprio organismo, também impedem o crescimento 

dos fungos. Desta forma, a árvore vai produzindo células e sacrificando-as com toxinas, para 

conter o avanço do micélio. 

• Reação 4: As células do câmbio e parênquima floemático se multiplicam em velocidade maior, 

para recobrir a lesão. Ricas em suberinas, estas células se protegem eficientemente contra o 

avanço dos fungos, desenvolvendo-se inclusive sobre células contaminadas. O fechamento da 

lesão, embora se processe em todos os lados, é mais ativo nas laterais da lesão sendo menos 

intenso na parte superior e inferior. 

Figura 8.1 - Etapas da compartimentalização no caso de podas. 

 
Fonte: CEMIG, 2011. 

Para a poda, esta compartimentalização é fundamental, pois evita a dispersão da degradação da 

madeira a partir da superfície do corte. Galhos com células vivas em toda a sua secção transversal 

conseguem compartimentalizar a lesão, através da mudança do metabolismo destas células. Quando 

os galhos atingem diâmetros maiores (e idades mais avançadas), ocorrendo a morte das células no 

centro do galho, esta compartimentalização é incompleta, trazendo, portanto, riscos para a estabilidade 

da árvore. Este é, portanto, um dos motivos para promover a poda dos galhos o mais cedo possível, 

não deixando que estes se desenvolvam atingindo grandes dimensões (SEITZ, 1996). 

Ainda conforme Seitz, 1996, outra consequência desta relação entre o processo de 

compartimentalização e o metabolismo celular é a definição da época de poda. Quanto mais ativo for 

o metabolismo, mais rápida se processará a compartimentalização. O início do período vegetativo é, 

portanto, a época mais propícia para a realização da poda. 



PMAU – Plano Municipal de Arborização Urbana de Arapongas-PR 

 

Página 157 de 275 

O tratamento da superfície do corte com produtos inibidores da atividade microbiana, ou é ineficiente, 

ou causa mesmo danos ao processo de compartimentalização (MERCER, 1982; SHIGO, 1984; SHIGO 

e SHORTLE, 1984 apud SEITZ, 1996). Os fungicidas normais são ineficientes normalmente. As 

alternativas promissoras estão no uso de substâncias estimuladoras do crescimento do calo cicatricial 

ou na semeadura de fungos antagônicos dos degradadores da parede celular. De modo algum deve 

ser interferido no processo natural de compartimentalização. 

8.1.2. Técnicas de poda 

A seguir é descrito as técnicas de poda segundo o Manual de Arborização CEMIG, 2011. Também deve 

ser levado em conta a NBR 16.246-1:2003 Florestas urbanas - Manejo de árvores, arbustos e outras 

plantas lenhosas: Parte 1: Podas que estabelece os procedimentos para a poda de árvores, arbustos 

e outras plantas lenhosas em áreas urbanas, em conformidade com a legislação aplicável. 

A poda deve ser efetuada de acordo com o estado anatômico e fisiológico do galho os elementos da 

base dos galhos, Figura  8.2, são: 

• Crista de casca: representada pelo acúmulo de casca na parte superior do galho, na inserção 

com o tronco. 

• Colar, porção:  inferior do galho, também localizado na inserção com o tronco. 

• Fossa basal: é uma depressão que surge no tronco abaixo da base dos galhos que já não 

contribuem mais para o crescimento da árvore. 

Figura 8.2 - Elementos da base do galho. 

 
Fonte: CEMIG, 2011. 



PMAU – Plano Municipal de Arborização Urbana de Arapongas-PR 

 

Página 158 de 275 

Galhos com diâmetros menores devem ser cortados no limite entre o colar e o galho, sem lesionar a 

crista e o colar. Estes cortes normalmente são oblíquos em relação à superfície do tronco.  

Os galhos pesados, com diâmetro acima de 5 cm, exigem o corte em três etapas conforme mostra a 

Figura 8.3: 

• 1º Corte – Inferior: para evitar danos ao colar, na quebra; 

• 2º Corte – Superior: mais afastado do tronco, para eliminação do galho; 

• 3º Corte – Acabamento: junto ao colar e à crista de casca; 

Figura 8.3 - Etapas de corte para galhos pesados, com diâmetro acima de 5 cm. 

 
Fonte: PMAU-Rolândia. 

Em algumas situações, o corte de um galho pode ser feito de baixo para cima, em um único lance, 

desde que o galho não esteja sendo forçado pelo seu próprio peso, visando preservar o colar e a crista 

da casca intactos. Isto poderá ser necessário quando o equipamento não puder ser corretamente 

posicionado na parte superior do galho, devido a um ângulo de inserção muito pequeno. 

Através do primeiro e segundo cortes, pode se dar uma direção de queda ao galho, sendo possível 

assim desviar obstáculos entre o galho e o solo, como fios de energia elétrica ou de telefone, beirais 

de telhados ou mesmo outras plantas no solo. Com o auxílio de cordas este direcionamento se torna 

ainda mais fácil. 

É importante que se tenha em mente que podas mal feitas, de alta intensidade e repetidas 

constantemente podem acelerar a morte da árvore. Além de diminuir a vida útil da planta, podas 
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drásticas ou realizadas sem considerar as técnicas apropriadas podem criar situações de risco futuro, 

como acidentes provocados pela queda de galhos ou mesmo da árvore inteira. 

Na Figura  8.4 e Figura  8.5 são apresentados exemplos de podas mal realizadas, na primeira verifica-

se que a poda foi mal realizada, pois deixaram um “toco” e isso com certeza vai afetar a sanidade da 

planta. Já na segunda o corte foi realizado danificando o colar. No entanto, se fosse aplicado 

corretamente o método de "três cortes" a cicatrização do caule poderia evitar danos maiores à planta, 

conforme apresentado na Figura 8.6. 

Figura 8.4 - Podas mal realizadas: deixar um “toco” o que afeta a sanidade da planta. 

 
Fonte: PMAU-Rolândia. 

 

Figura 8.5 - Poda mal realizada: danificou o colar. 

 
Fonte: PMAU-Rolândia. 
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Figura 8.6 - Poda bem realizada, com cicatrização completa. 

 
Fonte: PMAU-Rolândia. 

8.1.3. Tipos de poda 

As podas também podem ser classificadas de diversa maneira conforme os autores, aqui a 

classificamos como poda de formação ou educação, poda de manutenção, poda de desobstrução de 

redes aéreas, poda de segurança e poda drástica.  

8.1.3.1. Poda de formação  

A poda de formação é efetuada para substituir os mecanismos naturais que inibem as brotações 

laterais, é a eliminação desses ramos laterais para conferir à árvore crescimento ereto e à copa altura 

adequada para permitir o livre trânsito de pedestres de veículos (IPEF, 2006; PIVETTA e SILVA FILHO, 

2002). 

Seu objetivo, segundo CEMIG(2011) é orientar o crescimento da copa da árvore, eliminando 

precocemente os: 

• Galhos baixos que dificultarão a passagem de pedestres e veículos, obstruirão luminárias ou 

outros equipamentos; 

• Galhos com inserção defeituosa ou que cruzam a copa; 

• Galhos com atritos entre si que possam provocar danos no lenho; 

• Galhos desorganizados em relação ao modelo arquitetônico original da espécie; 

• Galhos com direção de crescimento tendendo causar conflitos com redes aéreas de serviço. 
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8.1.3.2. Poda de manutenção 

A poda de manutenção é aquela usada na fase adulta da árvore. A perda ou renovação de galhos, 

persiste após o pleno desenvolvimento da árvore o que implica na necessidade de corte das estruturas 

que já estão envelhecendo ou dos galhos já quebrados pela ação do vento e de outros fenômenos 

naturais, antes que venham ao solo ou atinjam qualquer componente urbano próximo à árvore 

(COPEL). Neste caso, deve ser dada especial atenção às características morfológicas da base do galho 

e sua relação com a árvore. 

Em alguns casos, pode eliminar galhos onde o processo natural de compartimentalização não tenha 

sido iniciado (CEMIG, 2011), neste caso, deve-se dar especial atenção à proteção da base do galho e 

busca-se realizar a poda para contornar conflitos. O procedimento ideal para o corte do galho, neste 

caso, é realizado em duas etapas: 

• Na primeira, o galho deve ser cortado a uma distância de 50 a 100 cm do tronco, para provocar 

a ativação dos mecanismos de defesa. 

• Na segunda, após um ou mais períodos vegetativos, o galho restante deve ser cortado junto 

ao tronco, concluindo a operação de remoção do galho. 

No entanto, esse procedimento de corte de galhos em etapas normalmente não é realizado devido a 

dificuldades operacionais. Nesse caso, os cortes devem ser feitos em total acordo com as técnicas aqui 

apresentadas, facilitando o processo de compartimentalização da ferida pela própria planta. 

A poda de manutenção ainda pode ser dividida em quatro tipos de poda (CEMIG, 2011) Figura 8.7: 

• Poda de limpeza: remoção de galhos mortos, senescentes, doentes, com sobrecargas, 

mal inseridos ou com pouco vigor. 

• Poda de desbaste: corte seletivo de galhos para melhorar a penetração de luz e a 

movimentação de ar na copa da árvore. O desbaste abre a folhagem da árvore, reduz o 

peso de galhos muito pesados e ajuda a manter o formato natural da árvore. 

• Poda de levantamento: retirada de galhos baixos da copa da árvore a fim de propiciar 

espaço para edificações, trânsito de pedestres e veículos e acesso visual à paisagem. 

• Poda de redução: visa reduzir o tamanho da árvore, frequentemente utilizado para 

desobstrução de redes de energia elétrica. A redução da altura ou do diâmetro da árvore 

é melhor obtida pelo corte do galho líder ou de galhos terminais junto a outro galho lateral 

a ele e de dimensão suficiente para assumir o papel de líder. Esse galho deve ter no mínimo 

um terço do galho a ser removido. Se comparada à poda de destopo, a poda de redução 

mantém a forma e a integridade estrutural da árvore. 
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Figura 8.7 - Poda de limpeza (A), Poda de desbaste (B), poda de levantamento (C), Poda de 

redução(D). 

 

 
Fonte: CEMIG, 2011. 

 

8.1.3.3. Poda direcional para desobstrução de redes aéreas 

Um tipo de poda que merece atenção especial em função dos inúmeros conflitos gerados é a poda 

direcional para desobstrução de redes elétricas Figura 8.8. De acordo com a COPEL esse tipo de poda 

objetiva manter uma distância segura entre as redes aéreas e as árvores. Esse tipo de poda deve ser 

realizada desde a idade jovem da árvore, facilitando-se, assim, a recuperação das lesões e evitando-

se brotações indesejáveis em árvores adultas. Ao se adotar esse procedimento, mantém-se o padrão 

original de porte. Essa metodologia é conhecida como poda na forquilha ou poda natural, e é obtida 

pelo corte de galhos indesejáveis junto a ramos laterais ou ramos de origem que crescem em direção 

A B 

C D 
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aos equipamentos ou instalações. Esses ramos laterais devem apresentar dimensões suficientes para 

assumir o papel de dominantes e assim inibir o crescimento de brotações indesejadas. 

Figura 8.8 - Poda direcional para desobstrução de redes elétricas. 

 
Fonte: PMAU-Rolândia. 

A poda direcional é mais eficaz quando características naturais das árvores, tais como tamanho, forma 

e taxa de crescimento, são levados em consideração, além de outros fatores, como a dominância apical 

na resposta das árvores à poda. A dominância apical é a inibição de gemas laterais (localizadas ao 

longo dos galhos) por gemas terminais (localizadas no ápice dos galhos). 

Quando as gemas terminais são removidas, a dominância apical é reduzida. Como resposta, a árvore 

rebrota de forma vigorosa a partir de gemas laterais, razão pela qual respondem com grande brotação 

quando são intensamente rebaixadas ou destopadas. A poda direcional busca manter o máximo 

possível de gemas apicais, acarretando menor brotação de gemas laterais. 

Os efeitos das podas direcionais na forma da árvore dependem do hábito de crescimento natural da 

espécie e de sua localização em relação ao objetivo da poda – estrutura a ser protegida. Árvores que 

se desenvolvem diretamente abaixo das estruturas assumem uma forma diferente daquelas que 

crescem ao lado das estruturas. A remoção de galhos que crescem acima das estruturas pode ou não 

ser apropriada, dependendo do tipo de instalação ou estrutura, a espécie de árvore e as condições do 

local. 

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 permitam melhor convivência com a arborização existente, conforme segue de acordo 

com o CEMIG (1996): 

• Rede protegida – consiste em colocar uma cobertura protetora na rede. Para redes 

secundárias, baixa tensão (127/220V), a cobertura é em polietileno, de baixa densidade, cor 

preta e resistente aos raios ultravioleta, aplicada sobre os cabos nus. Para redes primárias, alta 
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tensão (13,8 kV e 23,1 kV) consiste de um condutor dotado de cobertura extrudada à base de 

polietileno termofixo (XLPE). 

• Rede isolada – os condutores podem ser, cabos multiplexados para baixa tensão, que são 

cabos de potência, isolados para tensão de 0,6/1kV, constituídos de 3 condutores-fase dotados 

de isolação de polietileno termofixo (XLPE), trançados em torno de um condutor mensageiro 

nu (neutro) e cabos multiplexados para média tensão, são também cabos de potência, isolados 

para 8,7/15 e 15/25 kV, constituídos de 3 condutores dotados de isolação de polietileno 

termofixo (XLPE) e blindagens semicondutoras e metálicas, trançados em torno de um 

condutor mensageiro nu (neutro). 

• Rede compacta – as de média tensão possuem uma configuração inovadora, com arranjo 

triangular, utilizando espaçadores confeccionados em material polimérico, eliminando a cruzeta 

de madeira; seus condutores-fase são os cabos cobertos. A rede secundária é toda isolada, 

utilizando cabos multiplexados. A arborização deve ser feita no lado oposto à fiação e no lado 

da fiação recomendam-se árvores de pequeno porte e distantes 3 a 4 m dos postes de 

iluminação. 

Segundo VELASCO (2003), é viável a utilização de redes compactas de distribuição de energia elétrica, 

devido ao melhor aspecto geral das árvore, à menor porcentagem de árvores podadas, à menor área 

podada por árvore, à praticamente o mesmo valor de custo de implantação e à redução nos custos de 

manutenção, quando comparada com a rede tradicional. 

É importante ressaltar que de acordo com a COPEL, nas árvores próximas à fiação aérea, a poda deve 

ser realizada respeitando-se as distâncias mínimas de segurança. E a intensidade de poda deve variar, 

conforme o modelo de rede existente, a fim de que se mantenha a qualidade do fornecimento de 

eletricidade e a segurança física e patrimonial (Tabela 8.1). Lembrando que a responsabilidade quanto 

à poda de árvores é da Prefeitura Municipal, porém cabe às concessionárias de energia elétrica a 

execução quando, pela proximidade com as redes, a poda constituir risco eminente de acidentes e 

interrupções no fornecimento de energia.  

Tabela 8.1 - Distância de segurança para podas de árvores próximas às redes de energia elétrica. 

TIPOS DE REDES DISTÂNCIA DE SEGURANÇA MÍNIMA MEDIDA 
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 

Fonte: COPEL. 
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8.1.3.4. Poda de segurança 

Um outro tipo de poda são as chamadas podas de segurança ou emergenciais, que são de acordo com 

a COPEL, o corte de galhos que apresentem grande risco à segurança e integridade física da 

população. Esse tipo de poda assemelha-se ao descrito referente a poda de manutenção ou de 

limpeza, exceto pelo fato de os galhos serem retirados por conveniência de alguma necessidade 

humana e não, necessariamente, por terem atingido a fase de senescência (envelhecimento). 

8.1.3.5. Poda drástica  

Adotou-se a definição de poda drástica o conceito apresentado na LEI Nº 9806/2000 do Município de 

Curitiba: “Entende-se por poda excessiva ou drástica:  a) corte de mais de 50% (cinquenta por cento) 

do total da massa verde da copa; b) corte da parte superior da copa, eliminando a gema apical; c) corte 

de somente um lado da copa, ocasionando o desequilíbrio estrutural da árvore.” (LEI Nº 9806/2000). 

O IPEF (2006) salienta que esse tipo de deverão ser evitadas, sendo a sua utilização permitida apenas 

em situações emergenciais ou quando precedida de parecer técnico de funcionário municipal 

autorizado. 

8.1.4. Poda de raízes 

A poda de raiz tem sido empregada para solucionar os transtornos causados pelo afloramento de 

raízes. No entanto, esta prática deve ser evitada na arborização urbana, principalmente por 

comprometer a estabilidade da árvore, além de diminuir a absorção de água e sais minerais e criar uma 

área de contaminação que poderá, mais tarde, comprometer toda a estrutura da base da árvore.  

O emprego de espécies adequadas ao local de plantio, a criação de áreas de canteiro de 2 a 3 m² (de 

acordo com o porte da árvore) e a preparação de uma cova de plantio ampla, que permita à árvore um 

bom enraizamento, são medidas que evitam a poda de raiz. 

Quando inevitável, a poda de raiz, pelo risco que representa, deve ser aplicada com muito critério, 

sempre acompanhada por um profissional habilitado e observando algumas recomendações básicas: 

• Evitar o corte de raízes grossas (com diâmetro entre 10mm e 20mm) e raízes fortes (com 

diâmetro superior a 20mm). Quanto maior o diâmetro da raiz, mais lenta a regeneração e maior 

o comprometimento da estabilidade; 

• Não eliminar raízes ao redor de toda árvore. Quanto maior a quantidade de raízes eliminadas, 

maior o comprometimento da estabilidade; 

• Não realizar corte de raízes próximo ao tronco. O corte deve ser realizado a uma distância 

mínima de 50 cm do tronco da árvore, conforme apresentado na Figura 8.9; 
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• Expor a raiz que será cortada. Antes de realizar o corte, deve ser aberta uma valeta, manual e 

cuidadosamente, para expor a raiz e permitir a realização de um corte liso, sem danos a 

quaisquer de suas partes; 

• Não realizar o corte de raízes com ferramentas de impacto (facão, machado, etc.). O corte de 

raízes deve ser realizado com serra bem afiada, sendo o primeiro corte na extremidade próxima 

à árvore e o segundo na outra extremidade; 

• Proteger as raízes e o solo do ressecamento. 

Figura 8.9 - Poda de raízes: O corte deve ser realizado a uma distância mínima de 50cm do tronco da 
árvore. 

 
Fonte: Manual Técnico de Arborização Urbana (PMSP, 2002). 

8.1.5. Época de poda 

Durante o ano e em cada estação, ocorrem mudanças nas fases ou atividades do ciclo de vida das 

plantas - eventos fenológicos. Assim, no caso de Arapongas, em geral, o outono-inverno corresponde 

à época seca do ano, as espécies decíduas perdem as folhas, na fase de repouso vegetativo, ocasião 

em que há um baixo consumo de energia. Na primavera e no verão, com o aumento da temperatura e 

da umidade atmosférica, ciclo produtivo e época de podar as plantas se despertam e entram em franca 

atividade metabólica, rebrotam com intensa produção de ramos verdes e folhas, na conhecida fase de 

desenvolvimento vegetativo. Na sequência, acontece a fase reprodutiva, com a ocorrência dos 

processos da floração, frutificação e produção de sementes. De acordo com o Guia de Arborização 

Viária e Áreas Verdes Públicas elaborado pela EDP e o Manual Técnico de Arborização Urbana (PCSP, 

2002), dependendo da ordem em que ocorrem esses eventos fenológicos, as árvores são classificadas 

em três grupos distintos, descritos abaixo e representados na Figura  8.10. 

• Espécies com repouso real: Neste primeiro grupo se enquadram as espécies de repouso 

verdadeiro, árvores de folhas decíduas. Plantas que desprendem suas folhas no outono-
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inverno entram em repouso após a perda das folhas e depois rebrotam (ex. sibipiruna, a 

castanheira e a espatódea). A época apropriada para intervir nessas espécies é quando as 

plantas estão sem folhas ou tão logo comecem a brotar.  

• Espécies com repouso falso: São espécies caducifólias que não entram em repouso após a 

perda das folhas, ou seja, soltam as folhas no outono-inverno, mas que não entram em repouso 

no período, florescendo logo a seguir, ainda no inverno ou no início da primavera (exemplo: os 

ipês, as bauhinias, as eritrinas e a mirindiba), para essas espécies, a melhor época para a poda 

é compreendida entre o final do florescimento e o início do período vegetativo. A época em que 

a poda mostra-se mais prejudicial à planta é compreendida entre o período de repouso e o de 

pleno florescimento. Nas situações em que se queira coletar frutos ou sementes, a poda pode 

ser postergada para o final da frutificação sem grandes prejuízos para as espécies que 

apresentam este padrão de repouso.  

• Espécies sem repouso aparente (ou de folhagem permanente): São espécies perenifólias, 

de folhagem permanente, que apresentam manifestações externas de repouso de difícil 

observação, são plantas que renovam suas folhas de maneira quase que imperceptível durante 

o ano (como o oiti, monguba, ficus, magnólia-amarela, canelinha, alfeneiro). Para essas 

espécies, a melhor época para a poda é compreendida entre o final do florescimento e o início 

da frutificação. A época em que a poda mostra-se mais prejudicial à planta é a compreendida 

entre o período de repouso e o início do período vegetativo. 
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Figura 8.10 - Época de poda para espécie em repouso real. 

 
Fonte: Manual Técnico de Arborização Urbana (PCSP, 2002). 

8.1.6. Equipamentos 

A seguir são apresentados alguns equipamentos necessários para a realização das podas. 

• Tesouras de poda de uma mão; 

• Tesouras para poda de cercas-vivas e arbustos; 

• Tesouras de poda com extensor; 

• Podões; 

• Serras manuais; 

• Motosserras; 
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• Motopoda; 

• Equipamentos acessórios: Escadas, andaimes, gruas, plataformas elevatórias, cestos aéreos, 

cordas; 

• Equipamento de proteção individual (EPI): óculos de segurança com proteção lateral; capacete 

de segurança classe B; manga isolante de borracha classe 2; capa de chuva (uniforme 

impermeável); luva isolante de borracha classe 2, com luva de cobertura; luva de vaqueta; luva 

de PVC para manuseio de produtos químicos; botina de segurança sem biqueira de aço; 

cinturão paraquedista, com kit para trabalho em altura (linha de vida, trava-queda, freio 

blocante);  macacão de proteção contra abelhas; uniforme antichama com camisa de manga 

comprida; máscara com filtro contra inseticida; calça; 

• Equipamentos de proteção coletiva (E.P.C.s), , fitas de cores chamativas para isolamento da 

área, cones e placas de sinalização para proteger os trabalhadores, e garantir a segurança de 

pedestres e veículos. As equipes devem contar com cordas para escoramento da queda de 

partes significativas do vegetal e apitos para comunicação entre os trabalhadores, devido ao 

barulho das máquinas e à utilização dos protetores auriculares. Em situações emergenciais, 

quando os trabalhos são realizados à noite, é necessário que as equipes utilizem faroletes para 

a iluminação e faixas refletivas para sinalização do local; 

• Em trabalhos com motosserra deve-se seguir a NR 12– Máquinas e Equipamentos; 

• No caso de poda em altura, que apresenta risco de queda ao trabalhador, em níveis acima de 

dois metros do piso, deve-se seguir a NR18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção, e a NR 35 – Trabalho em Altura; 

• Quando envolvem fiação elétrica deve-se seguir a NR 10 – Instalações e Serviços em 

Eletricidade. 

8.2. Remoção e substituição de árvores 

A prática de corte de árvores é uma atividade de manejo da arborização indicada quando a avaliação 

da permanência da árvore indique um risco à população e/ou ao patrimônio, sem possibilidade de 

correção através de outros métodos. Essa pratica é utilizada quando vamos fazer a substituição de 

uma árvore ou remover permanentemente o indivíduo (erradicação). 

8.2.1. Substituição 

A substituição de árvores é recomendada quando a árvore possuí algum dos problemas listados a 

seguir:  

• For de espécie não recomendada para o local; 
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• Possuir sistema radicular agressivo; 

• Estiver morta; 

• Danificação na calçada; 

• Estiver infestada de pragas e/ou doenças, e for considerada irrecuperável após vistoria técnica; 

• Estiver desequilibrada, podre, oca e ameaçando cair; 

• For exótica invasora. 

Essas árvores devem ser substituídas ao longo do tempo, não é recomendado que se faça a 

substituição de todas as árvores juntas, para que não se percam os benefícios da arborização, a 

recomendação é que nunca se substitua duas arvores vizinhas ao mesmo tempo, devendo estas ser 

intercaladas.  

8.2.2. Erradicação 

A erradicação das árvores será a última das opções, deverá ocorrer apenas quando a árvore estiver 

localizada incorretamente a menos de 01 (um) metro da entrada de veículos e caixa de passagens, a 

menos de 02 (dois) metros de bueiros, a menos de 04 (quatro) metros do poste de iluminação pública 

e 06 (seis)esquinas. 

Algumas árvores encontram-se de forma irregular em relação às distâncias estabelecidas, estas devem 

ser erradicadas. A quantidade de cada uma delas pode ser visualizada na Tabela 33 e na planilha do 

arquivo digital, e as localizações dessas árvores podem ser visualizadas no Google Earth e nos mapas 

do anexo 15.7. 

8.2.3. Instruções para o corte de árvores 

A remoção de uma árvore inteira, incluindo o toco, normalmente é uma operação difícil e trabalhosa, 

exigindo equipamentos profissionais e arboristas experientes. Antes de efetivar o corte também é 

necessária a verificação das leis ambientais locais, e a necessidade de autorização. 

Antes de iniciar a remoção: 

• Averiguar a disponibilidade e o estado geral dos equipamentos de proteção, segurança e das 

ferramentas a utilizar. 

• Inspecionar a área ao redor da árvore, checando se existem obstáculos no caminho (outras 

árvores, cercas, cabos suspensos, jardins, carros etc.). 

• Observar se a árvore está naturalmente inclinada, já que a melhor queda é aquela que segue 

seu ângulo natural de crescimento. 
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• Verificar se na árvore não existem sinais de riscos, tais como galhos mortos ou enganchados 

e se no tronco não existem ocos ou áreas apodrecidas. 

O corte de uma árvore pode ser dividido em 04 etapas, conforme descrito a seguir: 

 Etapa 01: Retirar o maior número de ramos finos e folhagem, além da lenha de pequena bitola 

(menor que 5cm) possível, a fim de reduzir a massa total da árvore antes dela ser cortada por 

completo, conforme na Figura  8.1.  

Figura 8.11 - Corte de árvores: Retirada de ramificações. 

 
Fonte: PMAU-Rolândia. 

 Etapa 02: A partir do topo, remover a lenha de média bitola (5 a 10 cm) e as toras de bitola 

inferior (10 a 20 cm), até que somente a tora de bitola superior (maior que 20 cm) permaneça, 

conforme a Figura 8.12. Se a árvore for relativamente pequena e a área ao seu redor for livre, 

é possível eliminar essa etapa derrubando a árvore de uma só vez. 
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Figura 8.12 - Corte de árvores: efetuar até sobrar o tronco 

 
Fonte: PMAU-Rolândia. 

 Etapa 03: Uma vez limpa a parte superior da árvore, eliminar o tronco principal cortando-o em 

pedaços e baixando-os até o solo com o uso de cordas, conforme ilustra Figura 8.13. 

Continuando o processo até chegar ao toco da árvore. 

Figura 8.13 - Corte de árvores: eliminar o tronco principal até chegar ao toco da árvore. 

 
Fonte: PMAU-Rolândia. 
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 Etapa 04: Para derrubar o tronco após a limpeza da copa ou, se possível, a árvore por inteiro 

de uma só vez, a técnica padrão consiste em uma sequência de três entalhes, detalhados a 

seguir, e representados na Figura 8.14. 

I. Abertura da “boca” ou corte horizontal no tronco no lado de queda da árvore, a uma altura 

de 20 cm do solo. Esse corte deve penetrar no tronco até atingir cerca de um terço do 

diâmetro da árvore. 

II. Em seguida, faz-se outro corte, em diagonal, até atingir a linha de corte horizontal, 

formando com esta um ângulo de 45 graus. 

III. Por último, é feito o corte de abate de forma horizontal, no lado oposto à “boca”, a uma 

altura de 30 cm em relação ao solo e a uma profundidade que atinja a metade do tronco.  

Figura 8.14 - Técnica para derrubada da árvore por inteiro. 

 
Fonte: PMAU-Rolândia. 

A parte não cortada, entre a linha de abate e a “boca”, denominada dobradiça, serve para apoiar a 

árvore durante a queda, permitindo que esta caísse na direção da abertura da “boca”. A largura da 

dobradiça deve equivaler a 10% do diâmetro do tronco. 

Antes de realizar o último corte, traçar um caminho de fuga que deverá ser percorrido quando a árvore 

estiver caindo. O caminho deve ser livre de obstáculos para que o operador possa caminhar com 

segurança. Cabe lembrar que a remoção de uma árvore pode ser um trabalho demorado, e a pressa 

em executar o serviço pode causar lesões graves ao operador, outras pessoas e edificações. 
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8.2.3.1. Remoção do toco 

Para a remoção dos tocos dois métodos destacam-se: Escavação ao redor ou trituração com 

equipamentos específicos. 

A remoção por escavação é o método mais utilizado, este consiste em escavar ao redor do toco até 

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

demorado e trabalhoso, caso seja optado pelo método manual, Figura 8.15. A forma mais rápida de 

proceder esta operação é utilizar-se de equipamentos mecanizados, Figura 8.16, porém necessita de 

espaço para que o equipamento alcance o toco, outro fator deve ser verificado a existência de rede de 

água e esgoto pois estes podem sofrer avarias.  

Figura 8.15 - Remoção do toco por escavação manual. 

 
Fonte: PMAU-Rolândia. 

Figura 8.16 - Remoção do toco por escavação mecanizada. 

 
Fonte: PMAU-Rolândia. 
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A outra técnica de remoção é a utilização de equipamentos específicos (Figura 8.17), trata-se 

basicamente de 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. 

Figura 8.17 - Remoção do toco com equipamentos específicos. 

 
Fonte: PMAU-Rolândia. 

8.3. Alternativas de processamento de resíduos da arborização urbana 

No Art. 3º da Lei 12.305 constam as seguintes definições:  

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 

humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está 

obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 

recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública 

de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente 

inviáveis em face da melhor tecnologia disponível; 

X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, 

nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de 

acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta lei; 
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XI – gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para 

os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e 

social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável; 

Define ainda resíduos sólidos urbanos como os originários de atividades domésticas em residências 

urbanas e os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de 

limpeza urbana. 

No tocante a este resíduo, deve-se partir do princípio do Art. 9º da Lei 12.305 onde consta que na 

gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não 

geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos.  

Portanto, é interessante ter o objetivo de: a) prevenir sua geração; b) obter o máximo de aproveitamento 

e de reciclagem dos materiais; c) reduzir ao maior grau o volume dos resíduos gerados e d) elencar as 

melhores soluções para seu tratamento e a sua disposição. 

Para isto, é preciso considerar as características deste resíduo, que são provenientes de podas de 

limpeza e manutenção da arborização urbana; em decorrência de quedas por fenômenos naturais 

(vendavais) e por senescência, ou ainda por depredação humana.  Trata-se de um material orgânico 

constituído aproximadamente, de 50% de carbono, 6% de hidrogênio, 44% de oxigênio e 1% de 

nitrogênio (SILVA, 2005). Na caracterização dos resíduos devem ser determinados também a 

densidade da madeira, o teor de umidade, a cor, a quantidade de carbono fixo, variáveis que poderão 

indicar como os resíduos podem ser aproveitados. 

Devido suas características, este resíduo é um material que apresenta potencial para ser utilizado em 

fins mais nobres, ao invés de serem enviados para aterros, terrenos baldios ou outras formas de 

disposições inadequadas. Mas para isto é necessário ser classificado em função de sua origem, das 

suas características físicas, sazonalidade, quantidade etc. 

Hoje em dia este tipo de resíduo tem sido usado em: 

Adubo: serragem em geral e madeira sólida picada. É usada in natura ou, após etapas de 

compostagem, para a proteção do solo e como adubo, incluindo a cama de galinha usada. 

Cama de animais: serragem em geral, de preferência macia, para contato com os animais. Após o uso, 

a serragem suja com estrume pode ser usada como adubo. 

Carvão e combustíveis: pontas, tocos, sobras, rejeitos, costaneiras, cascas e galhos utilizados em 

processos industriais para a produção de carvão, álcool, metanol e gás combustível; 

Energia elétrica: pontas, tocos, sobras, rejeitos, costaneiras, cascas e galhos, bem como briquetes, são 

utilizados como lenha em usinas termoelétricas para a obtenção de energia elétrica. Contudo, há o 

problema da emissão de poluentes na atmosfera. 
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Energia térmica: pontas, tocos, sobras, rejeitos, costaneiras, cascas, galhos e briquetes, usados na 

queima para obtenção de calor em fornos de padarias, pizzarias, olarias e em caldeiras industriais. 

Também há o problema da emissão de poluentes na atmosfera. 

Extração de óleos e resinas: serragem em geral, utilizada para a extração industrial de óleos e resinas 

para uso como combustível, resinas plásticas, colas e essências. 

Madeira reconstituída: serragem em geral, usada na fabricação de chapas de madeira reconstituída. 

Há ainda várias alternativas que precisam ser avaliadas, como: 

Aproveitamento para produção de pequenos objetos de madeira (POM) como: artigos domésticos, 

peças decorativas, brinquedos, objetos de uso pessoal, equipamentos esportivos, assim como objetos 

artesanais, proporcionando renda e diminuindo o desperdício dessa valiosa matéria-prima. Esta 

alternativa é interessante sob o ponto de vista educacional, formação técnica e renda complementar 

para família. 

Emprego de resíduos de poda na conservação do solo já que, muitas vezes, em função da alta 

demanda de material vegetal que é necessário para ter-se, efetivamente, uma cobertura no solo, que 

confira proteção contra a erosão. Para esta finalidade o resíduo deve passar por uma máquina 

trituradora para ser reduzido a partículas menores, tornando a ação dos microrganismos 

decompositores facilitada e uma cobertura de modo mais uniforme sobre o solo. 

Apenas para complementar as informações e a título de curiosidade, em outros países como nos 

Estados Unidos da América (EUA) a maioria dos resíduos da poda e de remoção das árvores é, em 

geral reutilizado e reciclado, principalmente porque encaminhar o resíduo ao aterro é uma opção cara 

para algumas comunidades. Muitos Estados deste país e companhias de serviços públicos enviam tais 

resíduos para a compostagem ou para servir de combustível para as indústrias. Tais alternativas têm 

contribuído para gerar rendimentos e reduzir custos (IKARD, 1968). 

Considerando as características agrícolas do Estado do Paraná, o uso do resíduo de podas de árvores 

para produção de composto orgânico é relevante, principalmente para o caso do Norte da região, visto 

as condições climáticas e a cultura agrícola familiar, além de toda sua importância ambiental e 

educacional, assim como redução do uso de produtos químicos. 

É relevante salientar que para que a sua utilização na escala desejada seja viabilizada deve-se levar 

em conta a sua sazonalidade de geração ao longo do ano, as características básicas e propriedades 

físicas, químicas, mecânicas, as quais favorecem e limitam a utilização dos mesmos. 

O composto orgânico é reconhecido pelo Ministério da Agricultura como um fertilizante orgânico, de 

acordo com o Decreto-Lei no 86.955, de 18 de fevereiro de 1982. Os parâmetros físicos, químicos e 

granulométricos, assim como as tolerâncias admitidas, são fixados pela Portaria MA-84, de 29 de março 

de 1982, e pela Portaria 01, de 4 de março de 1983, da Secretaria de Fiscalização Agropecuária do 

Ministério da Agricultura. 
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Para o planejamento do uso de resíduos da arborização urbana na compostagem - galhos, folhas, 

sementes, flores e frutos – é preciso conhecer as características da arborização da cidade: quais são 

os tipos e ocorrências das espécies, frequência da poda e da remoção, e características dos resíduos 

do ponto de vista de seu melhor aproveitamento. 

Deve-se considerar que há galhos mais grossos e troncos cuja utilização não deve ser a compostagem, 

mas a utilização como lenha ou carvão ou mesmo para aproveitamento da madeira para produção de 

mobiliário urbano, pequenas peças construtivas e pequenos objetos de madeira. 

O diagnóstico desses resíduos deve contemplar a caracterização dos resíduos da poda e remoção de 

árvores e de jardinagem urbana, a partir do volume de resíduos da arborização gerado pela prefeitura 

e pelas concessionárias de energia elétrica, por espécie e por classes de diâmetro. Isso permitirá 

avaliar que espécies podem ser melhor utilizadas para produção de lenha, para fabricação de pequenos 

objetos de madeira, ou para compostagem. Particularmente para o composto são indicados o uso de 

pequenos galhos, folhas, frutos e flores. 

Deve-se destacar que, de acordo com a Lei 12.305/2010 os municípios deverão implantar sistema de 

compostagem para resíduos sólidos orgânicos; por outro lado, a mesma lei considera que todos os 

resíduos devem ser reaproveitados ou reciclados e apenas aqueles para os quais não haja 

possibilidade de reaproveitamento ou reciclagem podem ser dispostos em aterros.  

Do ponto de vista do uso do composto, é melhor não misturar este resíduo com os demais orgânicos 

produzidos no âmbito municipal visto que desta forma a qualidade do composto, inclusive para uso 

agrícola, é mais facilmente atingida, pois são menores as possibilidades de contaminação por resíduos 

perigosos e material reciclado, como vidros, metais, plásticos. 

Isso coloca, a priori, a meta de curto, ou médio prazo, para a compostagem nos municípios, 

dependendo de suas características. 

Como não se pode alcançar essa meta de um momento para outro, metas progressivas deverão ser 

fixadas.  

Além disso, deve-se considerar que há todo o processo de operação da compostagem em si, além do 

manejo dos resíduos da poda. É preciso projetar e construir instalações, adquirir equipamentos, 

capacitar pessoal para a operação de todas as etapas. 
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8.4. Outras práticas de manutenção 

Práticas de manutenção adequadas mantêm a árvore saudável, por uma longa vida. Desta forma, 

seguem algumas dicas: 

1. Mantenha ramos finos crescendo verticalmente e elimine ramos fracos cruzados no interior da 

copa de árvore; 

2. Remova galhos competidores e siga a dominância da árvore. A poda de formação deve ser 

feita na muda para orientar seu crescimento;  

3. Não pregue ou amarre objetos na árvore. Use suportes separados para casas de pássaros, 

alimentadores, enfeites ou placas; 

4. Aplique a irrigação lentamente para prevenir o escoamento de no mínimo, 20 a 30 cm. Evite a 

formação de poças ou a super-irrigação das árvores quando irrigar a grama; 

5. Aplique apenas 5 a 8 cm de camada de cobertura morta. Não cubra o tronco; 

6. Remova qualquer obstrução no solo para que as raízes se expandam e cresçam livremente; 

7. Evite cavar, drenar ou criar valetas para construção na área das raízes; 

8. Plante as árvores em locais que permitam o seu crescimento livre até seu tamanho máximo; 

9. Faça a poda de limpeza de galhos quebrados, infestados ou infectados quando o dano ocorrer; 

10. Remova estacas ou proteções utilizadas no plantio para prevenir danos à árvore, 

posteriormente; 

11. Monitore doenças e problemas com insetos. Use os controles adequados; 

12. Aplique fertilizante de dispersão lenta sobre toda a área de entorno da árvore. Para controle de 

ervas daninhas, use cobertura morta ou herbicidas seguros para as árvores. Sempre consulte 

um profissional habilitado; 

No momento da realização do manejo de árvores, é importante lembrar que elas estão conectadas com 

diversos seres vivos, que dependem uns dos outros, numa complexa teia de vida. Assim, quando for 

preciso realizar uma intervenção em uma árvore, é importante planejá-la, para evitar ou minimizar os 

danos sobre ela mesma e sobre os outros seres vivos que com ela interagem, incluindo as pessoas. 
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9. MONITORAMENTO DAS ÁRVORES URBANAS 

O monitoramento é importante para redefinir a trajetória da arborização implantada e para que sejam 

feitas intervenções, caso seja necessário, evitando que todo o tempo e recurso investidos sejam 

desperdiçados em curto prazo. 

O monitoramento deve ser efetuado no mínimo trimestralmente, e para aquelas árvores que oferecem 

algum risco a população mensalmente. É importante o treinamento de funcionários para a realização 

do mesmo, para que identifique injurias, deficiências nutricionais, ataques de pragas e doenças. 

É importante que o município mantenha um banco de dados atualizado sobre a arborização. 

No monitoramento deve-se avaliar: 

• Mortalidade; 

• Altura média dos indivíduos e cobertura da copa: Esse indicador desse ser avaliado 

visualmente e seu objetivo é dar uma ideia sobre o desenvolvimento das árvores; 

• Necessidade de podas; 

• Equilíbrio da árvore; 

• Condição fitossanitária (pragas e doenças); 

• Deficiência nutricional. Os principais sintomas de deficiência nutricional, para ser identificados 

em campo: 

• Nitrogênio: Plantas fracas, folhas verde-claras ou amareladas. Folhas velhas pálidas e 
murchas; 

• Fósforo: Plantas com pouco crescimento, folhas verde-escuras, às vezes vermelho 
arroxeadas; 

• Potássio: Manchas brancas, amarelas ou ferruginosas nas folhas. Caules finos e 
internódios curtos; 

• Cálcio: Pontas das folhas novas deformadas. Manchas amarelas ou pardas nas bordas 
das folhas e entre nervuras; 

• Magnésio:Folhas curvadas e facilmente destacáveis. Manchas amarelas entre as 
nervuras das folhas velhas; 

• Enxofre: Necrose nas folhas novas. Folhas novas verde-claras, manchas vermelho 
arroxeadas nos pecíolos ou nos caules; 

• Boro: Deformação da ponta das folhas. Morte da gema terminal, onde podem aparecer 
brotos em leque;  

• Zinco: Folhas pequenas, às vezes retorcidas, com manchas amarelas. Aparecimento 
de tufos de folhas nas pontas dos ramos. 
 

• Harmonia com equipamentos urbanos (distancia irregulares, atrapalhando trafego de 

pedestres, etc); 

• Risco de queda; e 

• Vandalismo. 
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10. GESTÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 

10.1. Organização municipal  

O gerenciamento da arborização urbana é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura, 

Serviços Públicos e Meio Ambiente e da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 

A gestão quanto a plantio e remoção de árvores é específica da Secretaria Municipal de Agricultura, 

Serviços Públicos e Meio Ambiente. No entanto, a gestão de resíduos quando for corte, podas, corte 

de gramas e limpeza de terrenos, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos faz o recolhimento e 

encaminhamento ao aterro.  

10.2. Gestão referente à árvores novas e condenadas 

Através de informação dos funcionários da Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e 

Meio Ambiente (SEASPMA), atualmente qualquer pessoa pode requerer a licença para corte de uma 

árvore da arborização urbana. Para isto basta fazer o requerimento por escrito, no setor de protocolo 

da própria SEASPMA, justificando a solicitação. Os processos são separados por bairros, com prazo 

de 10 dias para a vistoria. Apenas quando a vistoria for realizada, é dado o parecer. Em casos de 

urgência, a vistoria é realizada no dia. 

Caso seja concedida a licença para corte, o solicitante além de contratar pessoa física ou jurídica, sem 

credenciamento e sem cadastro pela SEASPMA para o corte, deverá também implantar na mesma 

propriedade por responsabilidade própria, uma espécie de porte adequado com as características 

urbanas presentes em sua propriedade. Com altura mínima de 2,00m, no mesmo ponto ou onde o 

afastamento for o menor possível da antiga posição, antes de proceder o corte/sacrifício requerido. A 

prefeitura só é responsável pelo plantio, em casos de famílias humildes. 

Com relação a muda a ser plantada o requisitante pode adquirir de um fornecedor particular. 

O corte por parte da prefeitura é realizado pelos seus funcionários em casos emergenciais ou para 

pessoas de famílias carentes.  

A Política Municipal de Meio Ambiente, cita que em caso de nova edificação, o alvará de “habite-se”, 

só sera concedido após o plantio de mudas adequadas em sua parte frontal, de acordo com os critérios 

estabelecidos pela SEASPMA, cuja fiscalização é realizada junto a Secretaria de Planejamento 

Econômico e Habitacional (SPDEH). 

Na aprovação de projetos para construções residenciais, comerciais e industriais, a prefeitura exige a 

locação das árvores existentes nos passeios públicos e fica facultativo a proibição do corte de árvores 

para entrada de veículos, quando houver outra possibilidade. No entanto, quando for comprovada a 

necessidade extrema de permanecer a entrada de veículos no local e houver a anuência do 
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departamento competente, poderá ser concedida licença especial para efetivar a retirada da árvore, 

mediante doação de mudas para compensação ambiental.   

Verificou-se que há indicação de plantio em relação ao porte das árvores, para as espécies, existe uma 

lista de espécies proibidas apenas. Ainda, na Política Municipal de Meio Ambiente, há diretrizes e 

critérios para a arborização, todavia, não existe uma controle e fiscalização das mudas plantadas, o 

que para planejamento futuro é importante. 

10.3. Forma de prestação de serviço de podas 

Hoje é atribuição exclusiva dos Municípes, podar e cortar árvores da arborização em logradouro através 

de pessoas físicas ou jurídicas, salve em casos emergenciais.  

De acordo com as informações recebidas dos funcionários da SEASPMA, existe um técnico em meio 

ambiente, formado nas áreas de ciências biológicas para análise e parecer dos pedidos de podas. 

Nos casos em que a copa das árvores estiver atingindo os fios condutores de energia elétrica, ela 

poderá ser podada pela concessionária de energia elétrica, no caso COPEL, mediante comunicação 

previa à Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente. 

10.4. Instruções e legislações vigentes no município 

As legislações vigentes no município que abordam a arborização são citadas nos próximos itens. 

Contudo, A Secretária de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (SESUMA), agora é denominada, 

Secretária de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (SEASPMA), bem como, a Secreataria 

de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Habitacional (SPDEH), agora é Secretaria Municipal 

de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano (SEODUR). 

10.4.1.  Lei n°3.588 de 05 de Janeiro de 2009 – Dispõe sobre PLANO DIRETOR Municipal 
de Arapongas - PR. 

• No Art. 3 do Título III do Capítulo I – A fim de atingir os objetivos propostos, a Política de 

Desenvolvimento Municipal será composta pelas seguintes Políticas “... V. Política Ambiental”. 

• No Art. 24 do Título III do Capítulo VI – Da Política de Proteção e Preservação Ambiental – é 

objetivo geral da política de proteção e preservação ambiental, proteger a arborização urbana. 

• No Art. 25 do Título III do Capítulo VI – Da Política de Proteção e Preservação Ambiental – são 

diretrizes da política de proteção e preservação ambiental – garantir áreas de preservação 

permanente ao longo das águas correntes e dormentes e no entorno de nascentes, de no 

mínimo 50 (cinquenta) metros para cada lado, medidos a partir da margem; recuperar a 

cobertura florestal do município; elaborar plano e promover adequada arborização urbana. 
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10.4.2. Lei n°3.590 de 05 de Janeiro de 2009 – Dispõe sobre o Parcelamento e o 
Remembramento do solo para fins urbanos e dá outras providências. 

• No Art. 7 da Seção I do Capítulo II – Do parcelamento do solo por loteamento ou 

desmembramento, quaisquer loteamentos ou desmembramento, inclusive conjuntos 

habitacionais de interesse social e/ou industrial, deverão ser dotados pelo proprietário, no 

mínimo de: demarcação das quadras e lotes; construção de mureta com no mínimo 50 

(cinquenta) centímetros de altura no alinhamento predial; pavimentação de calçadas de acordo 

com a Lei do Sistema Viário Básico; construção de rampas de acesso no meio-fio, junto as 

esquinas, para pessoas portadoras de necessidades especiais; guias e sarjetas; rede de 

galerias de águas pluviais; obras complementares necessárias à contenção da erosão; 

pavimentação das vias; rede de abastecimento de água potável; rede coletora de esgotos; rede 

de distribuição de energia elétrica e iluminação pública; arborização pública, recobrimento 

vegetal de cortes, taludes e proteção de encostas; implatançãs e/u reconstruição de mata ciliar; 

sinalização de trânsito horizontal e vertical, placas denominativas das vias públicas e outras 

obras necessárias a garantir a segurança e a salubridade do empreendimento a critério do 

órgão competente de planejamento do Executivo Municipal. 

• No Art. 12 da Seção III do Capítulo II – Do Plano de Loteamento ou Desmembramento, 

parágrafo 5º, no mínimo, o interessado deverá apresentar projetos complementares de, 

arborização e ajardinamento das vias e logradouros públicos, de acordo com a Lei Municipal 

nº 3.231 de setembro de 2005; projeto de recobrimento vegetal de cortes, taludes e proteção 

de encostas; projeto de implantação e/ou reconstituição de mata ciliar. 

• No Art. 29 da Seção V do Capítulo II – Do loteamento fechado, do instrumento de concessão 

de direito real de uso deverá constar todos os encargos do condomínio de proprietários-

moradores relativos aos bens públicos em causa, devendo estes ser, no mínimo, a manutenção 

e conservação de: Arborização de vias. 

10.4.3. Lei n°3.592 de 05 de Janeiro de 2009 – Dispõe sobre o Código de Posturas do 
Município de Arapongas, estado do Paraná e dá outras providências. 

• No Art. 106 da Seção II do Capítulo VII – Da Higiene dos Logradouros Públicos, para preservar, 

de maneira geral, a higiene pública, fica proibido anexar lixeiras nos postes de energia elétrica, 

nas caixas de correios, árvores ou quaisquer outros equipamentos localizados nos logradouros 

públicos. 

• No Art. 123 do Seção III do Capítulo VII – Da Higiene dos Lotes, Glebas e Edificações, os 

proprietários terão prazo de 10 (dez) dias úteis contados da notificação, para remover as 

plantas ou árvores tidas como nocivas ou prejudiciais, findo o qual, o trabalho de remoção será 

feito pelo Poder Executivo Municipal. Será cobrada do proprietário do imóvel a importância 
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correspondente ao valor dos serviços executados, com 30% ( trinta por cento) de acrescimeos 

a titulo de administração. 

• No Art. 125 da Seção III do Capítulo VII – Da Higiene dos Lotes, Glebas e Edificações, para 

feito do serviço de coleta domiciliar de lixo não serão passíveis de recolhimento, resíduos 

industriais, de oficinas, os restos de material de construção ou entulhos provenientes de obras 

ou demolições, bem como, folhas, galhos de árvores dos jardins e quintais particulares. 

• No Art. 226 da Seção III do Capítulo VIII – Do Trânsito Público, os danos causados por 

acidentes ou qualquer outro meio, aos postes, à rede de energia elétrica ou telefonia, às caixas 

de correio, cabines telefônicas, caixas eletrônicos, árvores, estátuas ou qualquer outra obra de 

arte, instaladas em vias e logradouros públicos, além das multas a serem aplicadas pelo 

Município, responderão civil e criminalmente, pelos danos causados e os prejuízos com os 

transtornos que poderão advir em relação a terceiros. 

• No Art. 242 da Seção V do Capítulo VIII – Da Utilização de Logradouros Públicos, poderão ser 

armados coretos, barracas ou palanques provisórios, nos logradouros públicos, para comícios 

políticos, festividades religiosas, cívicas ou de caráter popular, desde que solicitado e 

submetido à aprovação do Poder Executivo Municipal com antecendenca mínima de 03 (três) 

dias, observadas as seguintes condições: “... Não causarem danoss às árvores ou vegetação”. 

• No Art. 247 da Seção V do Capítulo VIII – Da Utilização de Logradouros Públicos, nos postes 

de energia ou iluminação pública e nas árvores dos logradouros públicos, não será permitida a 

colocação de faixas e anúncios, nem a fixação de cabos ou fios, sem a autorização do 

Município. 

• No Art. 252 da Seção V do Capítulo VIII – Da Utilização de Logradouros Públicos, os jornaleiros 

não poderão fazer uso de árvores, postes, hastes da sinalização urbana, caixotes, tábuas e 

toldos para aumentar ou cobrir a banca. 

• No Art. 297 da Seção VII do Capítulo VIII – Da Publicidade nos Logradouros Públicos, para 

expedição da autorização dos letreiros e anúncios, são permitidos anúncios em lotes e glebas 

não edificados, ficando sua colocação condicionada à capina e remoção de detritos, duranto 

todo o tempo em que o mesmo estiver exposto, não sendo admitido corte de árvores para 

viabilizar a instalação dos mesmos. 

• No Art. 298 da Seção VII do Capítulo VIII – Da Publicidade nos Logradouros Públicos, é vedada 

a publicidade em bens de uso comum do povo, tais como: mobiliários e equipamentos 

comunitários, parques, jardins, cemitérios, rótulas, trevos, canteiros, pontes, viadutos, 

passarelas, calçadas, postes, árvores, monumentos, vias, demais logradouros públicos e 
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assemelhados, salvo com autorização expressa do órgão competente do Poder Executivo 

Municipal. 

• No Art. 380 da Subseção II da Seção II do Capítulo X – Da Proteções das Formas de 

Vegetação, árvores localizadas em vias e logradouros públicos não poderão ser cortadas, 

podadas, pichadas, pintadas, derrubadas, sacrificadas, danificadas ou contra elas praticar ou 

cometer qualquer ato de vandalismo, com exceção dos pedidos justificados e autorizados pela 

Administração Municpal e demais órgãos competentes 

Parágrafo Único – a proibição deste artigo é extensiva às concessionarias de serviços públicos 

ou de utilizadade pública, ressalvados os casos em que houver autorização especifica do 

Município e/ou quando a arborização oferecer risco iminente ao patrimônio ou a integridade 

física de qualquer cidadão. 

• No Art. 381 da Subseção II da Seção II do Capítulo X – Das Proteções das Formas de 

Vegetação, é expressamente proibida a utilização da arborização pública para colocar 

cartazes, anúncios, faixas, afixar cabos, fios, ou quaisquer outros objetos. 

Parágrafo Único – Excetuam-se da proibição deste artigo: A decoração natalina de iniciativa 

do Poder Público Municipal; A decoração utilizada em desfiles de caráter público, executados 

ou autorizados pelo Poder Público Municipal; 

• No Art. 382 da Subseção II da Seção II do Capítulo X – Das Proteções das Formas de 

Vegetação, o ajardinamento e a arborização das praças e das vias públicas são atribuições 

exclusivas do Poder Executivo Municipal, observado os dipositivos legais. 

Parágrafo Único – Nos logradouros abertos por particulares, licenciados pelo Município, é 

facultado aos interessados promover e custear a respectiva arborização, observados os 

dispositivos legais. 

• No Art. 382 da Subseção II da Seção II do Capítulo X – Das Proteções das Formas de 

Vegetação, o ajardinamento e a arborização das praças e das vias públicas são atribuições 

exclusivas do Poder Executivo Municipal, observado os dipositivos legais. 

• No Art. 383 da Subseção II da Seção II do Capítulo X – Das Proteções das Formas de 

Vegetação, qualquer árvore, grupo de árvores ou plantas poderá ser decladrado, por ato do 

Poder Executivo Municipal, imune de corte, pode ou qualquer outro ato, por motivo de 

localização, raridade, beleza ou outras condições e caracteristicas. 

• No Art. 384 da Subseção II da Seção II do Capítulo X – Das Proteções das Formas de 

Vegetação, A derrubada de mata dependerá de autorização do Município, ouvidos os órgãos 

estaduais e federais competentes. 
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• No Art. 385 da Subseção II da Seção II do Capítulo X – Das Proteções das Formas de 

Vegetação, nas praças, parques, áreas verdes, gramados, jardins públicos e assemelhados, 

inclusive canteiros centrais de vias, é proibido, sob pena de multa e reparo do dano causado, 

danificar árvores e caminhar sobre os gramados e canteiros, colher flores ou tirar mudas das 

plantas. 

• No Art. 386 da Subseção II da Seção II do Capítulo X – Das Proteções das Formas de 

Vegetação, as autoridades incumbidas da fiscalização ou inspeção para fins de controle das 

queimadas, dos cortes de árvores, das pastagens e da preservação do meio ambiente, terão 

livre acesso, cumpridas as formalidade legais, às áreas, imóveis ou locais públicos e privados. 

• No Art. 387 da Subseção II da Seção II do Capítulo X – Das Proteções das Formas de 

Vegetação, na infração de qualquer artigo desta subseção, será imposta multa correspondente 

ao valor de 10 (dez) a 50 (cinquenta) Unidades Fiscais de Arapongas, sem prejuízo de outras 

penalidades a que estiverem sujeitos pela legislação municipal, estadual e federal pertinenetes, 

além da obrigação de replantar, remover ou sacrificar árvore ou vegetação. 

10.4.4. Lei nº 3.593 de 05 de Janeiro de 2009 – Dispõe sobre os requisitos técnicos para 
edificações e obras a serem construídas no município e dá outras providências.   

• No Art. 19 do Título III da Seção I do Capítulo I – Da Edificaçao Nova ou Reforma, para 

aprovação do projeto de edificação nova ou reforma, deverá o interessado apresentar, no 

mínimo, os seguintes documentos, “...Locação das árores existentes no passeio público”. 

• No Art. 133 do Título V do Capítulo I – Do Canteiro e da Segurança da Obra, o canteiro de 

obras compreenderá a área destinada a execução e desenvolvimento das obras, serviços 

complementares, implantação de instalações temporárias necessárias à sua execução, tais 

como alojamento, escritório e depósitos. 

Parágrafo Segundo – Nenhum elemento do canteiro de obras poderá prejudicar a arborização 

da rua, a iluminação pública, a visibilidade de placas, avisos ou sinais de trânsito e quaisquer 

outras instalações, equipamentos ou mobiliário públicos. 

10.4.5. Lei nº 3.231 de 14 de Setembro de 2005 – Dispõe sobre a instituição da Política 
Municipal de Meio Ambiente do Município de Arapongas, e dá outras providências.  

• No Art. 3 – Para o cumprimento do disposto no artigo 30 da Constituição federal no que 

concerne a política do meio ambiente, considera-se como interesse local, estabelecer política 

de arborização para o município, com a utilização de métodos e normas de poda que evitem a 

mutilação das árvores no aspecto vital e estético. 
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• No Art. 92 – Da Proteção do Solo, deverá a SESUMA, manifestar-se quando a ocuparação de 

área onde o nível de poluição local impeça condições sanitárias mínimas. 

Parágrafo Segundo – Será respeitado o Plano Diretor do Município de Arapongas em conjunto 

com as disposições desta Lei, das normas de Arborização Urbana quanto à porcentagem de 

áreas verdes a ser respeitada pelos loteamentos. 

• No Art. 125 – Da Arborização Urbana, para efeito desta lei, consideram-se como bens de uso 

e interesse comum de todos os cidadãos e do município: 

I – A vegetação de porte arbóreo, em logradouro público do perímetro urbano do Município; 

II – As mudas de espécies arbóreas e demais formas de vegetação natural, plantadas em área 

urbana de domínio público; 

III – As vegetações de porte arbóreo de preservação permanente, definidas por lei. 

• No Art. 126 – A SESUMA é o órgão responsável pela fiscalização, visando o cumprimento 

desta lei 

Parágrafo Único – O Secretário Municipal de Serviços Urbanos e do Meio Ambiente poderá, 

desde que expressamente autorizado pelo Prefeito municipal, delegar a outros órgãos da 

administração Pública direta, ou a entidades da administração indireta, ou a entidades 

particulares, em caso de interesse público, a competência para realização de serviços 

necessários ao cumprimento desta lei. 

• No Art. 127 – Compete exclusivamente, a SESUMA publicar normas técnicas e resoluções que 

auxiliem na aplicação desta lei. 

• No Art. 128 – É competência da SESUMA, o manejo e cadastramento técnico da arborização 

de ruas, áreas verdes e áreas de preservação permanente em logradouros públicos, 

respeitando as normas técnicas adequadas. 

• No Art. 129 – Arborização Urbana é, para efeitos desta Lei, aquela adequada ao meio urbano, 

visando a melhoria da qualidade paisagística e ambiental, com o objetivo de recuperar aspectos 

da paisagem natural e urbana além de atenuar os impactos decorrentes da urbanização. 

• No Art. 130 – Áreas verdes são todas as áreas de interesse ambiental e/ou paisagístico, de 

domínio público ou privado, sendo sua preservação justificada pela SESUMA: 

I – As áreas verdes de domínio público são: 

a) Praças, jardins, paruqes, hortos e bosques; 
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b) Arborização constante do sistema viário; 

II – As áreas verdes de domínio privado são: 

a) Chácaras no perímetro urbano e correlatos; 

b) Condomínios e loteamentos fechados. 

Parágrafo Único – A enumeração deste dispositivo é exemplificada, podendo ser ampliada por 

resolução e cadastramento da SESUMA. 

• No Art. 131 – Para efeitos desta Lei considera-se: 

I – vegetação de porte arbóreo-vegetal lenhoso que apresenta, quando adulta, o diâmetro do 

caule superior a 0,05 metros (5cm) à altura do peito (DAP); 

II – diâmetro à altura do peito (DAP) – diâmetro do caule da árvore em uma altura de 1,30m ( 

um metro e trinta centímetros), medindo a partir do ponto de intercessão entre a raiz e o caule, 

conhecido como colo; 

III – muda exemplar jovem das espécies vegetais descritas no item I, deste artigo; 

IV – vegetação natrua àquela que se desenvolve sem interferência humana, podendo ser 

primária ou estar em diferentes estágios de regeneração; 

V – vegetação de porte arbóreo de preservação permanete – aquela que, por sua localização, 

extensão ou composição florística, constitua elemento de importância ao solo e outros recursos 

naturais e paisagísticos, podendo estar em área de domínio publico ou privado, de acodo com 

as leis e suas regulamentações. 

• No Art. 132 – Os novos projetos, ara execução doss sistema de infraestrutura urbana e sistema 

viário, deverão compatibilizar-se com a arborização já existente. 

Parágrafo Único – Nas áreas já estrutradas, as árvores existentes que apresentarem 

interferência com os sistemas acima mencionados, serão submetidas ao procedimento 

adequado, e a fiação aérea deverá ser convenientemente isolada, de acordo com análise da 

Secretaria de Serviços Urbanos e do Meio Ambiente (SESUMA) e por um técnico legalmente 

habilitado. 

• No Art. 133 – Os projetos de instalação de equipamentos públicos ou privados, em áreas já 

arborizadas, deverão estar de acordo com a vegetação arbórea existente e empregar a melhor 

tecnologia possível de modo a evitar futuras podas ou a supressão das árvores, sendo que os 
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referidos projetos deverão ser elavorados por técnico legalmente habilitado e submetidos à 

análise da SESUMA. 

• No Art. 134 – Os projetos referentes ao loteamento urbano, projetos de edificações e 

empreendimento industrias em áreas de vegetação natural, deverão ser submetidos à 

apreciação da SESUMA em conjunto com a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento 

Econômico e Habitacional (SPDEH) observadas as regras estabelecidas na Lei do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado de Arapongas. 

• No Art. 135 – Os projetos, para serem analisados pela SESUMA, deverão estar instruídos com 

planta de localização, com escala adequada à perfeita compreensão contendo, além da área 

a ser edificada, o mapeamento da vegetação existente. 

• No Art. 136 – A SESUMA emitirá parecer técnico objetivando: 

I – a melhor alternativa que corresponda à mínima destruição da vegetação natural; 

II – os recursos paisagísticos da obra em estudos, devendo definir os agrupamento vegetais 

significativos à preservação; 

• No Art. 137 – A SESUMA deverá elaborar para os loteamentos públicos já existentes, 

legalizados e que não haja arborização, projeto que defina de forma adequada à arborização 

urbana da região. 

• No Art. 138 – A SESUMA deverá se manifestar, no prazo de 30 dias, a contar da data de 

entrada do projeto naquela secretaria, podendo ser prorrogado a critério da SESUMA, de 

acordo com a importância e complexidade dos mesmos. 

• No Art. 139 – Em caso de nova edificação, o alvará de “habite-se” do imóvel só será fornecido 

após o plantio de mudas adequadas em sua parte frontal, de acordo com os critérios 

estabelecidos pela SESUMA, cuja fiscalização será realizada em conjunto com a SPDEH. 

• No Art. 140 –As edificações com fins comerciais deverão adaptar-se a arborização já existente, 

sendo proibida a supressão de árvores para fins publicitários. 

• No Art. 141 – Para a arborização, em bens de domínio público urbano do Município de 

Arapongas, deverão ser plantadas as seguintes árvores: 

I – de pequeno porte: 

A – nas calçadas que dão suporte a rede elétrica, em ruas com largura igual ou superior a 08 

metros; 
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B – nas ruas com largura inerior a 08 metros; 

II – de porte médio:  

A – nas calçadas opostas a rede elétrica, em ruas com largura igual ou superior a 08 metros; 

III – de pequeno ou médio porte: 

A – nas calçadas laterais de avenidas com canteiros centrais; 

V – de pequeno, médio, ou do tipo colunares ou palmeiras de estipe: 

A – nas avenidas que possuem canteiros centrais com largura inferior a 3,5 metros. 

Parágrafo Primeiro – A distribuição espacial das árvores deverá observar as peculiaridades de 

cada espécie empregada. 

Parágrafo Segundo – A arborização das calçadas que circundam as praças é de caráter 

facultativo. 

Parágrafo Terceiro – A distância mínima das árvores à aresta externa das guias será de 0,50 

metros. 

Parágrafo Quarto – As mudas poderão ter proteção a sua volta. 

• No Art. 142 – Arborização, em áreas privadas do município de Arapongas, deverá ser 

proporcional às dimensões do local, respeitando-se o paisagismo da região ao qual pertence e 

os critérios do artigo anterior. 

Parágrafo Único – Caberá ao empreendor as custas, o projeto e a execução da arborização 

das ruas e áreas v erdes, com a devida autorização e inspeção da SESUMA. 

• No Art. 143 – As mudas de árvores poderão ser doadas pela SESUMA, podendo o munícipe 

eftuar o plantio em área de domínio público ou privado, junto a sua residência ou terreno, com 

a devida licença da Prefeitura, desde que observadas as exigências desta Lei e normas 

técnicas elaboradas e fornecidas pela SESUMA. 

• No Art. 144 – A poda de árvore em domínio público somente será permitida a: 

I – servidor da Prefeitura, devidamente treinado, mediante ordem de serviço expedida pela 

SESUMA. 

II – empresas responsáveis pela infraestrutura urbana, em ocasiões de risco efetivo ou iminente 

à população e/ou patrimônio publico ou privado, desde que as mesmas possuam pessoas 
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credenciadas e treinadas, através de curso de poda em arborização urbana, realizado ou 

fiscalizado pela SESUMA. 

III – equipe do Corpo de Bombeiros, nas mesmas ocasiões acima refereidas, devendo, 

posteriormente, emitir comunicado à SESUMA, com todas as especificações. 

IV – pessoas credenciadas pela SESUMA, através de curso de poda em arborização urbana, 

realizado periodicamente pela mesma. 

• No Art. 145 – O munícipe que solicitar a poda de qualquer árvore de domínio público ou 

elencada nesta Lei deverá justificar e, se possível, juntar a planta ou croqui demonstrando a 

exata localização da árvore que se pretende podar. 

Parágrafo Único – O solicitante deverá apresentar comprovante de propriedade do imóvel ou, 

quando não proprietário, comprovante de residência, acompanhado de autorização do 

proprietário. 

• No Art. 146 – A supressão de qualquer árvore, somente será permitida com prévia autorização 

escrita da SESUMA, através de laudo emitido por técnico legalmente habilitado quando: 

I – O estado fitossanitário da árvore justificar. 

II – A árvore, ou parte significativa dela, apresentar risco de queda; 

III – A árvore estiver causando danos comprovados ao patrimônio público ou privado, não 

havendo outra alternativa. 

IV – se tratar de espécies invasoras, tóxicas e/ou com princípios alérgicos, com propagação 

prejudicial comprovada. 

V – Constituir-se em obstáculos fisicamente incontornáveis ao acesso e a circulação de 

veículos, sendo que para tanto deverá estar acompanhado de croqui. 

VI – Constituir-se em obstáculo fisicamente incontornável para construção de obras e 

rebaixamento de guias 

Parágrafo Primeiro – Nos casos dos incisos V e VI, o munícipe deverá anexar ao pedido a 

aprovada da SPDEH e da Secretaria dos Transportes e Obras Públicas. 

Parágrafo Segundo – As despesas decorrentes da supressão da árvore ficarão a cargo do 

requerente. 



PMAU – Plano Municipal de Arborização Urbana de Arapongas-PR 

 

Página 192 de 275 

• No Art. 147 –  A SESUMA, as empresas responsáveis pela infraestrutura urbana e a equipe do 

Corpo de Bombeiros, além dos casos elencados nesta Lei, poderão realizar a supressão em 

caso e mergencia real ou iminente à população, desde que acompanhadode técnico legalmente 

habilitado. 

• No Art. 148 – Na análise do pedido de licença prévia para o corte a SESUMA levará em conta: 

espécie, porte, beleza, raridade e localização das árvores. 

• No Art. 149 – Indeferido o pedido, o interessado poderá recorrer, no prazo de 30 dias, contados 

da data de publicação do indeferimento no Diário Oficial do Município. 

Parágrafo Único – A SESUMA juntará ao recurso novo laudo, encaminhando ao Secretário 

Municiapl do Meio Ambiente para decisão. 

• No Art. 150 – Julgado improcedente o recurso, o processo será arquivado. 

• No Art. 151 –Deferido o pedido, o munícipe terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

publicação do deferimento no Jornal Oficial do Município, para efetivar a supressão da árvore 

e de 15 (quinze) dias, a partir da supressão, para substituição da mesma, sob pena prevista 

nesta lei. 

• No Art. 152 – No caso de supressão de árvores, por motivos de acidente de trânsito, o 

responsável deverá comunicar à SESUMA. 

• No Art. 153 – Não havendo espaço adequado, no mesmo local para replantio das árvores, 

comprovado por análise feita por técnico legalmente habilitado, o responsável deverá doar 

mudas à SESUMA para plantio em outra área da cidade. 

• No Art. 154 – As mudas de árvores obtidas na forma desta Lei serão utilizadas pescificamente 

para arborização de vias públicas e recuperação de áreas degradadas. 

• No Art. 155 – Compete a SESUMA definir a altura e a espécie das mudas de árvores, objeto 

desta compensação. 

• No Art. 156 – A forma de compensação previstanesta Lei poderá ser substituída a critério da 

SESUMA, pelo fornecimento de outros serviços e/ou materiais necessários à arborização de 

vias públicas. 

• No Art. 157 – A derrubada, o corte ou sacrifício de árvores, sem a autorização da SESUMA 

sujeitará o infrator as penalidades previstas em Lei. 
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• No Art. 158 – Qualque árvore poderá ser declarada imune ao corte, mediante ato do executivo, 

levando-se em consideração: 

I – sua raridade; 

II – sua antiguidade; 

III – o interesse histórico, científico ou paisagístico; 

IV – sua condição de porta-sementes; 

V – qualquer outro fator considerado de relevância pela SESUMA. 

Parágrafo Único – Compete a SESUMA: 

A – emitir parecer conclusivo e encaminhá-lo à consideração superior para decisão; 

B – cadastrar e identificar, por uso de plcas identificáveis, às árvores declaradas imunes ao 

corte, dando apoio à preservação da espécie. 

•  No Art. 159 – Qualquer munícipe poderá solicitar a declaração de imunidade ao corte de 

árvore, mediante requerimento endereçado a SESUMA. 

Parágrafo Único – A árvore declarada imune será considerada de preservação permanente. 

• No Art. 160 – Fica proibida a poda drástica de árvores públicas ou elencadas no”Art. 140, II, b”, 

sob pena prevista nesta lLei, savo se feito por servidor da SESUMA, devidamente qualificado, 

com ordem de serviço assinada pela SESUMA, juntamente com o laudo expedido por técnico 

legalmente habilitado. 

Parágrafo Único – Considera-se poda drástica, a eliminação total das ramificações terciárias, 

secundárias ou primárias de qualquer espécie arbórea, não sendo justificativa sua capacidade 

de regeneração e a permanência de galhos que venham a tentar caracterizar uma copa. 

• No Art. 161 – É proibida a realização de anelamento em qualquer vegetal de porte arbóreo em 

logradouros públicos ou disciplinados nesta Lei. 

Parágrafo Único – Entende-se por anelamento, o corte da casca circundadndo o tronco da 

árvore impedindo a circulação da seiva elaborada, podendo levar o vegetal à morte. 

• No Art. 162 – Fica proibido ainda: 

I – danificar qualquer vegetal de porte arbóreo definido nesta Lei. 
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II – pintar, pichar, fixar pregos, faixas, cartazes ou similares em árvores, seja qual for o fim; 

III – plantar árvores em qualquer dos locais elencados no artigo 140, I, sem autorização por 

escrito da SESUMA; 

IV – depositar resíduos ou entulhos em canteiros centrais, praças e demais áreas verdes 

municipais; 

V – plantar em vias públicas, salvo com a devida autorização da SESUMA, além de outras 

espécies: 

A – Euciliptus sp (Eucalipto); 

B – Schizonolobium parayba (Guapuruvu); 

C – Ficus spp (Figueiras em geral); 

D – Delonix regia (Flamboyant); 

E – Chorisia speciosa (Paineira); 

F – Pinus spp (Pinheiro); 

G – Spathodea campanulata (Tulipa africana); 

H – Ligustrun lucidum (Alfeneiro); 

G – outras espécies exóticas, a critério da SESUMA. 

10.5. Gestão de resíduos da arborização 

Os resíduos gerados pelo serviço de poda e corte da arborização urbana são encaminhados ao aterro, 

que fica ao final da Rua Rouxinol (Figura 10.1). Os próprios geradores dos resíduos são responsáveis 

por essa destinação ao aterro sem custo a prefeitura. Contudo, as pessoas que prestam o serviço de 

poda, usualmente comercializam as madeiras advindas das árvores. Já a COPEL, leva a poda triturada 

ao aterro, para posterior uso em hortas comunitárias. 
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Figura 10.1 - Vista geral do aterro no qual são dispostos os galhos de podas. 

 
Fonte: Google Earth. 

Não há pesagem desse caminhão, nem dos utilitários dos prestadores de serviço e os resíduos são 

depositados na área reservada para tal, contudo, há uma pequena mistura com outros tipos de resíduos 

(Figura  10.2). Ainda, não existe processo de compostagem. 

Figura 10.2 - Área para depósitos resíduos de poda. 

 
Fonte: MFURB. 

Data: 11/06/2018. 
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10.6. Gestão dos resíduos de poda 

Observa-se que a gestão de resíduos de podas e cortes de árvores se dá em diferentes fases 

interdependentes que se refletirão na fase final de sua destinação, delimitando a qualidade e a 

quantidade de materiais, as formas de acondicionamento e reaproveitamento que serão determinantes 

para o ciclo de vida dos produtos. 

Devem-se concentrar esforços no sentido de priorizar as ações de gestão de resíduos na sua fonte 

geradora, portanto, é relevante que, quando possível, as ações ocorram imediatamente após a 

intervenção na árvore.  Por exemplo, a coleta prévia de sementes antes da poda ou remoção de 

árvores, para seu aproveitamento em mudas e a criação de um banco de sementes; a retirada dos 

resíduos, separando os troncos dos galhos, que deverão ser encaminhados para área de segregação.  

O aproveitamento de sementes seria uma ação inusitada, visto que, com a poda das árvores, perde-se 

muito do potencial reprodutivo das espécies. Sugere-se, prioritariamente, a inclusão de campos, para 

informar sobre as sementes, nas fichas de avaliação técnica, feita pelos profissionais habilitados 

(engenheiros agrônomos e florestais) para as vistorias prévias às operações de manejo. Mas, é 

importante ter conhecimento da época apropriada de colheita das sementes, época de plantio, número 

provável de sementes e métodos de germinação. Pode-se, também, prover a forma de 

acondicionamento das sementes, de modo que elas não percam o seu poder germinativo, garantir a 

sua pureza e encaminhá-las aos Hortos da Prefeitura, escolas, associação de moradores, cooperativas 

e demais entidades que poderiam ser cadastradas para recebimento desse material. Pode-se admitir 

a criação de um banco de sementes, que comportasse esse tipo de coleta. É importante assinalar, 

também, a necessidade de treinamento de equipes internas e terceirizadas, para que as operações de 

retirada de sementes ocorram corretamente. 

Uma questão também importante a ser considerada no sistema de gestão é quanto às questões 

iminentes que envolvem a arborização urbana.  Ou seja, deve ficar claro como serão gerenciadas estas 

situações, como por exemplo: serão executados de segunda à sexta-feira no horário comercial, não 

havendo turmas de plantão. Para atender às emergências, quando possível, paralisa-se o serviço em 

andamento, dentro do horário normal de trabalho. 

No tocante ao atendimento de questões críticas, envolvendo as árvores, deve ser solicitado à equipe 

de plantão do Corpo de Bombeiros ou órgãos da Defesa Civil. Existem casos em que as situações de 

risco podem ser programadas, pois, às vezes, é necessário o apoio de outros órgãos, tal como nas 

situações de interferência nas redes elétricas. Essas peculiaridades são relevantes porque intervêm 

diretamente no sistema de destinação final, onde ocorre a possibilidade de encaminhamento do 

material para diferentes destinações. 

No caso de Arapongas, há contratação de empresa para execução de corte de árvores. Portanto, é 

importante que o município solicite o plano de gestão dos resíduos às empresas prestadoras deste tipo 

de serviço para ter controle da sua disposição final.  Poderia também estabelecer regras bem definidas 
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aos prestadores de serviço quando ao que corresponde como parte do pagamento e ao que será 

enviado para lenha, compostagem, etc. Fundamental é realizar o cadastro deste tipo de empresa, tendo 

como requisito se submeter aos treinamentos pela prefeitura e que seja permitida somente a 

contratação das empresas cadastradas para execução de qualquer tipo de atividade referente a poda 

ou remoção de árvores. 

Geralmente um dos pontos frágeis da gestão dos resíduos de árvores diz respeito à disponibilidade de 

área para segregação de materiais e consequentemente armazenagem dos mesmos, até a sua 

destinação. Este aspecto é relevante, principalmente para a maximização de práticas de reutilização e 

reciclagem considerando seu valor econômico. 

Do ponto de vista econômico, pode-se implantar um sistema monetário que possibilite a retirada de 

parcelas podadas, por empresas interessadas, que possam reverter através de medidas 

compensatórias de tal forma a originar recursos para implantação de tais áreas.  

Outro sistema interessante seria o de permuta, como por exemplo a madeira ser disponibilizada para 

olarias da região que, em troca reverteriam o montante em tijolos. Para suprimir os desperdícios, 

sugere-se a formação de parcerias com marcenarias que poderiam atuar junto no próprio local do 

descarte, ou mesmo realização de permuta de materiais. 

Além disso, pode-se prever alguma área para segregação destes resíduos no projeto e implantação de 

aterros sanitários, de forma que haja o comprometimento na formação e conservação do cinturão verde 

da área.  Porém, deve-se ter cautela com esta alternativa quando há concessão da operação do aterro 

de resíduos sólidos urbanos, pois há necessidade de clareza quanto a gestão dos resíduos da 

arborização urbana. 

Outra alternativa seria a negociação dos Termos de ajustamento de condutas, no sentido de auxiliar o 

sistema de gestão de resíduos, inclusive quanto à área de segregação/armazenamento. 

É importante a compreensão de que existem mecanismos viáveis que merecem ser avaliados na 

Administração Pública, do ponto de vista gerencial na busca de soluções. 

Deve-se evidenciar a relevância da disposição alternativa para resíduos de poda e corte de árvores 

urbanas, com eficiência em redução de volume e significância no quesito qualidade. 

 Para isto, é necessário que o sistema de coleta de resíduos, provenientes dos serviços de poda 

urbana, esteja direcionado aos locais prováveis para o reaproveitamento.  

Para o aproveitamento dos resíduos considerando o potencial para ser utilizado em fins mais nobres é 

fundamental que seja realizada a triagem de forma adequada. Portanto, propõe-se seis classes, como:  

• Ramos finos e folhagem; 

• Lenha de pequena bitola – diâmetro máximo de 5 cm;  

• Lenha de média bitola – diâmetro de 5 a 10 cm;  
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• Toras de bitola inferior – diâmetro de 10 a 20 cm;  

• Acima de 20 cm  

• Raizeiros  

A Figura 10.3 mostra um modelo de aproveitamento eficiente dos resíduos de podas de árvores 

urbanas, assim como a Tabela 10.1 apresenta alternativas de utilizações econômicas de algumas 

espécies de árvores, para ilustração. 

Figura 10.3 - modelo de aproveitamento eficiente dos resíduos de poda de árvores urbanas. 
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Tabela 10.1 - Alternativas de utilizações econômicas de algumas espécies de árvores. 
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Considerando este contexto, para a gestão de resíduos da arborização é relevante:   

• Redução da geração de resíduo, por meio da: 

o Definição de critérios de poda e remoção mais adequados. 

o Maximização de práticas de reutilização e reciclagem. 

o Capacitação da mão de obra para executar essas atividades. 

o Escolha das espécies adequadas, das condições do plantio e condução do crescimento. 

o Educação da população sobre a importância da arborização urbana. 

• Valorização ou aproveitamento dos resíduos: através da separação do material para diferentes 

destinações, obtendo o máximo de retorno econômico, social e ambiental, segundo as etapas: 

o Conhecer o material para a tomada de decisão mais adequada. 

o Caracterizar e quantificar o volume por classe de diâmetro. 

o Determinar parâmetros tais como densidade, teor de umidade, cor, quantidade de carbono 

fixo, cinzas etc. 

o Promoção de sistemas de tratamento e disposições de resíduos compatíveis com a 

preservação ambiental 

o Indicar os resíduos a serem desdobrados em tábuas ou transformados em pequenos 

objetos de madeira, móveis, equipamentos urbanos, esquadrias para serem usadas em 

habitação popular. 

o Indicar os resíduos com potencial energético para uso como lenha, carvão, briquete ou 

pellets. 

o Indicar os resíduos com a possibilidade de produzir composto orgânico, entre outras formas 

de valorização. 

• Disposição final dos resíduos e rejeitos. 

o Estabelecer parcerias entre os municípios, através de consórcios, onde o material de uma 

determinada localidade pode, por exemplo, ser transferido para outro município que já 

aproveite esse resíduo e vice-versa. 
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o Utilizar a compostagem, para gerar um bom volume de material orgânico homogêneo e 

relativamente estável, útil ao paisagismo urbano. 

o Utilizar a vermicompostagem – resultado do enriquecimento do adubo através da ação de 

minhocas, aplicado no solo para aumentar a fertilidade, condicionar as características 

físicas, conservar a umidade, melhorar a aeração, recompor as micros fauna e flora, 

trazendo equilíbrio vital. Usada principalmente como componente de substrato para 

produção de mudas de espécies ornamentais e para a arborização urbana. 

o Utilizar o resíduo de poda como cobertura morta – trata-se de uma prática fácil e muito útil, 

que traz inúmeros benefícios ao solo.  

10.7. Alternativas para a gestão: aspectos institucionais 

Para facilitar a implantação do plano de arborização municipal pode ser criada uma Fundação 

específica como Fundação Parques e Jardins, que seja vinculada à Secretaria de Agricultura, Serviços 

Públicos e Meio Ambiente, para que possa realizar a administração técnica e financeira com maior 

agilidade, como a de um ente de direito privado, gerenciando suas próprias receitas e despesas. Essa 

particularidade permite a geração e comercialização de produtos e subprodutos a partir dos resíduos 

de árvores sem confronto com a natureza jurídica da secretaria. Pode-se admitir, inclusive, a criação 

de uma bolsa de trocas a partir dos resíduos gerados. 

Além disso, também para melhorar a gestão na questão de poda e resíduos, todos os prestadores 

desse serviço, poderiam realizar através de Prefeitura um credenciamento, tal qual, para ser possível 

de ser realizado, tal prestador deveria ter curso de poda e as normas regulamentadoras para trabalho 

em altura (NR-35), Condições e Meio Ambiente de Trabalho na indústria da construção (NR-18), 

Máquinas e Equipamentos (NR-12) e Instalações e Serciços em eletricidade (NR-10). 

Deve-se lembrar que para o aproveitamento eficiente de resíduos de poda urbana, é necessário que 

se tenha uma visão ampliada acerca das tomadas de decisões, pois, para o alcance da eficiência, as 

ações, entre alguns níveis municipais, devem ser integradas. 

Desta forma, é essencial incentivar ações principalmente da secretaria municipal de educação e de 

agricultura e meio ambiente, como:  

À Secretaria Municipal de Educação, caberia a criação de projetos complementares no campo da 

Educação Ambiental. 

Já à Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente, caberia intensificar seu 

programa de parcerias com setor privado através da proposta do Programa de Adoção de Áreas 

Verdes, para promover uma aproximação entre os setores públicos e outros, como a sociedade civil e 

a iniciativa privada, melhorando, a qualidade ambiental da cidade.  O engajamento, nesse tipo de 

iniciativa, favorece a viabilidade para outros projetos, ampliando as possibilidades de novas parcerias. 
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O gestor público não pode prescindir de ações que possam ajudar a despertar a consciência crítica dos 

cidadãos, através de atitudes criativas, em relação ao uso e à preservação do meio ambiente. 

A iniciativa pública também poderia em áreas de fundo de vale, criar placas de conscientização as 

pessoas, bem como realizar o cercamento e calçamento, como por exemplo, através de uma faixa 

sanitária. 

É essencial o uso de sistemas computadorizados para que haja eficiência do gerenciamento de várias 

maneiras. O Inventário é um método para organizar as informações acerca do número de exemplares, 

da condição fitossanitária dos mesmos, e da distribuição das árvores, entre outros. Com a informação 

obtida do Inventário, podem-se alocar recursos, para o manejo apropriadamente. Os sistemas podem 

ser usados para justificar os orçamentos anuais, organizar as atribuições diárias de manutenção 

paisagística e para dar suporte à gerência. Podem, ainda, ser relacionados os custos das operações 

atuais e futuras, anos de vida útil estimada dos exemplares, integridade estrutural e espécies mais 

produtivas em volume de podas. As necessidades do orçamento podem ser projetadas, tendo o suporte 

dos dados locais. Os serviços oferecidos podem sofrer licitações entre os entes credenciados e, 

consequentemente, aumentar a eficiência administrativa e financeira. A implantação de um sistema de 

gerenciamento de dados por área ou bairro seria de grande importância na aplicação de estratégias 

locais. 
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11. PLANO DE AÇÃO 

11.1.  Equipe responsável pela implantação do plano 

A seguir segue a relação de servidores os quais ficarão responsáveis pela aplicação do PMAU. 

 Coordenador geral 

 Luiz Carlos Vissoci 

 Responsáveis técnicos 

 Carlos Helbel – Agronomo - SEASPMA 

11.2. Plano de manejo para as espécies existentes  

O manejo das espécies existentes deve ser realizado com base nos critérios apresentados no item 11.  

As mudas das novas árvores devem possuir as exigências previstas no item 7.1.  

Quando de uma solicitação de corte, as diretrizes são apresentadas no item 8.1. 

Deve-se deixar claro que o plano sempre se refere à substituição da espécie e não simplesmente ao 

corte sem substituição. 

A recomendação para as espécies a serem plantadas no município de Arapongas levando em conta a 

disponibilidade local, adaptação ao clima são apresentadas na Tabela 11.1, Tabela 11.2 e Tabela 11.3, 

porém podem ser plantadas outras espécies desde que não estejam entre as não recomendadas e 

proibidas e preferencialmente nativas da região. 

Recomenda-se também que a prefeitura não intensifique o trabalho de substituição em apenas um 

bairro, mas sim distribua em todos de modo que não cause um impacto elevado na arborização urbana 

de um determinado bairro. Sendo assim a prefeitura também deve procurar manter, em um mesmo 

bairro ou setor, sempre um número superior de mudas plantadas em relação a quantidade de árvores 

cortadas. No Capítulo 13 são apresentados indicadores para o acompanhamento da implantação do 

plano, sendo assim possível verificar o cumprimento desta recomendação.  

Cabe ressaltar que segundo o § 1º do Art. 8º da Portaria IAP 59/2015 no manejo dever ser realizadas 

as ações para prevenção, erradicação, controle e monitoramento de espécies exóticas invasoras. 
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Tabela 11.1 - Listagem inicial de espécies de pequeno porte a serem utilizadas na arborização 
urbana. 

Porte Nome popular Nome científico Foto 

Pequeno 
(3 a 5m) 

Manacá de jardim ou 
Manacá de cheiro Brunfelsia uniflora 

 

Resedá Lagerstroemia indica 
L. 

 

Flamboyant de 
jardim 

(Flamboyanzinho) 

Caesalpinia 
pulcherrima (L.) Sw 

 

Cerejeira do Japão Prunus serrulata 

 

Urucum Bixa orellana L. 
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Tabela 11.2 - Listagem inicial de espécies de médio porte a serem utilizadas na arborização urbana. 
Porte Nome popular Nome científico Foto 

Médio 
(5 a 7m) 

Saboneteira Sapindus saponaria 

 

Ipê aparelho 
cascudo 

Tabebuia chysotricha 
(Mart. Ex. 

DC.)Standl. 

 

Carobinha Jacarandá copaia 

 

Hibiscus Hibiscus Rosa-sinensis. 

 

Pitanga Eugenia uniflora L. 

 

Fonte: PMAU-Rolândia. 
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Tabela 11.3 - Listagem inicial de espécies de grande porte a serem utilizadas na arborização urbana. 
Porte Nome popular Nome científico Foto 

Grande 
(acima de 

7m) 

Oiti Licania tomentosa 
(Benth.) Fritsch 

 

Quaresmeira Tibouchina 
granulosa 

 

Ipês (branco, 
amarelo, roxo, rosa, 

etc) 

Tabebuia roseoalba 
Tabebuia serratifolia 

Tabebuia 
avellanedae 

Tabebuia 
heptaphylla 

 

 

Pata de vaca Bauhinia forficata 

 

Manacá da serra Tibouchina mutabilis 

 

Fonte: PMAU-Rolândia. 
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11.3. Plano de ações para bairros existentes e com pouca arborização 

Nos bairros existentes em que a arborização não obedece ao prescrito no Decreto N° 048/2013 que no 

seu Art.3º, I, que define que a distância máxima entra as árvores está de acordo com o porte, a 

prefeitura deve realizar o plantio de mudas, conforme as exigências previstas neste plano. 

11.4. Plano de ações para bairros em implantação (novos loteamentos)  

Neste caso devem ser seguidas as diretrizes apresentadas no item 11.6.1. 

Cabe ressaltar que a prefeitura tem papel fundamental na fiscalização destes empreendimentos, pois 

no caso do descumprimento das exigências previstas, o município responderá solidariamente à 

executora do empreendimento o ônus da recuperação da arborização urbana do empreendimento. 

11.5. Aquisição de mudas para arborização urbana  

11.5.1. Critérios de seleção das mudas a adquirir 

Assim como mencionado no item 7.1 e novamente citado a seguir, as mudas a serem adquiridas devem 

preferencialmente atender os requisitos estabelecidos no PMAU. Caso o município adquira mudas que 

não atendam às exigências estas devem permanecer no viveiro municipal até atingirem as condições 

para serem incorporadas a arborização urbana. 

O município, ao adquirir as mudas de acordo com os critérios exigidos. Conforme já mencionado, as 

mudas produzidas para a arborização urbana, segundo o Manual para Elaboração do Plano Municipal 

de Arborização Urbana, devem atender aos seguintes requisitos: 

a) Estarem adaptadas ao clima do local destinado; 

b) Apresentarem tronco único, retilíneo, com altura mínima de 2,00 m e copa bem definida; 

c) Altura da primeira bifurcação acima de 1,80 m; 

d) Diâmetro a altura do peito (DAP=1,30 m) de no mínimo 0,03 m; 

e) Forma e perfil trabalhados com tratos silviculturais específicos (podas de formação); 

f) Muda já em forma de árvore. 

Para o fornecimento das mudas deve ser atendido o estabelecido na Portaria IAP 59/2015: “Art. 5º Não 

é permitida a produção de mudas de espécies exóticas invasoras nos viveiros”. 
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11.5.2. Critérios para transporte 

O transporte de mudas em grandes distâncias deve ser realizado em caminhões fechados, totalmente 

recobertos por lona ou tela anti-afídio e devidamente limpos e pulverizados com amônia quaternária. 

No recebimento das mudas, é aconselhável verificar se estas não sentiram o transporte ou se 

necessitam molhamento (CRITOGRAF, 2015).  

Já o transporte entre o viveiro municipal e o local de plantio pode ser realizado por veículo tipo pick-up, 

desde que não trafeguem por rodovias, neste caso o transporte deve ser realizado conforme descrito 

acima. 

11.5.3. Possíveis fornecedores de mudas 

Na sequência são apresentados possíveis fornecedores de mudas, mas cabe a PMJ elaborar 

concorrência pública para a aquisição. 

 Viveiro Florestal do IAP - Cornélio Procópio/PR 

 Coordenador: Reginaldo A. da Silva 

 Telefone: (43) 3524-2597 E-mail: iapcornelio@iap.pr.gov.br 

 Endereço: Rua Irapuru, s/n°, Bairro: Jardim Primavera, CEP:86300-000. 

     Viveiro Florestal do IAP - Ibiporã/PR 

     Coordenadora: Jussiane Barbosa Cher 

     Telefone: (43) 3373-8700 E-mail: iaplondrina@iap.pr.gov.br 

     Endereço: Rua Araucária, s/n°, Vila Ipê, CEP:86200-000. 

 Viveiro Florestal do IAP - Mandaguari/PR 

 Coordenadora: Maria Mercedes Nardine (Kika) 

 Telefone: (44) 3226-3665 E-mail: iapmaringa@iap.pr.gov.br 

 Endereço: Rua Gumercindo Bortolanza, 1122, Bairro: Centro, CEP:86.975-000. 

 Flora Londrina Viveiro Florestal - Londrina/PR 

 Telefone (43) 3336-2414  

 Instituto Brasileiro de Florestas - Londrina/PR 



PMAU – Plano Municipal de Arborização Urbana de Arapongas-PR 

 

Página 209 de 275 

 Telefone (43) 4062-1820  

Com relação a sazonalidade do mercado e da oferta e demanda no mercado a prefeitura poderá optar 

não somente pelas espécies previstas neste documento,  mesmo assim ainda na indisponibilidade do 

fornecimento o município poderá adquirir outras espécies, desde que atendam os critérios para 

arborização urbana, conforme descrito no item 2.5.1 do Manual para Elaboração do Plano Municipal 

de Arborização Urbana, elaborado pelo Comitê de Trabalho Interinstitucional para Análise dos Planos 

Municipais de Arborização Urbana do Estado do Paraná. 

11.6. Diretrizes de gestão municipal de arborização 

11.6.1. Diretrizes para novos loteamentos e desmembramentos 

Segundo a Lei de Parcelamento do Solo, Lei 3.590/2009, o capítulo II, Seção III, Plano de Loteamento 

ou Desmembramento, no Art. 5, §5º, I, i – Nos Planos de Loteamentos ou Desmembramentos, como 

projeto complementar, deverá constar Plano de Arborização e ajardinamento das vias e logradouros 

públicos, quando exigido pela Prefeitura, o qual deverá seguir as diretrizes estabelecidas pela Política 

Municipal de Meio Ambiente. Portanto sugere-se a seguinte tramitação: 

I. Ao efetuar a Consulta Prévia para proposta de parcelamento do solo a Secretaria de Obras, 

Transportes e Desenvolvimento Urbano (SEODUR) irá emitir ao requerente um documento 

indicando as diretrizes para a elaboração do Projeto de Arborização. Neste documento 

constará as espécies que deverão ser utilizadas, as características das mudas (altura mínima, 

CAP, etc.), os critérios de localização, dimensões da área de infiltração necessária e descrição 

do método de plantio, também irá fazer parte destas diretrizes as especificações para a 

recuperação de áreas desflorestadas de fundos de vale como: o espaçamento mínimo de 2x4 

m entre mudas e as espécies indicadas. 

II. Com base nas diretrizes apresentadas o parcelador irá elaborar o Projeto de Arborização, que 

é um dos projetos complementares exigidos, a critério da Prefeitura, para a aprovação do 

parcelamento (Art. 5, §5º, i da lei 3.590/2009); 

III. Elaborado o Projeto de Arborização, será encaminhado a SEODUR para análise, a qual 

aprovará ou não o projeto. Se aprovado, a SEODUR emite o certificado de aprovação que irá 

compor juntamente com os demais projetos, caso não seja aprovado, a SEODUR emitira um 

documento solicitando as alterações a serem realizadas, a tramitação continua até ao ponto 

do Projeto de Arborização estar em condições de aprovação. O Projeto de Arborização deverá 

ser apresentado em cinco vias, uma delas em mídia digital e as demais impressas em papel, 

conforme Art. 5, §5º, II. E deverá conter: 
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• Planta do loteamento, em escala compatível, com a locação e identificação das 

espécies plantadas; 

• Descrição do método de plantio; 

• Detalhe da área de infiltração necessária, incluindo medidas e locação em relação 

ao alinhamento predial; 

• Relação das espécies plantadas. 

• Plano de recuperação de áreas desflorestadas de fundo de vale. 

IV. Após aprovado o projeto o parcelador deverá implantar o projeto de acordo com o especificado. 

V. Implantado o projeto o parcelador solicitará a vistoria (Art. 21 da Lei 3.590/2009), a qual 

confrontará o projeto com o executado, se houver divergência a SEASPMA exigirá da 

parceladora que sejam feitas as alterações de modo que seja implantada o projeto tal como 

aprovado. 

VI. Uma vez implantado e vistoriado e estando em conformidade a SEASPMA emitirá o “Laudo de 

Vistoria referente a arborização” e irá atualizar a Planilha e o Mapa de Arborização. 

O fluxograma simplificado da tramitação a ser seguido é apresentado na Figura 11.1. 
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Figura 11.1 - Fluxograma simplificado da tramitação a ser seguida novos loteamentos e 
desmembramentos. 

 

11.6.2. Diretrizes para edificações novas e reformas 

Quando é apresentado para aprovação um projeto de edificação nova ou reforma é exigido que este 

faça a locação das árvores do passeio público (Art. 135 da Lei 3.231/2005 e Art. 19, II, e, da Lei 

3.593/2009), sabendo-se disso sugere-se a seguinte tramitação: 

I. O requerente protocola a solicitação de aprovação de projeto técnico (Art. 134 da Lei 

3.231/2005), neste projeto como já citado consta a locação das árvores existentes no passeio. 

II. Caso não existir árvore a SEODUR deve emitir um documento contendo:  espécie indicada 

para o local, as características das mudas (altura mínima, CAP, etc.), os critérios de 

localização, dimensões da área de infiltração e método de plantio. 

III. O requerente deverá realizar o plantio da espécie indicada obedecendo os critérios 

estabelecidos. 

IV. Quando da solicitação do “HABITE-SE”, Art. 139 da Lei 3.231/2005, a SEASPMA deverá ser 

comunicada para realizar a vistoria junto com a SEODUR, devendo confrontar o especificado 

Parcelador

•Entra com o pedido de consulta prévia, conforme Art. 8° da Lei 3.590/2009.

SEODUR

•Fornece diretrizes, conforme o PMAU, para a elaboração do Projeto de Arborização, 
incluindo recuperação de áreas desflorestadas de fundo de vale.

Parcelador

•Elabora o Projeto de Arborização (Art. 5, §5º, i, da Lei 3.590/2009), conforme as 
diretrizes apresentadas e apresenta para aprovação.

SEODUR
SEASPMA

•Analisa o projeto (Art. 134 Lei 3.231/2005)
•Não estando em condições de aprovação este retorna ao parcelador para 
adequação.

•Uma vez aprovado, a SEODUR emitirá o Certificado de Aprovação.

Parcelador

• Implanta o Projeto de Arborização e solicita a vistoria (Art. 21 da Lei 3.590/2009)

SEASPMA

•Realiza a vistoria
•Encontrando não conformidades , exige que a parceladora execute as correções 
necessárias e solicite nova vistoria

• Estando em conformidade a SEASPMA emite o "Laudo de Vistoria" referente a 
arborização e atualiza a Planilha e Mapa de Arborização.
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com o executado, havendo divergência deverá comunicar o proprietário orientando que seja 

corrigido o problema identificado. 

V. Estando em conformidade a SEASPMA atualizará a planilha e o mapa de arborização. 

O fluxograma simplificado da tramitação a ser seguido é apresentado na Figura 11.2.  

Figura 11.2 - Fluxograma simplificado da tramitação a ser seguida para edificações novas e reformas. 

 

11.6.3. Diretrizes para remoção de árvores. 

Para a remoção de uma árvore deverá ser adotada a seguinte tramitação, ilustrada na Figura 11.3: 

I. Requerente protocola pedido de remoção (licença prévia), de acordo com o Art. 146 da Lei 

3.321/2005. 

II. A SEASPMA realizará a vistoria no local e inicia o preenchimento da “Ficha de solicitação de 

remoção de árvore “(Anexo 15.4). 

VI. Com base nos dados emitirá um parecer, sendo indeferido o pedido emitirá um documento, 

com base no PMAU, explicando os motivos. Caso for deferido o pedido, o munícipe terá o 

Requerente

•Entra com o requerimento de aprovação de projeto técnico, seja de edificação 
nova ou reforma (Art. 134 da Lei 3.321/2005) 

SEODUR

•Caso não existir arvores no passeio, emite documento com as diretrizes para o 
plantio.

Requerente
•Realiza o plantio da(s) arvore(s) ou mudas. 

SEASPMA

•Quando o requerente solicitar o “HABITE-SE”, Art. 139 da Lei 3.321/2005, a 
SEASPMA efetuará a vistoria juntamente com SEODUR, havendo divergência 
deverá comunicar o proprietário orientando que seja corrigido o problema 
identificado. 

SEASPMA

•Estando em conformidade a SEASPMA atualizará a Planilha e o Mapa de 
arborização.
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prazo de 30 dias, contados da publicação do deferimento no Jornal Oficial do Município, para 

efetivar a supressão e 15 dias, a partir da supressão, para substituir a mesma, ainda, a 

SEASPMA indicará ao requerente: espécie indicada para o local, as características das mudas 

(altura mínima, CAP, etc.), os critérios de localização, dimensões da área de infiltração e 

método de plantio. 

III. As despesas decorrentes da supressão da árvore ficarão a cargo do requerente. 

VII. Realizada a remoção e o plantio da nova espécie, a SEASPMA realizará a vistoria e havendo 

divergência entre o recomendado e o executado deverá comunicar o proprietário orientando 

que seja corrigido o problema identificado. 

IV. Estando em conformidade a SEASPMA conclui a “Ficha de solicitação de remoção de árvore” 

e atualiza a planilha e o mapa de arborização. 

Figura 11.3 - Fluxograma simplificado da tramitação a ser seguida para remoção de árvores. 

 

Requerente
•Protocola pedido de remoção de árvore.

SEASPMA

•Realiza vistoria técnica ao local e inicia o preenchimento da "Ficha de 
Solicitação de Remoção de Árvore"  

SEASPMA

•Emite parecer técnico:
•Indeferindo o pedido --> Emite documento justificando, com base no PMAU, os 
motivos;

•Defirindo o pedido --> Emite documento com as diretrirez para o plantio de 
nova espécie.

Requerente 
•Realiza a remoção da árvore

Requerente
•Faz o plantio da nova muda.

SEASPMA

•Realiza a vistoria e havendo divergência entre o recomendado e o executado 
deverá comunicar o proprietário orientando que seja corrigido o problema 
identificado.

SEASPMA

•Estando em conformidade conclui a “Ficha de Solicitação de Remoção de 
Árvore” e atualiza a planilha e o mapa de arborização.
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11.6.4. Diretrizes para poda de árvores 

I. Requerente protocola pedido de poda; 

II. A SEASPMA realizará a vistoria no local para emitir o parecer. Havendo necessidade devido 

a perigo em função da rede elétrica a SEASPMA comunicará a COPEL para realizar a poda, 

ou até mesmo o Corpo de Bombeiros.  

III. Para realizar a poda a SEASPMA indicará as empresas cadastradas para tal serviço. 

11.7. Propostas de legislação 

A seguir são apresentados pontos que necessitam de alteração de legislação existente, ou criação de 

nova legislação. 

 Inclusão do detalhamento da calçada nos projetos técnicos de edificação nova e reforma, deste 

detalhamento estará compreendido: Largura da calçada, local de saída de veículos, locação 

da árvore e dimensões da área de infiltração; 

 Inclusão da necessidade de apresentação dos projetos que compõem o parcelamento do solo 

em meio digital; 

 Inclusão da necessidade de recuperação de áreas desflorestadas de fundo de vale para novos 

parcelamentos, especificando o espaçamento a ser utilizado e espécies; 

 Inclusão da necessidade do Projeto de Arborização possuir um responsável técnico habilitado 

e com registo em seu conselho de classe; 

 Criação do código de arborização do Município de Arapongas, conforme apresentado na 

minuta para alteração de lei, em anexo.  

 Elaborar legislação para regulamentação das empresas prestadoras de serviço de poda e corte 

de árvores. Nesta legislação deve constar: 

o Obrigatoriedade de cadastro da empresa junto a SEASPMA; 

o Obrigatoriedade de comprovação de treinamento dos funcinários para realização do 

servico de poda e corte sendo que o curso deve ser ministrado por profissional 

habilitado, com reconhecimento por entidade de classe, ex; CREA; Na ementa deve 

constar no mínimo: técnicas de poda (NBR 16246-1:2003), tecnicas de corte, gestão 

dos resíduos, e demais assuntos relacionados a poda e corte. 

o Validade da autorização, com exigência de renovação.  
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11.8. Proposta de melhorias do viveiro municipal 

Arapongas não possui viveiro. Contudo, a Prefeitura possui apenas como ideia, a criação de um viveiro 

para paisagismo e flores. 

Ainda, a não criação de viveiro trás ao município economia na questão de criação de mudas, visto que 

haverá necessidade de  operação desse viveiro, funcionários, equipamentos. Entretando, é necessário 

que haja um cadastro, ou credenciamento via Prefeitura, das empresas que fornecem as mudas, bem 

como exigir licenciamento ambiental das mesmas para tal atividade, de forma a manter esse processo 

ambientalmente correto.  

11.9. Plano de divulgação  

O Plano Municipal de Arborização Urbana – PMAU, deve ser amplamente divulgado à população, pois 

esta deve tomar conhecimento que existem regras e procedimentos a serem seguidos de modo a evitar 

problemas futuros, como por exemplo o plantio de uma espécie que possui sistema radicular agressivo.  

Na divulgação do plano também é importante salientar que várias árvores deverão ser substituídas 

devido sua inadequação, proibição e conflitos com equipamentos urbanos existentes. Deve-se frisar 

neste caso que a substituição será por espécies adequadas à arborização e ao local.   

A divulgação pode se dar através dos meios de comunicação existentes no município, rádio e televisão, 

bem como o uso das redes sociais. 

Uma sugestão é que seja desenvolvido um folder ou um guia de arborização, tanto impresso como em 

meio digital, que contemple no mínimo os seguintes assuntos: 

 Critérios de localização; 

 Área de infiltração; 

 Espécies recomendadas; 

 Método de plantio; 

 Critérios poda;   

O material impresso deve ser mantido à disposição da população de modo que quando esta solicitar 

informações à SEASPMA já tenha disponível todas as informações reunidas em um exemplar que pode 

ser distribuído à população. Já o material em meio digital deve ser mantido a disposição para download 

no site da prefeitura. 
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11.10. Educação ambiental 

 

A Educação Ambiental deve buscar valores que conduzam a uma convivência harmoniosa com o 

ambiente e as demais espécies que habitam o planeta, auxiliando o cidadão a analisar criticamente o 

princípio antropocêntrico, que tem levado à destruição inconsequente dos recursos naturais e de várias 

espécies. Para tanto é preciso considerar que a natureza não é fonte inesgotável de recursos, suas 

reservas são finitas e devem ser utilizadas de maneira racional, evitando o desperdício e considerando 

a reciclagem como processo vital e que as demais espécies que existem no planeta merecem também 

respeito. Além disso, a manutenção da biodiversidade é fundamental para a nossa sobrevivência. 

A escola é o espaço social e o local onde a educação ambiental deve ser inserida, pois o aluno dará 

sequência ao seu processo de socialização, às práticas realizadas e os valores trabalhados 

representam um exemplo daquilo que pode contribuir para formação de uma sociedade consciente. 

Comportamentos ambientalmente corretos devem ser aprendidos na prática, e o cotidiano da vida 

escolar é bem apropriado, cooperando para a formação de cidadãos responsáveis. 

Com os conteúdos ambientais permeando todas as disciplinas do currículo e contextualizados com a 

realidade da comunidade, a escola ajudará o aluno a perceber a correlação dos fatos e a ter uma visão 

holística, ou seja, integral do mundo em que vive. Para isso a educação ambiental deve ser abordada 

de forma sistemática e transversal, em todos os níveis de ensino, assegurando a presença da dimensão 

ambiental de forma interdisciplinar nos currículos das diversas disciplinas e das atividades escolares. 

Portanto, deve ser um processo participativo, onde o educando assume o papel de elemento central 

do processo de ensino/aprendizagem pretendido, participando ativamente no diagnóstico dos 

problemas ambientais em busca de soluções. O aluno é preparado para atuar como agente 
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transformador, através do desenvolvimento de habilidades e formação de atitudes, por meio de uma 

conduta ética, condizente ao exercício da cidadania. 

Para alcançar estes objetivos é importante o desenvolvimento de ações integradas, entre as secretarias 

municipais. No caso da Secretaria Municipal de Educação, caberia a criação de projetos 

complementares no campo da Educação Ambiental e disponibilização de professores para a 

dinamização de oficinas de cunho profissionalizante. 

A realidade brasileira mostra que os cidadãos se queixam muito da sujeira provocada pela queda de 

folhas e flores, de acidentes e estragos provocados por queda de árvores, e alguns outros 

inconvenientes como emboloramento e danos nas fachadas das edificações; prejuízo à posteação, 

placas de sinalização, semáforos, trânsito de veículos e pedestres, encobrimento de letreiros ou 

propagandas comerciais, entre tantos outros. 

Diante desses inúmeros transtornos, grande parte dos moradores das cidades passam a enxergar a 

árvore como um objeto incômodo e descartável, esquecendo-se dos muitos benefícios que ela lhes 

proporciona. O resultado desse antagonismo se traduz em depredações, maus tratos, podas 

mutiladoras, anelamentos criminosos, aplicação de substâncias tóxicas e supressão das árvores. 

Os programas de educação ambiental tendo como questão específica as árvores, despertarão a 

consciência ecológica da população, fazendo com que a mesma valorize seus benefícios, tendo como 

consequência a sua preservação, inclusive o respeito da área permeável exigida.  

Além disso, é uma importante oportunidade, tanto para provocar mudanças de atitudes quanto à 

questão árvore propriamente dita como aproveitar potencial para provocar alterações nos valores e 

aquisição de nova ética individual e coletiva, que deverá provocar uma nova postura também perante 

a vida. 

A seguir são citados alguns exemplos de locais do município que poderiam ser usados para prática da 

educação ambiental. 

 Bosque dos Pássaros 

 Área localizada próxima a região central, de fácil acesso. Nesta visita os alunos poderão 

observar como são desenvolvidas as mudas em proximidade a árvores mais antigas. Verificar 

as vegetações nativas e exóticas presentes, bem como a fauna local.  

 Parque das Nações, possui uma área verde composta por vegetação densa próximo a uma 

nascente. Com a criação de uma trilha até a nascente, poderia ser utilizada como local de aula 

sobre meio ambiente por escolas da cidade. Conteúdo sobre a importância dos cuidados com o 

meio ambiente, e também a proteção de nascentes e corpos d’água. 
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12. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

Uma vez selecionada uma solução, chega-se ao momento de fazer um cronograma de implantação 

das ações para a sua implementação, isto é, considerar: os tipos de ações a serem implementadas, o 

que fazer e quando fazer para a sua implementação, assim como quem será o responsável pela 

implementação. Como trata-se de um órgão público, ficará à prefeitura designar as responsabilidades. 

Portanto, propõe-se na Tabela 12.1, Tabela 12.2, Tabela 12.3 e Tabela 12.4 o cronograma de 

implantação das ações para um horizonte de 12 anos, onde as ações foram divididas em: emergenciais 

(até 3 anos), curto (até 6 anos), médio (até 9 anos) e longo (até 12 anos) prazo isto significa que até o 

final do prazo estipulado a ação deve estar implementada e não que se deve dar o início da ação. Cabe 

ressaltar que caso uma ação não tenha sido implementada não significa que este deve ser rejeitada, 

mas deve-se fazer uma análise do motivo e programar nova meta. Para facilitar esta programação para 

a equipe de implementação do plano, foram desenvolvidas as Planilhas apresentadas no item 12.  

Nos casos que a intervenção seja a substituição da espécie, deve deixar bem claro que, trata-se da 

substituição da árvore por outra adequada, conforme as orientações do PMAU, não apenas o seu corte, 

em nenhum momento o plano refere-se somente apenas ao corte da espécie.  

Durante a implementação do PMAU, deve-se manter atualizada as planilhas e mapas de execução das 

ações do plano. 
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Tabela 12.1 - Cronograma de implantação das ações emergenciais (até 3 anos). 

Item  Etapa 
Prazo 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 

1 Criação do Código de Arborização Municipal  X  X        

1.1 
Consulta popular prévia da legislação para alteração de Criação do Código de 
Arborização (minuta em anexo), por parte da sociedade civil (COMDEMA, 
construtoras e demais interessados) 

X         

1.2 Votação e aprovação na Câmara de Vereadores, da proposta de Criação do 
Código de Arborização de Arapongas  X        

* No escopo desta lei consta a instituição do Plano Municipal de Arborização Urbana - PMAU          

2 Criação de  Decreto  – Especifica as espécies vegetais autorizadas 
para o plantio nos logradouros públicos e dá outras providências   X X X     

2.1 
Elaboração de proposta de legislação para alteração de lei para implementação 
das diretrizes para edificações novas e reformas, conforme apresentado no item 
11.4 

  X       

2.2 
Consulta popular prévia da legislação para alteração de lei para implementação 
das diretrizes para edificações novas e reformas, por parte da sociedade civil 
(COMDEMA, construtoras e demais interessados) 

   X      

2.3 Votação e aprovação na Câmara de Vereadores, das propostas de alteração da 
lei para implementação diretrizes para edificações novas e reformas    X      

2.4 Implementação das diretrizes para edificações novas e reformas     X     

3 Ações administrativas    X X X X X X 

3.1 Implementar diretrizes para remoção de árvores - Item 8.2     X     
3.2 Implantar diretrizes para podas de árvores - Item 8.1     X     

4 Viveiro Municipal     X X X X X 

4.1 Implementar os critérios para doação de mudas - Item 11.5      X    

4.2 Programar e realizar a troca de sementes entre municípios - Item 11.5      X    
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Item  Etapa 
Prazo 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 

4.3 Iniciar a readequação da produção de mudas para arborização urbana de acordo 
com o PMAU     X X X X X 

4.4 Destruir as espécies exóticas (Portaria IAP nº 59/15) atualmente existentes no 
viveiro municipal X         

5 Manejo da arborização    X X X X X X 

5.1 Realizar a intervenção nas espécies proibidas e não recomendadas por lei, em 
especial a falsa-murta.          

5.2 
Realizar a intervenção nas espécies que receberam pontuação acima de 40 
pontos, iniciando pelas árvores que receberam maior pontuação, sendo a 
continuidade em ordem decrescente de pontuação. 

   X X X X X X 

5.3 Realizar intervenção nas espécies acometidas enfermidades fitossanitárias, em 
especial, portadores de cupim.    X X X X X X 

5.4 Realizar a intervenção nos tocos (retirada)    X X X X X X 
 

Tabela 12.2 - Cronograma de implantação das ações curto prazo (até 6 anos). 

Item  Etapa 
Prazo 

Ano 4 Ano 5 Ano 6 

1 Elaboração de Lei de regulamentação de empresas prestadoras de 
serviço de poda e corte de árvores X X X       

1.1 Elaborar projeto de Lei para regulamentação das empresas prestadoras de 
serviço de poda e corte de árvores. X         

1.2 
Consulta popular prévia da legislação de regulamentação das empresas 
prestadoras de serviço de poda e corte de árvores, por parte da sociedade civil 
(COMDEMA, empresas e demais interessados) 

 X        

1.3 Votação e aprovação na Câmara de Vereadores, da Lei de regulamentação das 
empresas prestadores de serviço de poda e corte de arvores.  X        

1.4 Cadastramento das empresas prestadoras de serviço de poda e corte de árvores   X       
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2 Viveiro municipal X X X X X X X X X 

2.1 Implantar o compostagem de galhos e podas       X X X X 
2.2 Produção de espécies destinadas a arborização urbana  X X X X X X X X X 

3 Manejo da arborização X X X X X X X X X 

3.1 
Realizar a intervenção nas espécies que receberam pontuação entre 39 e 30 
pontos, iniciando pelas árvores que receberam maior pontuação, sendo a 
continuidade em ordem decrescente de pontuação. 

X X X X X X X X X 

4 Revisão do PMAU   X X      

4.1 Elaborar a revisão do plano e propor alterações de acordo com a necessidade    X X      
 

Tabela 12.3 - Cronograma de implantação das ações médio prazo (até 9 anos). 

Item  Etapa 
Prazo 

Ano 7 Ano 8 Ano 9 

1 Viveiro municipal X X X X X X X X X 

1.1 Produção de espécies destinadas a arborização urbana  X X X X X X X X X 

2 Manejo da arborização X X X X X X X X X 

2.1 
Realizar a intervenção nas espécies que receberam pontuação entre 29 e 20 
pontos, iniciando pelas árvores que receberam maior pontuação, sendo a 
continuidade em ordem decrescente de pontuação. 

X X X X X X X X X 

3 Revisão do PMAU      X X   

3.1 Elaborar a revisão do plano e propor alterações de acordo com a necessidade       X X   
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Tabela 12.4 - Cronograma de implantação das ações longo prazo (até 12 anos). 

Item  Etapa 
Prazo 

Ano 10 Ano 11 Ano 12 

1 Viveiro municipal X X X X X X X X X 

1.1 Produção de espécies destinadas a arborização urbana  X X X X X X X X X 

2 Manejo da arborização X X X X X X X X X 

2.1 
Realizar a intervenção nas espécies que receberam pontuação inferior a 20 
pontos, iniciando pelas árvores que receberam maior pontuação, sendo a 
continuidade em ordem decrescente de pontuação. 

X X X X X X X X X 

3 Revisão do PMAU         X 

31 Elaborar a revisão do plano e propor alterações de acordo com a necessidade          X 
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13.  ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO 

Na Tabela 13.1, Tabela 13.2, Tabela 13.3 e Tabela 13.4 são apresentados os indicadores de 

implantação do plano. Nela, são listadas as ações propostas e os status que devem ser preenchidos 

de acordo com a situação da ação quanto ao motivo, à previsão de execução e o responsável, conforme 

segue:  

• Executada: preencher com “Sim”, “Parcialmente” ou “Não” que significam que a ação foi 

executada, foi parcialmente executada ou não executada respectivamente. 

• Motivo: em caso de parcialmente ou não executada deve ser preenchido o motivo pela qual 

não foi atendida a ação. 

• Previsão de execução: indicar a data a qual a ação estará executada 

• Responsável: indicar o responsável pela execução da ação. 
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Tabela 13.1 - Indicadores de avaliação e acompanhamento da implantação do plano para ações imediatas. 

Prazo Ação Executada Motivo Previsão de 
execução Responsável 

Imediato 
 

Criação do Código de Arborização 
do Município de Arapongas     

Criação de Decreto que dispõe sobre 
espécies vegetais autorizadas para o 
plantio nos logradouros públicos e dá 

outras providências 

    

Implantação de diretrizes para 
remoção de árvores     

Implantação de diretrizes para podas 
de árvores     

Implementar os critérios para doação 
de mudas     

Programar e realizar a troca de 
sementes entre municípios     

Iniciar a readequação da produção 
de mudas para arborização urbana 

de acordo com o PMAU 
    

Destruir as espécies exóticas 
(Portaria IAP n° 59/15) atualmente 

existentes no viveiro municipal 
    

Imediato 
 
 

Realizar a intervenção nas falsas-
murta e demais espécies proibidas e 

não recomendadas 
    

Realizar a intervenção nas espécies 
que receberam pontuação acima de 

40 pontos 
    

Realizar intervenção nas espécies 
acometidas enfermidades 

fitossanitárias, em especial as com 
cupim 
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Prazo Ação Executada Motivo Previsão de 
execução Responsável 

Realizar a intervenção nos tocos 
(retirada)     

 

Tabela 13.2 - Indicadores de avaliação e acompanhamento da implantação do plano para ações de curto prazo 

Prazo Ação Executada Motivo Previsão de 
execução Responsável 

Curto 
 

Elaboração de Lei de 
regulamentação de empresas 

prestadoras de serviço de poda e 
corte de árvore 

    

Implantação da compostagem de 
galhos e folhas     

Realizar intervenção nas arvores que 
obtiveram pontuação entre 39 e 30     

Elaborar a revisão do plano e propor 
alterações de acordo com a 

necessidade 
    

 

Tabela 13.3 - Indicadores de avaliação e acompanhamento da implantação do plano para ações médio prazo. 

Prazo Ação Executada Motivo Previsão de 
execução Responsável 

Médio 
 

Produção de espécies destinadas a 
arborização urbana     

Realizar intervenção nas árvores que 
obtiveram pontuação entre 29 e 20     

Elaborar a revisão do plano e propor 
alterações de acordo com a 

necessidade 
    



PMAU – Plano Municipal de Arborização Urbana de Arapongas-PR 

 

Página 226 de 275 

Tabela 13.4 - Indicadores de avaliação e acompanhamento da implantação do plano para ações longo prazo 

Prazo Ação Executada Motivo Previsão de 
execução Responsável 

Longo Realizar intervenção nas arvores que 
obtiveram pontuação abaixo de 20.     
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É importante desenvolver um sistema de indicadores de desempenho para a operação que permita 

acompanhar as diversas etapas do processo de implantação, pois somente com o acompanhamento e 

análise desses indicadores será possível otimizar o processo e identificar oportunidades para alcançar 

maiores níveis de desempenho, realizando sua revisão e novos planejamentos. 

Na Tabela 13.5 são apresentados os indicadores de desempenho na gestão operacional do plano de 

arborização. 

Tabela 13.5 - Indicadores de desempenho na gestão operacional do plano de arborização. 
Indicador Descrição Unidade 

Plantio e remoção 

Quantidade de solicitações de 
remoção protocoladas 

Quantidade mensal solicitações de 
remoção protocoladas no setor de 
protocolos e enviados a SEASPMA 

Solicitações / mês 

Quantidade de vistorias 
decorrentes de solicitações 

Quantidade mensal de vistorias 
realizadas decorrentes de solicitações 
de remoção de árvores realizadas no 

setor de protocolo 

Vistorias / mês 

Quantidade de indeferimentos a 
solicitações de remoção 

Quantidade mensal de indeferimentos a 
solicitações de remoção de árvores 

realizadas no setor de protocolo após a 
vistoria 

Indeferimentos / 
mês 

Quantidade de deferimentos a 
solicitações de remoção 

Quantidade mensal de deferimentos a 
solicitações de remoção de árvores 

realizadas no setor de protocolo após a 
vistoria 

Deferimentos / mês 

Quantidade de arvores removidas 
em função de solicitação 

Quantidade mensal de árvores 
removidas em função de solicitações Unidades / mês 

Quantidade de arvores removidas 
em função de solicitação que 
estavam previstas no PMAU 

Quantidade mensal de árvores 
removidas em função de solicitações e 

que estavam previstas no Plano 
Municipal de Arborização Urbana 

Unidades / mês 

Quantidade de arvores removidas 
em função de solicitação que não 

estavam previstas no PMAU 

Quantidade mensal de árvores 
removidas em função de solicitações e 
que não estavam previstas no Plano 

Municipal de Arborização Urbana 

Unidades / mês 

Quantidade de mudas plantadas 
para a arborização urbana 

Quantidade mensal de mudas plantadas 
para a arborização urbana Mudas / mês 

Podas 

Quantidade de solicitação de 
podas 

Quantidade mensal de solicitação de 
podas Solicitações / mês 
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Indicador Descrição Unidade 

Quantidade de podas que 
necessitaram de intervenção da 

COPEL 

Quantidade mensal de podas que 
necessitaram de intervenção da COPEL 

devido ao risco 
Podas / mês 

Quantidade de podas realizadas 
pela prefeitura 

Quantidade mensal de podas realizadas 
pela prefeitura Podas / mês 

Quantidade de podas realizadas 
por empresas terceirizadas 

Quantidade mensal de podas realizadas 
por empresas terceirizadas Podas / mês 

Resíduos 

Quantidade de resíduos de 
podas que são encaminhadas 
para o “bota-fora” municipal 

Quantidade mensal de resíduos de 
podas (galhos e folhas) que são 

encaminhados 
m³/dia 

Quantidade de resíduos de 
podas que são trituradas 

Quantidade mensal de resíduos de 
podas (galhos e folhas) que são 

triturados 
m³/dia 

Quantidade de composto 
produzido 

Quantidade mensal de composto 
(compostagem) produzida ton. / mês 

Viveiro municipal ou Compra de mudas 

Quantidade de mudas 
utilizadas 

Quantidade mensal de mudas 
produzidas e utilizadas Mudas / mês 

Quantidade de adubo orgânico 
adquirida 

Quantidade mensal de adubo orgânico 
(esterco, etc.) adquirida ton. / mês 

Quantidade de adubo 
inorgânico adquirida 

Quantidade mensal de adubo inorgânico 
(esterco, etc.) adquirida ton. / mês 
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15.1. Sugestão de itens para compor o folder 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE 

 

 

 

VOCE JÁ PLANTOU SUA 

ÀRVORE? 

 

 

 

Melhore nossa cidade plantando e cuidando das árvores urbanas! Agora 

Arapongas tem um Plano de Arborização – siga as instruções para você 

plantar a espécie mais adequada para cada caso! 
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Porque a arborização urbana é importante? 

As árvores no meio urbano melhoram a qualidade do ar que respiramos, melhoram o conforto térmico, 

facilitam a infiltração de águas de chuva no solo, formam barreiras que diminuem o ruído e materiais 

particulados, abrigam pássaros, embelezam e valorizam o espaço urbano, tem função educativa para 

as crianças. 

As muitas vantagens da arborização são muito mais importantes que os pequenos inconvenientes 

muitas vezes alegados: gerar folhas secas (algumas espécies ficam sempre verdes) ou necessitar de 

cuidados. 

 

Quem deve plantar arvores no meio urbano? 

De acordo com nossa Legislação, obrigatoriamente os novos loteamentos e residências e aquelas 

residências nas quais, por motivo aprovado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos 

e Meio Ambiente tiveram que erradicar uma arvore. 

Mas qualquer cidadão pode plantar sua arvore, seguindo as recomendações do Plano Municipal de 

Arborização. 

 

Como proceder para plantar arvores? 

Para novos loteamentos: 1 - Consultar a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento 

Urbano (SEODUR). 2 - Apresentar um projeto de arborização, com espécies indicadas pela Prefeitura. 

3 - Após aprovação do projeto executar o plantio.4 - Solicitar vistoria da Secretaria de Agricultura, 

Serviços Públicos e Meio Ambiente (SEASPMA) e emissão do ¨Laudo de vistoria referente a 

arborização¨. 

Para casas novas ou reformas:1 - Apresentar croqui (projeto) à SEODUR, indicando as árvores 

existentes e aquelas que pretende plantar. 2 - O requerente faz o plantio e na solicitação do ¨Habite-

se¨ a SEODUR comunica a SEASPMA. 

 

Como solicitar podas?  

O requerente protocola solicitação na SEASPMA. Após analise a Secretaria pode autorizar ou não a 

poda. 
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Como solicitar o corte de árvores? 

Desde que haja um motivo justificado, o requerente faz uma solicitação para a Secretaria Municipal de 

Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente. A Secretaria deverá analisar e vistoriar o local, 

podendo deferir ou não a solicitação. Caso haja autorização de corte, o requerente se comprometerá a 

substituir as arvores retiradas por igual número da espécie indicada pela Secretaria. Após o plantio das 

novas mudas deverá ser feita vistoria no local e se tudo foi feito como previsto, o processo é encerrado. 

Quais são as espécies mais adequadas? 

Porte Espécies indicadas 

Pequeno (3 a 
5m) 

• Manacá de jardim ou de cheiro (Brumfelsia uniflora) 
• Resedá (Lagerstroemia indica L.) 
• Flamboyant de jardim ou flamboyanzinho (Caesaepur pulcherina (L) sw 
• Cereja do Japão (Prunus serrulata) 
• Urucum (Bixa orellana L.) 

Médio porte (5 
a 7m) 

• Saboneteira (sapindus saponária) 
• Ipê amarelo cascudo (Tabepuia chysotricha) 
• Carobinha (Jacarandá copaia) 
• Pitanga (Eugenia uniflora L.) 

Grande porte 
(acima de 7m) 

• Oiti (Licania torrentosa) 
• Quaresmeira (Tibouchina granulosa) 
• Ipê branco, roxo, rosa 
• Pata de vaca (Bauhinia forficata) 
• Manacá da serra (Tibouchina mutabillis) 

 

Como fazer corretamente o plantio? 

A muda da espécie indicada deve ter aproximadamente 2,0m. A cova deve ter no mínimo 3 vezes o 

diâmetro do torrão de solo onde está a muda. Colocar a muda na cova, encher suavemente, mas com 

firmeza de terra, colocar uma estaca. Regar pelo menos uma vez por semana. 

A posição da cova deve respeitar as distâncias abaixo: 

• Mais de 1 metro de guias rebaixadas; 

• Mais de 1 metro de caixas de passagens; 

• Mais de 2 metros de bueiros; 

• Mais de 4 metros de poste de iluminação; 

• Mais de 6 metros das esquinas. 
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15.2.  Exemplo de Folder 
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15.3.  Aplicação do método 

A seguir mostra-se, a aplicação do método para um setor onde foi realizado o inventário, também é 

mostrada o método de pontuação aplicada a cada condição utilizada, conforme detalhada no item 6.5. 

• Espécies inadequadas ou proibidas: Foi a atribuída a pontuação 40 (quarenta) para as 

espécies definidas como inadequadas, conforme as tabelas apresentadas no item . Já no caso 

especial da Murta ou falsa murta (Murraya paniculata) existe a Lei Estadual 

Nº 15953 - 24/09/2008 / Publicado no Diário Oficial Nº 7813 de 24/09/2008 que “Proíbe o 

plantio, comércio, transporte e produção da planta Murta (Murraya paniculata), por ser vegetal 

hospedeiro da bactéria Candi-datus liberibacter ssp., disseminada pelo inseto vetor Diaphorina 

citri, transmissor da praga denominada Huanglongbing (HLB - Greening)”; Em seu Art. 3º 

consta ainda que o Governo do Estado do Paraná, por meio de seus órgãos competentes, 

fiscalizará e elaborará um plano de erradicação, com a devida substituição, de todas as árvores 

da espécie Murta (Murraya Paniculata) já existentes em seu território e no Art. 4º  que o plano 

de erradicação das plantas já existentes deverá estar concluído no prazo de 2 (dois) anos, 

contado a partir da publicação da presente lei. Verifica-se que já existe legislação para a 

erradicação, mas ainda não foi efetivada. Ressalta-se que é estabelecida até multa para quem 

comercializar, plantar, produzir ou transportá-la. 

• Presença de pragas, doenças e parasitas que possam causar prejuízo a planta: Foi 

atribuída a pontuação 20 (vinte), para as espécies em que, durante a vistoria in loco, foi 

detectada algum tipo de praga, doença ou parasitas, visto a urgência de tomada de ação; 

• Apresenta conflito com a fiação: Neste caso foi atribuída a pontuação 15 (quinze), para as 

espécies de grande porte (acima de 7m) que estão localizadas abaixo da fiação, apresentando 

conflitos e que atualmente inúmeras vezes são submetidas a podas drásticas ou inadequadas 

para beneficiar o fornecimento de energia.  A intenção foi detectar as árvores que necessitarão 

de futuros investimentos para sua substituição. 

• Possui sistema radicular agressivo: Foi atribuída a pontuação 10 (dez) para as espécies 

que possuir sistema radicular agressivo, como por exemplo: Ficus, Sibipiruna; Flamboyant, etc. 

A pontuação foi atribuída independentemente do seu tamanho atual, uma vez que quando esta 

atingir a idade adulta provocarão danos severos ao calçamento, levantando sensivelmente o 

nível do piso, deslocando o meio fio ou provocando rachaduras em muros, podendo inclusive 

interferir nas canalizações existentes.   

• Apresenta conflito com esquina, semáforo, placas: Para este quesito foi atribuída a 

pontuação 8 (oito), para as espécies que estão posicionadas a menos de 4,0m da confluência 
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do alinhamento predial, visto seu potencial comprometimento da visibilidade do tráfego e das 

sinalizações de transito, comprometendo a segurança da população. 

• Árvore de grande porte para o espaço disponível: Nessa categoria se considerou a largura 

das calçadas e o afastamento predial para permitir a acessibilidade, bem como a área de 

infiltração necessária e a largura da copa das árvores. Portanto, resultou em atribuição de 

pontuação 6 (seis) para as espécies de grande porte (acima de 7 m de altura), plantadas em 

calçadas com largura inferior a 2,49m.  

• Apresenta conflito com poste e bocas de lobo: Para este quesito foi atribuída a pontuação 

6 (seis), para as espécies que estão posicionadas a menos de 4,0m de postes e 2,0m de bocas 

e lobo. O afastamento em relação ao poste é para evitar que a árvore prejudique a iluminação 

pública, já a distância entre bocas de lobo é para evitar que as raízes destruam as bocas de 

lobo. 

• Árvore de pequeno porte em espaço disponível para grande porte: Neste item foi atribuída 

a pontuação 4 (quatro), para as espécies de pequeno e médio porte plantadas em calçadas 

onde as características permitiam o plantio de uma espécie de grande porte, para potencializar 

todos benefícios proporcionados pelas árvores.  

• Apresenta conflito com guia rebaixada; Para este quesito foi atribuída a pontuação 4 
(quatro), que foi aplicada às espécies localizadas a uma distância inferior a 1,50m, medida do 

seu eixo em relação ao posicionamento da guia rebaixada. 

• Apresenta bifurcação abaixo de 1,80m: Atribuída a pontuação 2 (dois) para as arvores que 

possuem bifurcações abaixo de 1,80m, no sentido de indicar a necessidade de podas, visto 

que atrapalha os transeuntes.  

• Apresenta mureta ou área de infiltração insuficiente. A pontuação atribuída foi 2 (dois), 
considerando como não conforme as áreas de infiltração inferiores a 6400cm² e as árvores que 

possuem muretas ao seu redor, visto que são insuficientes ou dificultam o direcionamento da 

água de chuva suas raízes.   

Após a aplicação da pontuação estes valores são somados e as ações de manejo foram classificadas 

conforme apresentado na Tabela 15.1: 
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Tabela 15.1 - Classificação das prioridades das ações de manejo das espécies. 
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As arvores que obtiveram pontuação: 

• Acima de 40 em sua maioria são as espécies não indicadas para arborização urbana ou 

proibidas que apresentam presença de pragas e vários conflitos com equipamentos urbanos. 

Nestes casos é necessário a intervenção imediata com o plantio de uma nova muda já de 

acordo com as especificações do PMAU e remoção da planta.  

• Entre 30 e 40 são espécies proibidas ou inadequadas para arborização urbana que não 

apresentam qualquer outro conflito com equipamentos urbanos (pontuação igual a 40). Já as 

que apresentam pontuação entre 30 e 39 são as árvores que apresentam comprometimento 

fitossanitário, além de conflitos com equipamentos urbanos. Neste caso deve-se intervir 

imediatamente nas que apresentam comprometimento fitossanitário de modo a sanar a 

enfermidade e as demais devem ser inseridas também no cronograma de substituição, porém 

em ordem de prioridade posterior à das que obtiveram pontuação superior a 40. É importante 

salientar que quando se trata de comprometimento fitossanitário, há urgência. 

• Entre 20 e 29: São as plantas com comprometimento fitossanitário ou as árvores localizadas 

abaixo de fiação somado a outros conflitos. Neste caso deve-se intervir imediatamente nas 

árvores com comprometimento fitossanitário de modo a sanar a enfermidade, já para as demais 

devem entrar no cronograma de substituição, porém em ordem de prioridade posterior às de 

pontuação entre 30 e 40.     

• Entre 15 e 19: São as arvores de grande porte localizadas abaixo de fiação, somado ou não a 

algum conflito com equipamentos urbanos.  Na classificação da prioridade das ações de 

manejo enquadram-se na quarta ordem de prioridade de substituição, ou seja, após as de 

pontuação entre 20 e 29. 

• Entre 10 e 14: São as que possuem conflitos com equipamentos urbanos não relacionados a 

fiação aérea de energia. A substituição destas árvores se dará à medida que surgirem 

solicitações de remoção que sejam deferidas pela SEASPMA, sendo necessário apenas 

obedecer as exigências do PMAU, quanto a localização, espécie, etc. 

• Entre 1 e 9: São as árvores onde intervenções simples, como por exemplo adequação da área 

de infiltração, a tornam adequadas. 

• Igual a 0: São as arvores adequadas. 

A seguir é apresentado de o exemplo de aplicação do método: Tomando por exemplo a árvore 1 (Tabela 

15.2), trata-se de um Abacateiro, que é uma espécie proibia, por este motivo recebe a pontuação 40 

(quarenta), apresenta conflito com a sinalização (15 pontos), grande porte para o espaço disponível 
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(6), total da pontuação 61. Neste caso como trata-se de uma espécie proibida deve-se proceder a 

substituição da mesma, por uma espécie adequada, conforme as diretrizes do PMAU. 

Agora tomando por exemplo a árvore 6 que é uma Acácia, como não é uma espécie proibida ou não 

recomendada recebe a nota 0 (zero). O mesmo raciocínio é mantido para os demais critérios de 

pontuação. Sendo no final realizada a soma dos pontos afim de obter a pontuação total da árvore. 

Desta forma aplica-se o método para todas as espécies onde prioridade de intervenção vai de acordo 

com a nota, seguindo em ordem decrescente de pontuação. 

Cabe ressaltar mais uma vez que o plano sempre se refere a substituição da espécie e não 
simplesmente ao corte sem substituição. 

Os resultados completos constam na planilha digital. 
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Tabela 15.2 - Aplicação do método para o Centro.  

 

ID Rua X Y Espécie arbórea Porte 
Espécie 
proibida 

(40) 

Presença de 
pragas, 

doenças e 
parasitas 

que possam 
causar 

prejuízo a 
planta (20) 

Apresenta 
conflito com a 

fiação (15) 

Possuem 
sistema 
radicular 
agressivo 

(10) 

Apresenta 
conflito com 

sinalização (8) 

Árvore de 
grande porte 
para o espaço 
disponível  (6) 

Apresenta 
conflito com 

poste e bocas 
de lobo (6) 

Árvore 
pequeno 
porte em 
espaço 

disponível 
para grande 

(4) 

Apresenta 
conflito com 

guia rebaixada 
(4) 

Apresenta 
bifurcação 
abaixo de 
1,80m (2) 

Apresenta 
mureta ou área 

de infiltração 
insuficiente (2) 

Avaliação 

1 Av Guaturamo 454392,7 7411910 Abacateiro Grande 40 0 15 0 0 6 0 0 0 0 0 61 

2 Av Guaturamo 454389 7411918 Abacateiro Grande 40 0 15 0 0 6 0 0 0 2 0 63 

3 Rua Perdizes 454403,6 7411961 Abacateiro Grande 40 0 15 0 0 6 0 0 0 0 0 61 

4 Rua Perdizes 454405,2 7411959 Abacateiro Grande 40 0 15 0 0 6 0 0 0 0 0 61 

5 Rua Perdizes 454449,7 7411940 Abricó da praia Médio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

6 Rua Perdizes 454462,8 7411947 Acácia Grande 0 0 15 0 0 6 0 0 0 2 0 23 

7 Rua Perdizes 454478,1 7411951 Acalifa Pequeno 0 20 0 0 0 0 0 0 0 2 0 22 

8 Rua Perdizes 454510,1 7411943 Acalifa Pequeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Rua Perdizes 454529,4 7411941 Acerola Pequeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

10 Rua Perdizes 454546,5 7411935 Acerola Pequeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

11 Rua Perdizes 454559,2 7411932 Acerola Pequeno 0 20 0 0 0 0 0 0 0 2 0 22 

12 Rua Perdizes 454579,5 7411925 Acerola Pequeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

13 Rua Perdizes 454599 7411923 Acerola Pequeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

14 Rua Perdizes 454613,4 7411924 Acerola Pequeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

15 Rua Perdizes 454646,9 7411920 Acerola Pequeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

16 Rua Perdizes 454714,4 7411906 Acerola Pequeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Rua Perdizes 454716,5 7411908 Acerola Pequeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Rua Perdizes 454734,5 7411908 Acerola Pequeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

19 Rua Perdizes 454761,4 7411912 Acerola Pequeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Rua Perdizes 454788,7 7411908 Acerola Pequeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Rua Perdizes 454803,7 7411890 Acerola Pequeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

22 Rua Perdizes 454817,1 7411889 Acerola Pequeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

23 Rua Perdizes 454847,1 7411886 Acerola Pequeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

24 Rua Perdizes 454853,8 7411884 Acerola Pequeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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15.4. Minuta de proposta de Criação do Código de Arborização do 
Município de Arapongas 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA LEI Nº 3.231 de 14 de setembro de 2005  

 

SÚMULA: Dispõe sobre o código de arborização do Município de Arapongas. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS APROVOU, O PREFEITO MUNICIPAL 

SANCIONOU E EU, PRESIDENTE DA CÂMARA PROMULGO A SEGUINTE LEI: 

 

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º – Este código contém as medidas de política administrativa em matéria de arborização 

urbana, estatuindo as necessárias relações entre o Poder Público e os Munícipes. 

Art. 2º – As árvores e demais formas de vegetação existentes nas ruas, praças e parques, hortos 

florestais, fundos de vales, rios,“ lagos” ,  e áreas verdes definidas em lei, são bens de interesse 

comum a todos os munícipes. Todas as ações que interferirem ou causarem quaisquer danos a 

estes bens, ficam sujeitas as prescrições da presente Lei, obedecidos os princípios da 

Constituição Federal de 1988, as disposições contidas em Legislação Federal, Estadual e 

Municipal, pertinentes à proteção, a conservação e monitoramento de árvores isoladas e 

associações vegetais, no Município de Arapongas. 

Art. 3º – Cabem ao Município e ao Órgão Ambiental Municipal, cumprir, zelar e fiscalizar a 

observância dos preceitos desta Lei, bem como, aplicar as multas administrativas e as 

penalidades cabíveis. A todos os munícipes que infringirem as disposições desta Lei, além das 

penalidades previstas nas legislações Federal e Estadual, sem prejuízo das responsabilidades 

penal e civil, ficam igualmente sujeitas a sanções administrativas que serão dispostas doravante.  
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O Município criará, em momento oportuno, O Departamento, Divisão ou Setor de Parques e 

Jardins. 

Art. 4º – Fica oficializado e adotado em todo o Município de Arapongas, o Plano Municipal de 

Arborização Urbana – PMAU, que servirá de referência para o planejamento, gestão e manejo 

da arborização urbana. 

 

CAPÍTULO II 
DAS ATRIBUIÇÕES DA DIVISÃO DE ARBORIZAÇÃO, PARQUES E JARDINS 

 

Art. 5º – Projetar e implantar  viveiros, praças, parques, ruas, avenidas, hortos florestais, 

promover a recuperação de fundos de vales, matas ciliares de rios que cortam a zona urbana, 

rios de captação e arborização urbana; gerenciar e administrar os serviços de manejo da 

arborização urbana, desde o plantio, podas, erradicação de espécies quando necessário e 

gestão dos resíduos referentes ao manejo das arvores e áreas verdes. 

Art. 6º – Promover a produção de mudas ornamentais em geral e a execução de arborização e 

ajardinamento das vias públicas e a implantação de viveiros. 

Art. 7º – Promover estudos, pesquisa e divulgação das atividades ligadas às suas atribuições, 

funções e objetivos, bem como ministrar cursos e treinamento profissional de mão-de-obra 

habilitada para todas as tarefas, evitando rotatividade de operários após período de experiência. 

Art. 8º – Promover a preservação, direção, conservação e manejo dos parques, praças, ruas, 

hortos, fundos de vales, matas ciliares dos rios urbanos e dos rios de captação, com todos os 

seus equipamentos, atributos e instalações provendo suas necessidades, dispondo, sobre as 

modalidades de uso e conciliando sua conservação e manejo com a utilização pelo público. 

Art. 9º – Promover a prevenção e combate a pragas e doenças das árvores de praças e ruas, 

preferencialmente através do controle biológico. 

Art. 10 – Estimular, propondo normas a respeito, à arborização e ajardinamento com fins 

ecológicos nos limites do Município, incentivar iniciativas de particulares (Munícipes) e de 

associações, no sentido de instituição e manutenção de jardins e áreas verdes, inclusive pela 

aplicação do art. 7 do código florestal; favorecer tais iniciativas com benefício fiscal, concursos 

tipo ‘o mais belo jardim’, etc., promover educação ambiental, cursos, palestras, participação em 

eventos como ‘semana da árvore’, do meio ambiente, etc.; campanhas tipo ‘adote uma árvore’. 

Art. 11 – Adotar medidas de proteção de espécies de flora e fauna nativas ameaçadas de 

extinção. 
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TÍTULO II 
DAS CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE 

 
CAPÍTULO I 

ASPECTOS GERAIS DO MEIO AMBIENTE 
 

Art. 12 – É proibida qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio 

ambiente: solo, água e ar, causado por substâncias sólidas, líquidas, gasosas ou qualquer estado 

de matéria que direta ou indiretamente: 

I. Prejudique a flora e a fauna; 

II. Crie ou possa criar condições nocivas ou ofensivas à saúde, segurança e ao bem-estar 

público. 

Art. 13 – Os resíduos domésticos ou industriais não biodegradáveis não poderão ser lançados 

nos canteiros da arborização urbana ou nas águas interiores. 

Art. 14 – As autoridades incumbidas da fiscalização ou inspeção para fins de controle ambiental 

terão livre acesso, às instalações industriais, comerciais, agropecuárias ou outras, particulares 

ou públicas, capazes de prejudicar o meio ambiente. 

§ 1º - Deverá a prefeitura disponibilizar anualmente, cursos, treinamentos, capacitações 

para seus agentes ambientais em relação a fiscalização, inspeção ou vistoria a respeito 

da arborização urbana. 

Art. 15 – O Município poderá celebrar convênio com órgãos públicos estaduais ou federais para 

execução de tarefas que objetivem o controle da poluição ambiental e dos planos para sua 

proteção, bem como melhorar a arborização urbana. 

 

CAPÍTULO II 
DA ARBORIZAÇÃO PÚBLICA 

 

Art. 16 – É proibido desviar as águas de lavagem com substâncias nocivas à vida das árvores, 

para os canteiros arborizados. 

Art. 17 – Cabe à Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente a 

indicação das espécies de arvores adequadas a cada situação, levando em conta as instruções 

do Plano Municipal de arborização urbana. 
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Art. 18 – É proibido matar ou danificar árvores de ruas ou praças, por qualquer modo ou meio. 

Os infratores ficam sujeitos a multa de 15 UPF/PR (Unidade Padrão Fiscal do Paraná) por cada 

arvore atingida. 

Parágrafo único – O pagamento da multa não isenta o infrator de plantar tantas novas mudas 

quanto àquelas atingidas. No caso de reincidência o valor da multa será dobrado. 

 

TÍTULO III 
DA ORDEM PÚBLICA 

 
CAPÍTULO I 

DO TRÂNSITO PÚBLICO 
 

Art. 19 – É vedado o trânsito de veículos de qualquer natureza sobre os passeios, canteiros, 

praças e jardins públicos. 

Art. 20 – Não será permitido prender animais, amarrados nas árvores de arborização urbana. 

Art. 21 – É proibido o corte ou remoção de árvore existentes nas ruas ou praças sem autorização 

escrita da Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente, a qual deve 

analisar todas as solicitações de corte e emitir parecer favorável ou não ao corte. 

Art. 22 – Os andaimes das construções ou reformas, não poderão danificar as árvores e deverão 

ser retirados até 30(trinta) dias após a conclusão da obra. 

Art. 23 – Os coretos ou palanques não poderão prejudicar a arborização urbana. 

Art. 24 – As bancas de jornais ou revistas devem ter localização aprovada pela Secretaria 

Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente, de tal sorte que não afetem a 

arborização. 

Art. 25 – Toda edificação, passagem ou arruamento que implique no prejuízo à arborização 

urbana deverá ter a anuência da Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio 

Ambiente, que julgará cada caso. 

Art. 26 – Não será permitida a fixação de faixas, cartazes e anúncios nas árvores sem a prévia 

autorização da Prefeitura, ouvida a Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio 

Ambiente. 

§ 1º - É expressamente proibido pintar, pichar, colar ou fixar placas e cartazes nas árvores 

de ruas e praças com o intuito de promoção, divulgação, propaganda ou qualquer outro. 
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§ 2º - Aos infratores será aplicada equivalente a 15 UPF/PR (Unidade Padrão Fiscal do 

Paraná), na reincidência o valor será dobrado. 

  

CAPÍTULO II 
 

DOS MUROS E CERCAS 
 

Art. 27 – Compete ao proprietário do terreno a responsabilidade pelo zelo da arborização e 

ajardinamento existente na via pública em toda a extensão da testada. 

Art. 28 – Cabe ao proprietário do terreno assumir os custos de manejo decorrentes da 

arborização, seja nos processos de plantio, cuidados, podas e eventual corte, sempre com a 

autorização da Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente. 

Art. 29 – Compete ao proprietário do terreno, edificado ou não, a construção de sarjetas ou 

drenos para o escoamento ou infiltração das águas pluviais que possam prejudicar a arborização 

pública existente ou projetada. 

Art. 30 – As árvores mortas existentes nas vias públicas serão substituídas pelo morador pelas 

espécies recomendadas pelo Plano Municipal de Arborização Urbana. 

 

CAPÍTULO III 
DOS LOTEAMENTOS E CONSTRUÇÕES 

 

Art. 31 – Fica proibido o loteamento de áreas que possuam bosques com matas nativas primárias 

ou secundárias representativas dos ecossistemas naturais com potencial para serem 

transformadas em unidades de proteção ambiental, tais como parque municipal, reserva 

biológica ou área de preservação permanente. 

Parágrafo único – As áreas pertencentes a particulares cobertas de matas primitivas ou 

secundárias naturais ou matas artificiais, gozarão de benefício fiscal. 

Art. 32 – Nos setores habitacionais, o ‘habite-se’ somente será expedido após o plantio de, no 

mínimo, uma árvore para a fração mínima de terreno, inclusive nos conjuntos habitacionais. 

Art. 33 – Para se evitar o corte de exemplares de árvores de grande porte, será permitido uma 

redução de até 5,0 (cinco) metros nos valores dos recuos frontais ou laterais ou de fundo dos 

lotes para as construções. 



PMAU – Plano Municipal de Arborização Urbana de Arapongas-PR 

 

Página 249 de 275 

Art. 34 – Nos projetos de loteamento que afetem pontos panorâmicos de paisagem, deverão ser 

adotados medidas convenientes a sua defesa, podendo o município exigir, para aprovação do 

projeto, a construção de mirantes e demais obras necessárias à servidão pública perene para 

estes lugares. 

Art. 35 – Na aprovação de projetos para construções residenciais, comerciais e industriais, 

deverá o município exigir a locação das árvores existentes nos passeios públicos, sendo proibido 

o corte de árvores para entrada de veículos, desde que haja possibilidade ou espaço para tal. 

§ 1º - Somente com a anuência da Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos 

e Meio Ambiente poderá ser concedida licença especial para a retirada de árvores, na 

possibilidade comprovada de locação de entrada de veículos da construção a ser 

edificada. 

§ 2º - O proprietário fica responsável pela proteção das árvores durante a construção, de 

forma a evitar qualquer danificação, e fica a cargo do Departamento competente a 

fiscalização. 

 

CAPÍTULO IV 
DOS CORTES E PODAS 

 

Art. 36 – É atribuição exclusiva do Município ou de empresas credenciadas e treinadas pelo 

Município, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente, 

podar, cortar, derrubar ou sacrificar árvores da arborização pública, sempre com autorização da 

referida Secretaria. 

§ 1º - Constitui infração a esta Lei, todo e qualquer ato que importe em: 

I – Mutilação de árvores sem causar sua morte; 

II – Prática de atos que causem morte da árvore. 

§ 2º - Aos responsáveis pelos atos acima serão aplicadas sanções, sem prejuízo das 

medidas penais cabíveis. As multas poderão variar de 5 a 15 UPF/PR (Unidade Padrão 

Fiscal do Paraná), conforme reincidência ou não, ou índice que venha substituí-la. 

§ 3º - No caso de acidentes automotivos, caso haja danos a árvores públicas, são 

responsáveis todos os que concorram, direta ou indiretamente, para a prática de atos aqui 

prescritos, sendo solidários o proprietário do veículo e o causador do dano, que deverão 

apresentar ao DETRAN o comprovante do recolhimento da multa referente ao dano 
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causado à vegetação, em 15 UPF/PR (Unidade Padrão Fiscal do Paraná), por unidade 

atingida,  para a liberação do veículo infrator. 

Art. 37 – É proibido destruir ou danificar árvores em logradouros e prédios públicos, e ainda, em 

áreas particulares existentes na zona urbana do Município. 

§ 1º - Entende-se por destruição, para os efeitos desta Lei, a morte das árvores ou que 

seu estado não ofereça mais condições para sua recuperação. 

§ 2º - Entende-se por danificação, para os efeitos desta Lei, os ferimentos provocados na 

árvore, com possível consequência a morte da mesma. 

§ 3º - A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente não autorizará o corte de 

árvores quando se tratar da colocação de luminosos, letreiros e similares, faixadas de lojas 

comerciais e toldos. 

Art. 38 – Qualquer pessoa poderá requerer a licença para derrubada, corte ou sacrifício de uma 

árvore da arborização urbana. O Município, através da Secretaria Municipal de Agricultura, 

Serviços Públicos e Meio Ambiente decidirá, de acordo com os critérios técnicos, o que deve ser 

feito. 

§ 1º - Concedida licença para corte de árvores, deverá ser implantada na mesma 

propriedade uma nova arvore da espécie recomendada pelo Plano Municipal de 

Arborização Urbana. 

Art. 39 – O corte e poda poderá ser realizado pelo morador ou contratante, desde que aprovador 

pela Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente e qualquer prejuízo 

seja do requerente e executor. 

 

TÍTULO IV 
DAS NORMAS TÉCNICAS 

 
CAPÍTULO I 

DO SISTEMA DE ÁREAS VERDES 
 

Art. 40 – Considera-se área verde ou arborizada as de propriedade pública ou particulares, 

delimitadas pelo Município com o objetivo de implantar ou preservar a arborização e 

ajardinamento, visando assegurar condições ambientais e paisagísticas, podendo ser 

parcialmente utilizada para a implantação de equipamentos ou de lazer. 

Art. 41 – Considera-se ainda áreas verdes: 
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I. As áreas municipais que já tenham ou venham a ter, por decisão do executivo, 

observadas as formalidades legais, a destinação referida no artigo anterior; 

II. Os espaços livres constantes dos planos de loteamento; 

III. As previstas em planos de urbanização já aprovados por Lei ou que vierem a sê-lo. 

Art. 42 – As áreas verdes de propriedade particular classificam-se em: 

I. Clubes esportivos sociais; 

II. Clubes de campo; 

III. Áreas arborizadas. 

Art. 43 – A taxa de ocupação do solo, nas áreas verdes referidas no art. 43, bem como naquelas 

de que tratam os itens I e II do art. 44, não poderá exceder a 0,1(um décimo) para edificações 

cobertas, ou a 0,4(quatros décimos) para qualquer tipo de instalação. Para áreas de 

estacionamento, quadras esportivas e equipamentos de lazer ao ar livre, o coeficiente de 

aproveitamento, nas mesmas áreas, não poderá ser superior a 0,2(dois décimos). 

§ 1º - Esta licença poderá ser negada se a árvore for considerada imune de corte, mediante 

ato do Poder Público, por motivo de sua localização, raridade, beleza ou condição 

especial. 

Art. 44 – Nas ruas arborizadas, os fios condutores de energia elétrica e telefônicos deverão ser 

colocados a distância razoável das árvores ou convenientemente isolados. Os cabos elétricos 

deverão ser encapados ou isolados, para proteção das árvores e dos usuários. 

Parágrafo único – Quando a copa desta árvore estiver atingindo os fios, ela poderá ser podada 

seguindo orientação técnica condizente de tal forma que não prejudique ou danifique a árvore, 

mas que se venha a adequar a árvore ao espaço físico disponível. 

 

CAPÍTULO V 
DA FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DO SOLO 

 

Art. 45 – A Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente poderá exigir 

dos proprietários o revestimento vegetal do solo quando: 

I. O nível do terreno for superior ao da rua; 
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II. Se verificar erosão da terra do terreno particular em consequência da chuva; 

Art. 46 – Caberá ao Município, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos 

e Meio Ambiente, indicar a vegetação a ser utilizada na fixação do solo, fazendo a expedição 

das intimações que se fizerem necessárias. 

§ 1º - O prazo para o início do revestimento será de 30(trinta) dias, podendo ser reduzido, 

por motivo de segurança, quando, a juízo da autoridade competente, for julgada 

necessidade urgente. 

§ 2º - Quando o proprietário deixar de cumprir a intimação, o Município, através do 

Departamento competente, executará o obra e serviços compreendidos pela disposição 

deste artigo. 

§ 3º - Os serviços serão cobrados pela Prefeitura em 02(duas) prestações, juntamente 

com o imposto territorial ou predial, acrescido de 20%(vinte por cento), quando o 

responsável deixar de efetuar o pagamento dentro do prazo que lhe foi fixado. 

Art. 47 – A taxa de ocupação do solo, nas áreas verdes referidas no item I do art. 44, não poderá 

exceder a 0,2(dois décimos) para qualquer tipo de instalação, incluindo edificações, áreas de 

estacionamento, quadras esportivas de lazer ao ar livre, não excedendo o coeficiente de 

aproveitamento do lote a 0,5(cinco décimos). 

Art. 48 – Nas áreas verdes, públicas ou particulares, em desacordo com as condições 

estabelecidas nos artigos 45 e 46, não serão admitidas quaisquer ampliações na ocupação ou 

aproveitamento do solo, admitindo-se apenas reformas essenciais à segurança e higiene das 

edificações, instalações e equipamentos existentes. 

Art. 49 – Considera-se Sistema de Áreas Verdes do Município o conjunto das áreas delimitadas 

pela Prefeitura, em conformidade com o artigo 42 da presente Lei. 

Art. 50 – São consideradas áreas verdes, e como tal incorporam-se no Sistema de Área Verdes 

do Município, dentre outras: 

I - Todas as praças, jardins e parques públicos do Município; 

II - Todos os espaços livres de arruamento, já existentes ou cujos projetos vierem a ser 

aprovados. 

Art. 51 – As áreas particulares que vierem a ser incorporadas, na forma desta Lei, ao Sistema 

de Áreas Verdes, são isentas dos impostos municipais sobre elas existentes. 
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§ 1º - O Município poderá de acordo com a conveniência e oportunidade da administração 

realizar parceria com pessoas físicas ou jurídicas visando a conservação, urbanização e 

ajardinamento de praças públicas, canteiros, fundo de vale, áreas de preservação 

permanente, áreas verdes e áreas ociosas de sua propriedade.  

§ 2º - Para a concretização da parceria aludida no parágrafo anterior o Município poderá 

autorizar a utilização de espaço físico adequado para a fixação de anúncio publicitário, 

informando o nome da empresa ou pessoa física participante.  

§ 3º - Em atendimento ao estabelecido no parágrafo 1º, poderá ainda o Município de 

acordo com a conveniência e oportunidade da administração realizar parcerias com 

pessoas físicas ou jurídicas autorizando, mediante processo licitatório, a instalação de 

quiosques, para a comercialização de lanches, flores, revistas e jornais, sorvetes e cafés.  

§ 4º - Constará obrigatoriamente do contrato a ser firmado com os parceiros, as seguintes 

obrigações:  

a) nas hipóteses dos parágrafos 1º e 2º: 

 I - plantio de grama, árvores e flores; 

II - manutenção e limpeza da área cedida, com poda regular da grama e 

arbustos, e conservação de calçadas e passeios; 

III - prazo do contrato por um (1) ano com possibilidade de renovação por 

igual prazo; 

IV - dimensões máximos (6,00m²) do anúncio publicitário, evitando-se 

poluição visual; 

V - toda e qualquer benfeitoria ficará incorporado ao imóvel público, ficando 

vedado qualquer indenização ou retenção a este título; 

VI - o contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por iniciativa das 

partes ou por descumprimento de cláusula contratual, sem qualquer 

penalidade para a parte que solicitar a rescisão. 

b) na hipótese do parágrafo 3º: 

I - Plantio de grama, árvores e flores; 

II - Manutenção e limpeza da área cedida com poda regular da grama e 

arbustos, bem como conservação de calçadas e passeios; 
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III - Prazo do contrato estimado em um (1) ano, com possibilidade de 

renovação por igual período; 

IV - quiosques padronizados e localização indicados pela secretaria municipal 

de planejamento; 

V - toda e qualquer benfeitoria ficará incorporado ao imóvel público, ficando 

vedado qualquer indenização ou retenção a este título; 

VI - o contato poderá ser rescindido a qualquer tempo por iniciativa das partes 

ou por descumprimento de cláusula contratual, sem qualquer penalidade para 

a parte que solicitar a rescisão; 

VII - Início das atividades ficará subordinado ao atendimento das normas 

tributárias do município, com expedição de alvará de licença e recolhimento 

de taxas; 

VIII - subordinação ao Código de Postura do Município, principalmente no que 

concerne ao horário de funcionamento, de 2º a Sexta-feira, das 8:00 às 22:00 

horas, e aos sábados e domingos das 8:00 às 24:00 horas, ficando proibida 

a poluição sonora; 

IX - Proibição de venda de bebidas alcóolicas de toda e qualquer espécie; 

X - será permitida a exploração de apenas uma única atividade comercial em 

cada espaço cedido, dentro as mencionadas no parágrafo 3º; 

XI - Manter em perfeita higiene e asseio, quando for o caso, os alimentos 

expostos à venda, de acordo com às normas e exigências estabelecidas pela 

vigilância Sanitária do Município, mantendo exposto o alvará sanitário; 

XII - instalação de cestos de lixo com fácil acesso aos clientes, devendo o lixo 

no final do expediente  ser acomodado em sacos plásticos longe do alcance 

de animais; 

XIII - Não será permitido a instalação ou colocação de mesas e cadeiras junto 

a calçadas ou passeios, impedindo o livre trânsito de pedestres; 

XIV - a ligação de água, esgoto e energia elétrica ficará a cargo do 

cessionário, sem nenhum ônus para o Município; 

XV - Proibição de qualquer outro investimento no espaço cedido senão os 

previstos neste Lei. 
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§ 5º - Após notificados, os atuais proprietários de quiosques para a venda de lanches e 

similares deverão se enquadrar aos termos da presente lei, sob pena da imediata 

revogação do alvará de licença e apreensão dos equipamentos.  

§ 6º - Ficará a cargo da administração municipal delimitar as áreas sujeitas a conservação, 

urbanização e ajardinamento, nos casos de áreas públicas com dimensões extensas onde 

comportarem mais de um quiosque.  

 

CAPÍTULO II 
DAS NORMAS PARA A ARBORIZAÇÃO 

 

Art. 52 – A arborização urbana deve seguir as instruções do PMAU - Plano Municipal de 

Arborização Urbana de Arapongas, sendo que sua implementação e fiscalização ficará a cargo 

da Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente: 

a) nos canteiros centrais das avenidas, conciliando a altura da árvore adulta com a 

presença de fiação elétrica, se existir; 

b) quando as ruas e passeios tiverem largura compatível com a expansão da copa da 

espécie a ser utilizada e porte, observando-se o devido afastamento das construções, 

existência de postes e fios de eletricidade, assim como de afastamento de esquinas, de 

modo não prejudicar a visibilidade dos carros, afastamento de bocas de lobo e demais 

critérios fixados pelo PMAU. 

Parágrafo único – Nos passeios e canteiros centrais, a pavimentação será interrompida deixando 

canteiros com área mínima de 1(um) metro quadrado para o plantio de árvores em espaçamentos 

compatíveis com o porte da espécie a ser utilizada. O centro do canteiro não poderá estar a uma 

distância inferior a 1,0m (um metro) do meio-fio. 

Art. 53 – As mudas das árvores deverão ser plantadas de acordo com os critérios definidos no 

PMAU. 

Art.54 – Compete à Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente, 

selecionar as espécies para a arborização, considerando as suas características, os fatores 

físicos e ambientais, bem como o espaçamento para plantio, de acordo com as instruções 

definidas no PMAU. 

Art. 55 – Quando se tratar de ajardinamento em passeios, este deverá obedecer às seguintes 

normas: 
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I. somente poderá ser executado em passeios de largura não inferior a 1,20(um metro e 

vinte centímetros) e em faixa desenvolvida longitudinalmente, localizada junto ao 

alinhamento do lote; 

II. a faixa ajardinamento terá largura máxima de ¼ (um quarto) do passeio respectivo, 

sendo que necessariamente deverá ser pavimentada uma faixa de no mínimo 1,40m de 

largura prevendo a acessibilidade (01 cadeirante, mais uma pessoa). Os galhos e folhas 

das arvores novas também devem ser podados pelos próprios moradores no sentido de 

permitir a passagem livre de pedestres sobre o passeio. 

III. para passeios com largura não inferior a 2,40m (dois metros e quarenta centímetros), 

será facultada a execução de outra faixa ajardinada junto ao meio fio, com largura máxima 

de ¼(um quarto) do passeio respectivo; 

IV. nas faixas ajardinadas, junto ao alinhamento do lote, será permitido somente o plantio 

de grama ou outra vegetação rasteira. Nos demais será facultada a colocação de plantas 

arbustivas, próprias para jardins; 

V. as faixas ajardinadas deverão ser interrompidas em todo  sua extensão, à frente das 

portas de garagem, pelo pavimento do passeio, ou por faixas pavimentadas com largura 

mínima de 0,40(quarenta centímetros), para passagem de veículos. 

Art. 56 – Os passeios, para receberem simultaneamente o plantio de árvores e ajardinamentos, 

deverão ter largura não inferior a 3,00(três metros), nas ruas onde é exigido afastamento ou 

recuo de frente, e 4,00(quatro metros) naquelas onde são permitidas edificações no alinhamento. 

 

TÍTULO V 
DAS PENALIDADES 

 
CAPÍTULO I 

DAS INFRAÇÕES E DAS PENAS 
 

Art. 57 – Constitui infração toda ação ou omissão contrária às disposições deste código. 

Art. 58 – Será considerado infrator todo aquele que cometer, mandar ou auxiliar alguém a praticar 

infração e os encarregados da execução das leis que, tendo conhecimento da infração, deixarem 

de autuar o infrator. 

Art. 59 – A pena, além de impor a obrigação de fazer ou desfazer, será pecuniária e constituirá 

em multa, observados os limites estabelecidos neste código. 
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Art. 60 – A penalidade pecuniária será judicialmente executada se, imposta de forma regular e 

pelos meios hábeis, o infrator se recusar a satisfazê-lo no prazo legal. 

§ 1º - A multa não paga no prazo regulamentar será inscrita em dívida ativa. 

§ 2º - Os infratores que estiverem em débito de multa não poderão receber quaisquer 

quantias ou créditos que tiverem com a Prefeitura, participar de concorrência convite ou 

tomada de preços, celebrar contratos ou termo de qualquer natureza ou transacionar a 

qualquer título com a administração municipal. 

Art. 61 – Na reincidência, as multas serão cobradas em dobro. 

Art. 62 – As penalidades aqui referidas não isentam o infrator da obrigação de reparar o dano 

resultante da infração, na forma da Lei. 

Art. 63 – Os débitos decorrentes de multa não pagos nos prazos regulamentares, serão 

atualizados nos seus valores monetários, na base dos coeficientes de correção monetária que 

estiverem em vigor na data de liquidação das importâncias devidas. 

Art. 64 – Não são diretamente passíveis de aplicação das penas definidas neste código: 

I. os incapazes na forma da Lei; 

II. os que foram coagidos a cometer a infração. 

Nestes casos a pena recairá sobre os pais, tutores ou pessoas sob cuja guarda estiver o menor, 

o deficiente ou aquele que der causa a contravenção forçada e sobre o autor da coação. 

 

CAPÍTULO II 
DO AUTO DA INFRAÇÃO 

 

Art. 65 – Auto de infração é o instrumento por meio do qual a autoridade municipal apura a 

violação das disposições deste código. 

§ 1º - Qualquer Munícipe pode autuar os infratores, devendo o auto ser assinado por duas 

testemunhas e encaminhado ao município para fins de direito. 

§ 2º - São autoridades para lavrar o auto de infração os fiscais da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente. 
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Art. 66 – Os autos de infração lavrados em modelos específicos deverão conter as informações 

básicas inerentes a questão e devem ser assinados por quem lavrou, pelo infrator e duas 

testemunhas capazes, se houver. 

§ 1º - A assinatura não constitui formalidade essencial à validade do auto, não implica em 

confissão e nem a recusa agravará a pena. 

§ 2º - Recusando-se o infrator a assinar o auto, será tal recusa averbada no mesmo pela 

autoridade que o lavrou. 

CAPÍTULO III 
DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 

 

Art. 67 – O infrator terá o prazo de 5(cinco) dias para apresentar defesa, contados na data da 

ciência da lavratura do auto de infração. 

Art. 68 – Julgada improcedente ou não, sendo a defesa apresentada no prazo previsto, será 

imposta a multa ao infrator, o qual será intimado a recolhê-la dentro do prazo de 5 (cinco) dias. 
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15.5.  Modelo de Ficha para solicitação de remoção de árvore 

Na Figura 15.1 é apresentado um modelo de ficha a ser preenchida pela SEASPMA, quando de 

um requerimento de corte de árvore, o arquivo digital foi fornecido no CD. 

 Figura 15.1 - Modelo de Ficha de solicitação de remoção de árvores. 
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15.6. Quantidade de Espécies Exóticas e Nativas Centro e Amostragem 

ESPÉCIES EXÓTICAS 
Espécie Porte Centro Amostragem 
Abacateiro Grande 4 3 
Abricó da praia Médio 1 0 
Acalifa Pequeno 2 0 
Acerola Pequeno 20 3 
Agave Pequeno 27 6 
Álamo Grande 5 0 
Albizia Médio 0 1 
Alfeneiro Grande 279 12 
Amarelinho Médio 3 0 
Amendoeira Grande 30 6 
Amoreira Médio 7 1 
Araucaria colomnaris Grande 1 1 
Azaléia Pequeno 3 1 
Árvore da felicidade Pequeno 2 0 
Árvore do viajante Médio 2 0 
Árvore-guarda-chuva Pequeno 6 1 
Árvore samambaia Grande 0 3 
Bico de papagaio Pequeno 3 1 
Boldo Grande 1 1 
Cabeleira de velho Pequeno 1 1 
Cacto Pequeno 16 0 
Café Pequeno 2 0 
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Caferana Pequeno 2 0 
Cairuçu-asiático, centela, dinheiro-em-penca Pequeno 0 0 
Cajá-manga Médio 1 0 
Camarão amarelo Pequeno 1 0 
Camélia Médio 3 3 
Canela-da-índia Grande 5 3 
Cassia Imperial Médio 13 1 
Castanheira Médio 3 0 
Cerejeira-do-Japão Pequeno 322 74 
Chapéu de Napoleao Médio 2 1 
Cheflera Pequeno 1 0 
Cheflera variegata Pequeno 1 0 
Chuva de Ouro Grande 2 0 
Cipestre Pequeno 1 0 
Citrus Médio 0 1 
Cróton Pequeno 4 3 
Cróton verde-amarelo Pequeno 2 1 
Cupressus Grande 11 0 
Dracena Pequeno 41 0 
Dracena fragrans Pequeno 1 0 
Dracena tricolor Pequeno 1 0 
Dracena variegata Pequeno 1 1 
Dracena vermelha Pequeno 8 0 
Eritrina verde-amarela Médio 1 0 
Escova de Garrafa Pequeno 23 4 
Espirradeira Pequeno 19 7 
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Eucalipto  Grande 0 0 
Falsa Azeitona Médio 0 1 
Falsa-murta Médio 97 42 
Ficus Grande 83 21 
Ficus lira Grande 1 2 
Flamboyant Grande 9 1 
Flamboyant de jardim Pequeno 0 3 
Flor do Caribe Pequeno 1 0 
Flor de coral Pequeno 1 0 
Goiabeira Pequeno 7 4 
Hibiscus Pequeno 123 22 
Jambo Grande 0 1 
Jambolão Médio 1 0 
Jaqueira Grande 2 1 
Jasmin manga Pequeno 13 2 
Justicia vermelha Pequeno 0 2 
Laranjeira Médio 0 1 
Leucena Médio 1 0 
Lichia Médio 0 5 
Limoeiro Pequeno 27 14 
Magnólia Médio 117 25 
Mamoeiro Pequeno 4 6 
Mangueira Grande 13 18 
Margaridão amarelo Pequeno 1 0 
Melaleuca Médio 2 0 
Moringa Médio 1 0 
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Nespeira Grande 5 9 
Nim Grande 0 1 
Oiti Grande 151 91 
Palmeira areca Médio 15 5 
Palmeira fênix Pequeno 42 8 
Palmeira imperial Grande 116 12 
Palmeira leque Grande 39 4 
Palmeira rabo-de-peixe Grande 2 1 
Palmeira sagu Pequeno 2 0 
Palmeira triangular Médio 2 4 
Pata de elefante Pequeno 2 1 
Pau Fava Médio 4 2 
Pessegueiro Médio 0 1 
Pingo-de-ouro Pequeno 27 5 
Pinhão de Madagascar Médio 3 0 
Pinheiro Médio 9 0 
Pinus Médio 1 1 
Pleomele Médio 2 0 
Podocarpus Médio 71 8 
Primavera Pequeno 4 6 
Resedá Pequeno 307 20 
Resedá Gigante Médio 2 0 
Romã Pequeno 5 2 
Sabão de soldado Médio 3 0 
Sibipiruna Grande 216 85 
Tabernaemontana sp. Médio 1 0 
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Tipuana Grande 2 1 
Tuia Pequeno 22 17 
Tulipa vermelha Pequeno 19 0 
Yucca elephantipes Pequeno 4 0 

TOTAL 2466 595 
 

ESPÉCIES NATIVAS 
Espécie Porte Centro Amostragem 
Acácia Grande 1 0 
Alecrim de campinas Grande 4 2 
Annona sp. Grande 1 0 
Araçá Pequeno 1 0 
Araticum Pequeno 1 0 
Araucária Grande 0 1 
Aroeira Pimenteira Médio 5 1 
Aroeira salsa Médio 198 88 
Boldo baiano Pequeno 4 0 
Caliandra Pequeno 1 0 
Canafístula Grande 3 1 
Canelinha Grande 1 3 
Cassia Médio 5 0 
Espinheira santa Pequeno 0 1 
Eugenia Pequeno 3 0 
Figueira  Grande 2 0 
Figueira branca Grande 6 0 



PMAU – Plano Municipal de Arborização Urbana de Arapongas-PR 

 

Página 265 de 275 

Guajuvira Grande 1 0 
Jatobá Grande 6 0 
Jerivá Grande 42 7 
Ipê Grande 65 4 
Ipê - amarelo Médio 156 21 
Ipê - roxo Grande 171 17 
Ipê branco Grande 31 2 
Ipê Rosa Grande 96 17 
Jaboticabeira Médio 5 2 
Jenipapo Grande 1 0 
Jurubeba Pequeno 5 2 
Leiteiro Pequeno 0 1 
Manacá-da-serra Pequeno 35 18 
Manacá-de-cheiro Pequeno 4 2 
Pata-de-vaca Médio 13 7 
Pitangueira Pequeno 10 9 
Quaresmeira Médio 493 21 
Sabão-de-soldado Médio 0 3 
Sobrasil Grande 1 0 
Tabernaemontana sp. Pequeno 0 1 
Trema Pequeno 1 0 

TOTAL 1372 231 
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15.7. Mapas 
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15.8. Distribuição espacial das falsa-murta 
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15.9. Distribuição espacial das árvores com cupim 
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15.10. Distribuição Espacial da Contagem Por Ortofotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PMAU – Plano Municipal de Arborização Urbana de Arapongas-PR 

 

Página 275 de 275 

15.11. ART 
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