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INTRODUÇÃO

O Plano Diretor de Arborização Urbana do Município de Caxias do Sul (PDAU) foi

elaborado  pela  Comissão  de  Arborização  Urbana  da  Secretaria  Municipal  do  Meio

Ambiente (SEMMA) da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (estabelecida através da

Portaria  144.342),  em  atendimento  ao  disposto  nos  artigos  49,  50  e  51  do  Decreto

Municipal Nº 19.571/2018. 

A elaboração do plano contou com a participação de uma equipe multidisciplinar,

com  profissionais  e  estagiários  das  áreas  de  Ciências  Biológicas,  Arquitetura  e

Engenharias Florestal,  Ambiental,  Agronômica e Civil.  No período compreendido entre

junho  de  2018  a  março  de  2020,  foram  feitas  diversas  reuniões  entre  os  membros

participantes da Comissão, contando também com a participação de outros colegas, de

acordo com a necessidade, cabendo citar reuniões com o Setor de Educação Ambiental

da SEMMA e com a Secretaria Municipal do Urbanismo, além de diversas reuniões entre

a  Coordenação  da  Comissão  e  os  Secretários  Municipais  de  Meio  Ambiente  que

estiveram como titulares da pasta durante o período de elaboração do plano. 

Todas as reuniões da Comissão foram feitas com lavratura de atas, sendo que a

escrita do plano e revisões pelos demais membros eram feitas no período entre reuniões,

com envio dos arquivos por e-mail  ou disponibilização em rede.  Durante as reuniões,

eram esclarecidas  as  dúvidas  e  deliberadas  questões  acerca  das  diretrizes  a  serem

adotadas  pela  SEMMA,  considerando-se  as  dificuldades  operacionais  pela  falta  de

pessoal e equipamentos, e tendo em vista a maximização dos benefícios da arborização

urbana para a população. 

A Comissão de Arborização Urbana considera este Plano um importante marco

para a gestão da arborização urbana no município, entendendo que ele é o ponto de

partida para diversas outras melhorias que poderão ocorrer a partir da implantação das

boas práticas aqui previstas. Espera-se também que o documento sirva de base para

outros municípios, a fim de trazer melhorias para a área de conhecimento da arborização

urbana, que, por muito tempo, foi deixada de lado no planejamento de centros urbanos e

que, hoje, entende-se ser crucial para a qualidade de vida da população. 
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1 IMPORTÂNCIA DA ARBORIZAÇÃO URBANA PARA O MUNICÍPIO

O conceito de arborização urbana pode incluir toda a cobertura vegetal de porte

arbóreo  existente  nas  cidades.  Essa  vegetação  ocupa,  basicamente,  três  espaços

distintos,  sendo  as  áreas  livres  particulares,  as  áreas  livres  de  uso  público  e

potencialmente coletivas, como parques e praças, e as áreas acompanhando o sistema

viário. Apesar de toda vegetação ser de suma importância e capaz de contribuir para a

qualidade  de  vida  da  população,  serão  consideradas  no  presente  Plano  Diretor  de

Arborização Urbana apenas as contribuições das duas últimas, por tratarem-se de áreas

cuja manutenção incumbe ao poder público municipal.

Pode-se  afirmar  que  a  grande  concentração  populacional  em  áreas  urbanas

contribui em diversos níveis para a degradação ambiental, sendo a arborização urbana

um eficiente meio de mitigar alguns dos problemas gerados por essa elevada densidade

populacional.  A vegetação  existente  na  arborização  urbana  pode  ser  utilizada  como

ferramenta de aproximação da população com a natureza, servindo, se bem trabalhada

por meio de processos educativos,  como veículo  para  o estabelecimento de vínculos

entre as pessoas e o meio ambiente, já que em muitos casos, as árvores existentes nas

vias públicas são o contato mais próximo da população com o ambiente natural.

A existência de árvores nas vias públicas pode concorrer para a obtenção de um

ambiente urbano mais agradável sob o ponto de vista ambiental, social, estético e até

mesmo econômico, considerando que, com sua função paisagística, de embelezamento e

harmonização  da  paisagem,  pode  diminuir  o  impacto  negativo  de  determinadas

construções, valorizando espaços e imóveis.

Do ponto de vista ecológico, os serviços ambientais prestados pela arborização

urbana  vão  muito  além  da  redução  da  poluição  atmosférica  e  da  diminuição  da

impermeabilização do solo. Tais serviços são essenciais para a manutenção do equilíbrio

ecológico, atuando de forma imprescindível na conservação da biodiversidade na área

urbana, já que árvores são fontes e locais de alimentação, repouso e abrigo para diversas

espécies da fauna,  em especial  para  a  avifauna,  sendo capazes de proporcionar  um

ambiente favorável à reprodução.

A atenuação  da  poluição  sonora  e  visual  proporcionadas  pelas  árvores  são

fatores que contribuem para o bem-estar da comunidade. Além destes, outros benefícios

como  a  melhora  das  condições  microclimáticas  e  sua  estabilidade,  causadas  em

consequência da diminuição das amplitudes térmicas, da redução da insolação direta e

das taxas de transpiração, são contribuições valorosas. A importância da vegetação na
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qualidade de vida da população é inegável, tendo em vista os benefícios já mencionados,

dentre  tantos  outros,  entendendo-se,  por  qualidade  de  vida,  os  diversos  aspectos

envolvendo questões sociais, culturais, ambientais e inclusive de biodiversidade de cada

região.

Quando convivendo harmonicamente em meio às estruturas urbanas, as árvores

passam muitas vezes despercebidas, assim como os grandes benefícios proporcionados

por elas. Contudo, quando em condições inapropriadas, podem gerar conflitos, causando

sérios  transtornos  à  população.  Tais  condições  de  conflito  podem  ser  geradas  pela

implantação  de  uma  arborização  sem  planejamento,  muitas  vezes  realizada  em

decorrência de um crescimento desordenado da cidade, ou por um manejo inadequado

de  determinado  espécime.  Essas  situações,  associadas  à  falta  de  conhecimento  das

pessoas,  são  capazes  de  levá-las  a  ver  as  árvores  como  inconvenientes  e

desnecessárias.

Analisando-se  o  histórico  do  Município  de  Caxias  do  Sul,  percebe-se  uma

evolução  quanto  às  diretrizes  para  implantação  de  novos  loteamentos,  com  um

significativo avanço nas questões referentes ao estabelecimento dos passeios públicos e

sua arborização. Regramentos como os que exigem largura mínima de passeios e vias

(Lei Municipal Nº 6.810/2007), recuo de edificações (Lei Complementar Nº 290/2007) e

parâmetros  para  a  construção  de  mezaninos  e  marquises  (Lei  Complementar  Nº

375/2010), além do próprio regramento acerca das características da arborização a ser

implantada  (Decreto  Nº  19.571/2018),  dentre  outros,  convergem  para  o  melhor

aproveitamento dos espaços na implantação de uma arborização urbana eficiente e com

menores chances de conflitos a longo prazo.

Em alguns locais ocupados em tempos pretéritos, e também alguns ocupados

recentemente por meio de parcelamentos irregulares, percebem-se maiores índices de

ocorrência de conflitos e inadequação de espécimes existentes em suas vias. É o caso de

bairros como o Rio Branco e o Planalto, por exemplo, onde não há, na maioria de suas

vias, passeio público consolidado, ou onde há vias urbanas estreitas, que nem ao menos

possibilitam a implantação de calçadas, menos ainda o plantio de espécimes arbóreos.

Em outros locais, onde há espaço, verifica-se por vezes o plantio no meio da calçada,

atrapalhando o fluxo de pedestres, assim como o plantio de espécies inadequadas, como

Citrus spp. (limoeiros),  Ceiba speciosa (paineiras) e  Ficus sp. (figueiras). Tais situações

frequentemente são de difícil correção, não restando, em muitos casos, alternativa que

não seja a supressão dos poucos indivíduos arbóreos existentes e a manutenção de vias
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quase sem arborização.

Apesar  da  grande  diversidade  de  espécies  arbóreas  existentes,  nem  todas

apresentam características adequadas para serem utilizadas em espaços públicos, em

especial  na  arborização  de  vias.  A  escolha  equivocada  de  espécies  pode  levar  a

problemas bastante relevantes, cujas soluções certamente serão onerosas em tempo e

recursos.

Dentre  as  situações  de  incompatibilidade  mais  recorrentes  verificadas  na

arborização urbana, a maior parte é resultante da escolha inadequada da espécie para o

local. Como exemplo, pode-se citar  aquelas espécies cujo sistema radicular cresce de

forma agressiva, causando danos a tubulações e calçadas, aquelas que têm grande porte

e podem danificar estruturas de distribuição de energia e de telefonia se plantadas em tais

locais,  assim  como  aquelas  cujos  galhos  são  menos  resistentes  e  quebram-se  com

facilidade, colocando em risco a população se plantadas em local onde há tráfego de

pedestres.

O  planejamento  da  arborização  deve  ser  minucioso  e  levar  em consideração

diversos aspectos do ambiente urbano. A fim de que não exista conflito da vegetação com

as estruturas urbanas, deve-se fazer uma seleção das espécies mais apropriadas para

cada local e prezar por maior diversidade. Agindo desta forma, ao implantar árvores na

paisagem urbana, a tendência é trazer somente benefícios.

O acelerado crescimento urbano que caracteriza a região serrana do Rio Grande

do  Sul  e,  em  especial,  o  Município  de  Caxias  do  Sul,  traz  consigo  uma  gama  de

demandas,  tanto  no âmbito  social,  econômico e  estrutural,  quanto  no ambiental.  Tais

necessidades devem nortear o planejamento e as ações a serem implementadas pela

Prefeitura Municipal. O presente Plano Diretor de Arborização Urbana é uma ferramenta

de planejamento que visa, dentre outros objetivos, suprir parte da demanda ambiental,

aumentando os benefícios trazidos pela arborização e diminuindo gastos, necessidade de

manutenção e risco de acidentes.

A certeza de que a arborização urbana tem importante papel no despertar de uma

consciência ecológica na população motiva a busca por realizá-la de modo a construir um

ambiente agradável  do ponto de vista ecológico e paisagístico, para que as pessoas,

desde cedo, percebam seus benefícios para a qualidade de vida e do meio ambiente

como  um  todo,  estimulando  um  espírito  de  preservação.  Além  disso,  a  educação

ambiental,  tanto  aquela  formal,  que  acontece  nas  escolas,  como  a  informal,  tem

participação ativa no desenvolvimento dessa percepção, sendo dessa forma, um ponto
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fundamental a ser trabalhado e estimulado.

2 OBJETIVOS DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA

Diante da importância da arborização urbana para o município e para a qualidade

de vida da população, o presente plano tem os seguintes objetivos:

-  Ampliar  o  conhecimento  e  registro  de  informações acerca das espécies  arbóreas a

serem utilizadas na arborização urbana do município; 

- Identificar problemas e apontar soluções para a melhoria da gestão da arborização de

parques, praças e vias públicas; 

- Definir as diretrizes de planejamento, implantação e manejo da Arborização Urbana no

Município de Caxias do Sul;

- Promover a arborização como um instrumento de desenvolvimento urbano; 

- Manter e ampliar a arborização urbana do município, visando a melhoria da qualidade de

vida e o equilíbrio ambiental; 

- Estabelecer programas de plantio, remoção e manutenção da arborização urbana no

município; 

- Disseminar conhecimento aos funcionários da SEMMA e de outros órgãos do Município,

a fim de possibilitar uma gestão contínua e efetiva da arborização urbana; 

- Integrar e envolver a população, visando a manutenção e a preservação da arborização

urbana.

3 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

O Município de Caxias do Sul encontra-se a 127 km de Porto Alegre, capital do

estado do Rio Grande do Sul, e a aproximadamente 1.960 km da capital federal, Brasília.

Faz parte da Microrregião de Caxias do Sul, a qual encontra-se inserida na Mesorregião

do Nordeste Rio-Grandense. Geograficamente localiza-se a uma latitude de 29º10'05” sul

e longitude de 51º10'06” oeste. A altitude média é 760 m, sendo a mínima de 45 m, no Rio

Caí, e a máxima de 965 m, no Distrito de Vila Seca.

Segundo dados do IBGE, a população estimada para Caxias do Sul no ano de

2019 era de 510.906 habitantes. A taxa de urbanização do Município aponta que 96,3%

dos munícipes residem na área urbana e apenas 3,7% na área rural. Sua área territorial é

de 1.652,30 km², a qual encontra-se dividida em 7 distritos, sendo: sede de Caxias do Sul,

Criúva, Fazenda Souza, Vila Oliva, Santa Lúcia do Piaí, Vila Seca e Vila Cristina. A sede

do Município divide-se em 15 Regiões Administrativas e 65 Bairros. Tem como limites os
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municípios de Flores da Cunha, São Marcos, Campestre da Serra e Monte Alegre dos

Campos a Nordeste, São Francisco de Paula a Leste, Gramado e Canela a Sudeste, Vale

Real e Nova Petrópolis a Sul e Farroupilha a Oeste.

O município de Caxias do Sul representa uma das economias mais diversificadas

do Rio Grande do Sul, onde os segmentos econômicos de maior expressão podem ser

divididos  em  três  grandes  áreas  quanto  a  sua  representatividade,  sendo  indústria,

serviços  e  comércio.  Na  indústria,  os  segmentos  metalmecânico,  eletroeletrônico  e

automotivo são os mais representativos, tendo destaque ainda, setores como do plástico,

têxtil e do vestuário. O setor de serviços é responsável por grande parte da geração de

riqueza no município, destacando-se aí segmentos como o da construção civil. A atividade

comercial também mostra-se intensa e bastante diversificada.

Quanto  à  produção  primária,  destaca-se  a  marcante  presença  da  atividade

agropecuária, a qual se desenvolve predominantemente em pequenas propriedades. A

agricultura baseia-se na produção de frutas como maçã, laranja, uva, caqui e pêssego,

além  de  verduras  e  legumes,  o  que  coloca  o  Município  como  o  maior  produtor  de

hortifrutigranjeiros  do  Rio  Grande  do  Sul.  Quanto  à  produção  animal,  destacam-se  a

bovinocultura de corte e leite, suinocultura e avicultura.

Considerando o Sistema de Köppen, no Município de Caxias do Sul o clima pode

ser definido como do tipo  Cfb nas porções mais altas e Cfa nas áreas mais baixas dos

vales.  Nas  áreas  caracterizadas  como  Cfb o  clima  é  temperado,  ocorrendo verões

amenos e chuvas distribuídas uniformemente ao longo do ano, sem a ocorrência de uma

estação seca. A temperatura média fica abaixo dos 22ºC no mês mais quente, os invernos

são relativamente frios, com formações frequentes de geada e registros de neve nos anos

com  invernos  mais  rigorosos.  Já  nas  áreas  caracterizadas  como  Cfa,  verifica-se  a

ocorrência de verões quentes, onde a temperatura média ultrapassa os 22ºC e registra-se

mais de 30 mm de chuva no mês mais seco do ano. As temperaturas mais elevadas são

registradas em janeiro e fevereiro, onde a média é de 20,6ºC. O mês mais frio é junho

com temperatura média de 12,10ºC. 

Com relação às precipitações pluviométricas, a média anual é de 1823 milímetros

(mm),  relativamente  bem  distribuídos  ao  longo  do  ano,  sendo  os  meses  de  agosto,

setembro  e  outubro  os  mais  chuvosos,  com  médias  de  185,  178  e  169  mm,

respectivamente. O mês menos chuvoso é abril, com média de 100 mm. Verifica-se a

frequente presença de nevoeiros.

Nos limites do Município, verifica-se a presença de áreas onde o relevo é plano a
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levemente ondulado, como nos Distritos de Criúva, Vila Seca e Vila Oliva, e áreas onde o

relevo é acidentado com fortes declives, como em Fazenda Souza, Santa Lúcia do Piaí e

parte da sede do Município. Ocorrem na região de Caxias do Sul três classes de solos,

sendo Argissolos, Cambissolos e Neossolos.

Caxias do Sul encontra-se inteiramente estabelecida dentro dos limites do Bioma

Mata Atlântica. Contudo, situa-se fora dos limites da poligonal definida no Artigo 1º do

Decreto Estadual nº 36.636/96. Das fitofisionomias que compõe a Mata Atlântica, destaca-

se que no território do Município há o contato entre a Floresta Estacional Decidual e a

Floresta Ombrófila Mista e o contato desta com a Estepe (campos de altitude da região

fisiográfica dos Campos de Cima da Serra).

No Município, a Floresta Estacional Decidual ocorre nas áreas de encostas, nos

vales do rio da Antas e do rio Caí, bem como nos vales de seus afluentes. A formação

fitoecológica  em questão caracteriza-se pela  presença predominante de espécies das

famílias  Fabaceae,  como  Parapiptadenia  rigida  (angico-vermelho),  Erythrina falcata

(corticeira-da-serra),  Macchaerium  spp.  (farinha-seca)  e  Lonchocarpus  spp.  (rabos-de-

bugio), dentre outras.

A Floresta Ombrófila Mista ocorre nas áreas mais altas das encostas, geralmente

em contato  direto  com a  Floresta  Estacional  Decidual.  Nas  áreas  onde  verifica-se  a

fitofisionomia em questão, destaca-se a presença predominante da espécie endêmica do

Bioma e ameaçada de extinção, Araucaria angustifolia (araucária), cuja abundância, porte

e característica da copa imprimem a aparência fitofisionômica desta formação, que por

esse motivo também é chamada de Mata de Araucária ou Mata de Pinhais. A cobertura

característica formada pelas copas das araucárias dá a impressão de tratar-se de uma

vegetação uniestratificada, homogênea. Contudo, sob suas copas verifica-se, na maioria

das vezes, uma grande diversidade de espécies de árvores, arvoretas, arbustos, epífitas e

lianas,  os  quais  são  encontrados  em  múltiplas  associações  e  variados  níveis  de

abundância, dependendo das características do local e do estágio de sucessão ecológica.

As  espécies  mais  comumente  encontradas  nessas  associações  são  Matayba

elaeagnoides (camboatá-branco), Cupania vernalis (camboatá-vermelho), além de muitas

espécies de mirtáceas e lauráceas.

As  áreas  onde  ocorre  a  fitofisionomia  Estepe  (campos  de  altitude,  também

chamados Campos de Cima da Serra) encontram-se intimamente relacionadas à Floresta

Ombrófila Mista, estando muitas vezes entremeadas a essas, em virtude da presença da

espécie  Araucaria  angustifolia (araucária),  que ocorre dispersa em meio aos campos,
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assim como formando pequenos aglomerados. A formação em questão ocorre em regiões

de  maior  altitude  e  caracteriza-se  pela  presença  do  campo  nativo,  onde  verifica-se

predominantemente  espécies  herbáceas  e  arbustivas,  principalmente  das  famílias

Poaceae, Asteraceae, Cyperaceae e Fabaceae.  Destaca-se a frequente ocorrência de

endemismos, em nível específico, sendo que muitas dessas espécies estão ameaçadas

de  extinção,  devido,  dentre  outros  fatores,  à  conversão  dos  campos  para  usos

alternativos.

4  HISTÓRICO  DE  ARBORIZAÇÃO  E  SUA  RELAÇÃO  COM  A  URBANIZAÇÃO

TERRITORIAL DE CAXIAS DO SUL

Concebida inicialmente como uma colônia, Caxias do Sul fez parte de um projeto

do Governo  Imperial  para  o  povoamento  de  vazios  demográficos.  Na época,  a  serra

gaúcha  não  apresentava  fatores  favoráveis  ao  povoamento,  não  sendo  considerada

atrativa ao desenvolvimento agrícola devido ao clima desfavorável e também não sendo

propícia à pecuária, por sua topografia acidentada.

O  local  escolhido  para  estabelecimento  da  colônia  fora  chamado,  pelos

exploradores que haviam antes percorrido a região, de Campo dos Bugres. Tratava-se de

uma área cruzada por antigas rotas indígenas, onde, em certo ponto, ocorria um grande

descampado, uma espécie de clareira na mata, e que se caracterizava pelos recursos

hídricos abundantes, como nascentes e córregos, os quais garantiam abastecimento aos

índios que habitavam este local.

A  colônia  propriamente  dita  iniciou  em  1875  com  a  chegada  de  colonos

imigrantes, em sua maioria italianos, e passou a ser denominada como Fundos de Nova

Palmira. Sua sede localizava-se em Nova Milano (atualmente pertencente ao Município

de Farroupilha), a oeste do grande descampado encontrado pelos exploradores e que, na

época, estava sendo utilizado como pouso de tropeiros que transitavam entre os Campos

de Cima da Serra e São Sebastião do Caí, principal entreposto comercial do centro do

estado e ponto de passagem obrigatória para os imigrantes.  Nesse período a produção

agrícola centrava-se nas culturas de sobrevivência, com a produção de mandioca, milho,

feijão, arroz, trigo, batata-doce, cevada, cana e centeio. O solo tinha baixa qualidade e

esgotava-se no final de poucos anos. As técnicas rudimentares fizeram com que fosse

feito rodízio de terras em vez de culturas.

A colônia  foi  projetada  com  17  léguas,  como  pode  ser  observado  no  Mapa

apresentado na Figura 1. Cada légua era formada por um quadrilátero, com média de
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5.500,00  metros  de  largura  e  eram  divididas  no  sentido  longitudinal  por  estradas

denominadas travessões, a partir  dos quais eram demarcados os lotes em ambos os

lados.  Em média, eram demarcados 32 lotes por travessão e uma média de 142 por

légua. As demarcações das terras e a construção dos travessões seguiam um plano reto,

sem levar em consideração as fronteiras naturais e as particularidades do relevo.

Em 1876, a Colônia Fundos de Nova Palmira passou a denominar-se Caxias.

Nesse mesmo ano houve a transferência de sua sede da 1ª légua, Nova Milano, para a 5ª

légua, Santa Tereza.  A partir  de então, a Colônia Caxias passou a desenvolver-se no

entorno  da  região  do  Centro  Histórico,  organizando-se nos arredores de um largo,  a

chamada Praça 5 de Janeiro,  mais tarde batizada de Praça Dante  Alighieri,  onde foi

erguida  a  Igreja  Matriz.  Assim,  a  atual  Praça Dante  Alighieri  pode ser  considerada a

primeira “área verde” do Município, sendo plantados em tal espaço, já naquela época,

exemplares arbóreos, principalmente da espécie Ligustrum lucidum (ligustro), que, desde

o princípio, era a espécie dominante na arborização do Município.

No ano 1879, foi aprovada uma planta para o centro urbano de Caxias, o qual foi

idealizado de acordo com a malha romana, com um traçado de ruas retas que se cruzam

na perpendicular, configurando um xadrez (Figura 2). No projeto, a área urbana contava
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Figura 1. Mapa delimitando as léguas da Colônia. Fonte: 
Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami (AHMJSA). 



com  nove  quadras,  no  sentido  norte-sul  e  nove  quadras  no  sentido  leste-oeste,  em

traçado xadrez, porém com formato ligeiramente retangular. Todas as quadras contavam

com dez lotes dispostos, a maioria, no sentido norte ou sul. A sede da colônia, no projeto

original, contava com três praças, sendo a já mencionada Praça 5 de Janeiro, a Praça

Imperatriz e a Praça Pedro Segundo. 

Pode-se perceber que, desde o início do planejamento, havia a previsão para a

criação de espaços públicos destinados ao uso recreativo e paisagístico. No entanto, o

local onde havia sido projetada a Praça Imperatriz é hoje ocupado pela Quadra nº 0065, a

qual localiza-se entre as Ruas Andrade Neves, Vinte de Setembro, Bento Gonçalves e

Guia Lopes. Já o local destinado à Praça Pedro Segundo corresponde à parte da Quadra

nº 1743, entre as Ruas Guia Lopes, Andrade Neves, Santos Dumont e Carlos Giesen. Os

dois locais atualmente são lotes urbanos particulares, não tendo sido destinados a Praças

ou Parques, conforme demarcação na planta de 1879.

O  plano  urbano  da  sede  da  Colônia  Caxias  foi  implantado  num  sítio

topograficamente muito acidentado. Várias casas e negócios já haviam sido construídos

no centro, quando da aprovação da planta citada (figura 03), configurando um aglomerado
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Figura 2. Planta urbana da Colônia Caxias, aprovada no ano de 1879. Destaque para as Praças 5 
de Janeiro, Imperatriz e Pedro Segundo. Fonte: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami 
(AHMJSA). 



de edificações sem muita ordem. Contudo, com a implantação do traçado oficial, muitas

dessas primeiras construções foram demolidas,  abrindo espaço para a chamada Rua

Grande, hoje Avenida Júlio de Castilhos.

A partir de 1880, quando a colônia foi dividida em três diferentes sedes (Caxias,
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Figura 4. Av. Júlio de Castilhos (antiga Rua Silveira Martins) em 1885, 1886 e 1891 
(de cima para baixo). Fonte: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami 
(AHMJSA). 

Figura 3. O núcleo urbano primitivo de Caxias do Sul em 
torno de 1880, mostrando a abertura da Rua Grande (antiga 
denominação da Avenida Júlio de Castilhos) e da futura 
Praça Dante Alighieri. Fonte: Arquivo Histórico Municipal 
João Spadari Adami (AHMJSA). 



Nova Milano e Nova Trento), o povoado que abrigava a Diretoria da Colônia e a Comissão

de  Terras  e  Colonização  passou  a  denominar-se  Sede  Dante  ou  Sede  Principal. A

demarcação dos lotes urbanos da Sede Dante foi encerrada em 1881, sendo que, por

volta de 1884, a retificação dos arruamentos principais também já havia sido concluída.

Porém, o projeto da sede não foi implantado em sua integralidade, sendo deslocado para

o sul,  em função dos aspectos topográficos,  uma vez que,  conforme relatos,  havia a

dificuldade de implantar um tabuleiro de xadrez na montanha. Neste mesmo ano a colônia

foi  transformada  em  distrito  do  município  de  São  Sebastião  do  Caí,  passando  a

denominar-se Freguesia de Santa Tereza de Caxias.

Nas três fotos acima, pode-se observar que o leito da antiga Rua Silveira Martins,

inicialmente chamada de Rua Grande, e atual Rua Júlio de Castilhos, não se apresentava

totalmente trafegável, sendo que a passagem era feita por caminhos que desviavam dos

obstáculos. Na primeira e na segunda foto as casas, ao fundo e à esquerda, saíam do

alinhamento. Em tais registros fotográficos, e também na Figura 05, pode-se observar que

não houve, a princípio, a preservação de nenhum espécime arbóreo ao longo do traçado

das vias, junto ao meio-fio, ou mesmo próximo às primeiras residências, não havendo

indícios de preocupação com a arborização urbana.

Em 20 de junho de 1890, o então distrito Freguesia de Santa Tereza de Caxias foi

emancipado de São Sebastião do Caí, tornando-se município e passando a denominar-se
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Figura 5. Vista de trecho da atual Avenida Júlio de Castilhos de em torno de 1890 – 
Verifica-se a despreocupação de preservação de espécies arbóreas preexistentes no 
local. Fonte: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami (AHMJSA). 



Vila de Santa Tereza de Caxias. Pouco tempo após a emancipação ocorreu a primeira

expansão urbana, com a ampliação da sede no sentido leste, até a Estrada Conselheiro

Dantas. Essa primeira expansão respeitava o traçado com formato de tabuleiro de xadrez

e contava com a projeção de três praças, como pode ser verificado na Figura 06, sendo

as mesmas já previstas na planta anterior, Praça 5 de Janeiro e Imperatriz, e na área de

expansão a Praça Quinze de Novembro, onde hoje localiza-se o Parque da Imprensa.

Neste mapa,  percebe-se como limite  a oeste a Rua Garibaldi,  a  sul  a  atual  Rua Os

Dezoito do Forte,  a noroeste a Rua 20 de Setembro, a nordeste a Avenida Barão de

Santo Ângelo e a leste a Estrada Conselheiro Dantas. 

Se no início do desenvolvimento do município as plantações tinham formato de

produção para subsistência, com o tempo, o melhor conhecimento do solo, do clima e das

variedades  de  cultivo  mais  adaptadas  à  região  fez  com  que  a  produção  fosse

aumentando. O progresso da viticultura destacou-se na economia local, deixando de ser,

sua  produção,  apenas  para  consumo doméstico  para  se  caracterizar  como  uma das

principais culturas permanentes da região e como principal produto comercial.

Outros  grandes  marcos  no  desenvolvimento  do  município  foram  o

estabelecimento da estação férrea,  em  1910,  com a consequente elevação da Vila  à

categoria de cidade, recebendo então o nome de Caxias, e a chegada da luz, que ocorreu

em 1913. Tais fatos impulsionaram a industrialização, que teve como maior influenciadora,

em princípio, a indústria alimentícia, a do vestuário e, posteriormente, a metalúrgica. 
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Figura 6. Planta urbana do então Distrito Freguesia de Santa Tereza de Caxias, 
1892. Fonte: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami (AHMJSA). 



A expansão urbana nos primeiros 60 anos da cidade se deu de forma lenta e

uniforme,  não  havendo  mudanças  substanciais  na  forma  de  crescimento  da  cidade.

Contudo,  com a elevação do nível  de  exigência  para  a  ocupação dos lotes  da zona

central, estabelecido pelos Códigos Administrativos e de Posturas (1921 e 1927), o qual

levou ao aumento do preço da terra, os trabalhadores com menos recursos passaram a

ocupar  a  periferia,  onde,  além do  menor  custo  dos  lotes,  não  precisavam atender  a

exigências como forma da casa e plano de construção. Dessa forma, o controle sobre a

expansão urbana do município foi se perdendo aos poucos.

Já no final da década de 1920, verificava-se a abertura de ruas e lotes fora da

área central,  muitas sem autorização prévia do Poder Executivo municipal,  gerando a
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Figura 7. Vista parcial da zona urbana de Caxias do Sul, Fotógrafo: Domingos 
Mancuso (1910). Fonte: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami 
(AHMJSA). A forma de urbanização realizada em Caxias do Sul, como a 
representada nesta fotografia, obedecia ao traçado xadrez original. 

Figura 8. Chegada do trem em Caxias do Sul (1910). Fonte: Arquivo 
Histórico Municipal João Spadari Adami (AHMJSA).



necessidade de discussões sobre a expansão urbana.

Com a finalidade de ordenar e controlar tal expansão, em 1929 foi promulgado o

Ato 31, que regulava a abertura de lotes e ruas em áreas particulares. O Ato 31 antecipou

as  prescrições,  em âmbito  nacional,  sobre  o  parcelamento  do solo  urbano,  já  que  a

primeira lei nacional sobre a matéria ocorreu somente em 1937, quando foi promulgado o

Decreto-Lei  58, que regrava os princípios básicos da constituição de loteamentos. Na

Figura 09, pode-se observar que as edificações concentravam-se no entorno da praça,

diminuindo  à  medida  que  se  afastam desta.  As  ruas  mais  afastadas  do  aglomerado

central apresentam traçado pouco legível, provavelmente em função do baixo trânsito no

local. 

Não há registros em livros sobre os primeiros plantios realizados na arborização

de vias públicas do município. Em buscas através de fotos históricas nos arquivos da

Prefeitura  e  em sites,  os  primeiros  registros  de plantios  de árvores  em vias  públicas

encontrados são da década de 1920, aproximadamente 1925, conforme as fotografias

abaixo  (Figuras  10  e  11).  De  acordo  com  o  relatório  apresentado  pelo  Intendente

Municipal Dr. Celeste Gobbato ao Conselho Municipal em 31 de dezembro de 1925, as

árvores  vistas  na Figura  10 pertenceriam à  espécie  Tipuana tipu (tipuana),  citando a

espécie como uma essência nova para Caxias, sendo “uma planta elegante e rústica,

dotada de folhas compostas que darão pouco trabalho por ocasião de sua queda natural”.

Nessas  imagens,  verifica-se  o  plantio  junto  ao  leito  da  via,  mesmo  antes  de  existir

calçamento  e  meio-fio.  As  árvores  eram  plantadas  de  maneira  alinhada  e  com
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Figura 9. Vista aérea da cidade, 1937. A Praça Dante Alighieri 
está na parte superior à esquerda. Fonte: Arquivo Histórico 
Municipal João Spadari Adami (AHMJSA).



espaçamento uniforme, sendo verificado já naquela época o uso de protetores, que eram

de madeira, para auxiliar na sustentação e proteção das mudas ainda de pequeno porte.

Ainda no relatório de 1925, consta que quando fossem retiradas as madeiras colocadas

para  a  defesa  das  mudas,  seria  então  regulado  o  trânsito  de  veículos  nas  ruas

arborizadas por esse sistema. 

Na figura 12, da década de 1930, pode-se observar que os ligustros plantados na

atual Praça Dante Alighieri já estavam bem consolidados, com porte adulto. Cabe citar, no

entanto, que estas árvores foram removidas da Praça em uma reformulação ocorrida nos

anos 2000.

A partir de meados da década de 1930, verifica-se uma maior preocupação com a

arborização urbana da área central, sendo mais fácil obter registros desta época, como
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Figura 10. Foto de 1925, que retrata a região do Bairro
São Pelegrino, entre as ruas Coronel Flores e Os 18 
do Forte. Fonte: Arquivo Histórico Municipal João 
Spadari Adami (AHMJSA).

Figura 11. Rua Sinimbu, entre as Ruas Dr. Montaury 
e Visconde de Pelotas, 1926.  Fonte: Arquivo 
Histórico Municipal João Spadari Adami (AHMJSA).

Figura 12. Foto da Av. Júlio de Castilhos, tomada da Rua Dr. Montaury, em frente à praça. 
Década de 1930.  Fonte: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami (AHMJSA).



pode ser observado nas fotografias datadas dos anos 1935 a 1947, apresentadas nas

Figuras 13 a 17. Nessas imagens, nota-se a presença, quase que exclusivamente, de

exemplares de ligustros,  plantados em pequenos canteiros gramados,  equidistantes e

alinhados  com  o  meio-fio.  Tais  espécimes  eram  podados  e  mantidos  com  a  copa

arredondada e simétrica. Na atual Avenida Júlio de Castilhos, os plantios eram realizados

somente  nos  canteiros  centrais,  sendo  que  nessas  calçadas  é  possível  verificar  o

alinhamento  das  construções  na  divisa  com o  passeio  público,  sendo  esta  uma  das

dificuldades atuais para implantação e manutenção da arborização nas áreas centrais do

município.  Já  nas  outras  ruas,  os  plantios  eram  feitos  nas  calçadas,  mas  também

equidistantes, fato possível devido à inexistência de rebaixes de meio-fio para acessos de

veículos, aspecto que hoje impossibilita o plantio equidistante e uniforme.
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Figura  14.  Vista  Parcial  da  Avenida  Júlio  de  Castilhos,
esquina com a Rua Andrade Neves, Datada entre 1935 e
1947.   Fonte:  Arquivo  Histórico  Municipal  João  Spadari
Adami (AHMJSA).

Figura 13. Conclusão das obras de canalização do esgoto, 
calçamento e pavimentação da Av. Júlio de Castilhos. Data:
1943. Fonte: coleção José Ariodante Mattana do Arquivo 
Histórico Municipal João Spadari Adami (AHMJSA).

Figura 16. Vista Parcial Rua Visconde de Pelotas, esquina 
com a Rua Sinimbú, datada entre 1935 e 1947.  Fonte: 
Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami (AHMJSA).

Figura 15. Vista Parcial da Rua Sinimbu, na esquina com a
Rua  Moreira  César,  datada  entre  1935  e  1947.  Fonte:
Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami (AHMJSA).



Durante o mesmo período começava a se desenhar a Estrada Federal que liga

Caxias do Sul diretamente ao restante do país, a atual Rodovia BR-116. Tal estrada, no

seu traçado original,  passaria  por  Nova Petrópolis  e  São Francisco de Paula,  porém,

pelas dificuldades encontradas com o relevo no rio Caí, o planejamento foi alterado para o

local atual. Para sua construção foram utilizadas ruas do interior da cidade, que ligavam

Galópolis a Caxias e esta a São Marcos. Até fins da década de 1940, tal rodovia teve

pouca importância,  com pequeno tráfego,  sendo comum o uso de veículos de tração

animal. Ainda assim, aos poucos, a população foi crescendo ao seu redor. O bairro nas

imediações começou com um loteamento clandestino, onde não havia água encanada,

nem energia elétrica, apenas alguns caminhos. 

Na década de 1940, iniciou a segunda fase de urbanização do município, a qual

foi  marcada  pelo  crescimento  de  áreas  loteadas,  contíguas  ao  perímetro  urbano,

destacando-se  o  abandono  do  traçado  original.  A  implantação  de  loteamentos

clandestinos foi se tornando comum na paisagem urbana, sendo que este foi o primeiro

grande surto de crescimento urbano, não dirigido pelo Poder Executivo municipal. 

Apesar da existência dos regramentos constantes no Ato 31, sobre a abertura de

ruas e loteamentos, as indicações não eram seguidas. Conforme relatos, na época não

havia dificuldades para abrir  novos loteamentos,  sendo que,  na maioria  das vezes,  a

elaboração  de  apenas  um  mapa  já  era  suficiente,  não  havendo  regulamentação

específica. Entre as décadas de 1940 e 1970, foram loteadas áreas nos atuais Bairros Rio

Branco, Planalto, Santa Catarina e Santa Fé, algumas vezes de forma regular, outras,

irregular.
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Figura 17. Imagem da Rua Sinimbu com a Rua Feijó Júnior na década de 
1940. O prédio em primeiro plano era o antigo ginásio São Carlos 
(Imagem de Álvaro Garcia).  Fonte: Arquivo Histórico Municipal João 
Spadari Adami (AHMJSA).



Em 1950, com o agravamento do problema da habitação e a necessidade de

moradia crescendo depressa, foi promulgada a Lei Municipal nº 259. Esta Lei fixava um

novo perímetro à área suburbana, com o propósito de alargar a cidade a fim de abranger

os loteamentos distantes do centro, que até então não pagavam impostos.  Pouco após,

em 8 de maio, foi  a vez da Lei  Municipal  nº 304, que estimulou a verticalização das

construções na área central. Neste período, nota-se maior preocupação com uma política

de ocupação do solo  urbano,  que visava a  elevação dos preços dos terrenos e  dos

imóveis, possibilitando uma maior lucratividade ao ramo imobiliário.
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Figura 18. Vista aérea da cidade de Caxias do Sul, em 1958. Fonte: 
Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami (AHMJSA).

Figura 19. Vista aérea da cidade de Caxias do Sul, sem data. Fonte: 
Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami (AHMJSA).



A última imagem configura o centro urbano como se encontra atualmente. Pode-

se perceber,  de  maneira  geral,  que a  questão da arborização urbana nunca foi  uma

prioridade  na  urbanização  do  município.  Ao  longo  do  tempo,  foram utilizadas  muitas

espécies exóticas, vindas de uma cultura da colonização europeia, destacando-se o uso

intenso  da  espécie  Ligustrum lucidum (ligustro),  que  ainda  ocupa  grande  espaço  na

arborização do município.  As árvores  foram dispostas  ao longo das vias  objetivando,

principalmente, “embelezar” esteticamente as ruas e canteiros, sem pensar nos conflitos

com outras estruturas urbanas e sem diversificação adequada ou estímulos ao uso de

espécies nativas da região. 

Como  a  característica  principal  do  colonizador  destas  áreas  era  o

empreendedorismo,  conforme o desenvolvimento  industrial  da cidade veio a provar,  o

planejamento  urbano  sempre  foi  deixado  em  segundo  plano.  Assim,  a  questão  da

arborização não foi planejada nas áreas que foram loteadas regularmente, com critérios

que pudessem valorizar a árvore como um elemento importante para a qualidade de vida

da população. Se esses aspectos ficam claros nas áreas centrais, com edificações sem

afastamento  frontal  e  sem projetos  paisagísticos  significativos,  no  outro  extremo,  dos

loteamentos  irregulares,  a  dificuldade  para  a  arborização  urbana  é  ainda  maior,  pois

muitas  vias  implantadas  sequer  possuem  espaço  adequado  para  passeios  públicos,

sendo inviável a implantação de arborização viária nesses locais.

Tendo  em  vista  a  grande  expansão  da  cidade,  com  relação  à  ocupação  e
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Figura 20. Vista aérea da cidade de Caxias do Sul, 2015. Fonte: Arquivo 
Histórico Municipal João Spadari Adami (AHMJSA).



urbanização  de  espaços  vazios  e  reorganização  viária,  retomou-se  a  questão  da

importância da arborização urbana em grandes centros urbanos. Mas foi  somente em

1998, através do Decreto Nº 9.361, de 26 de agosto de 1998, que trouxe diretrizes quanto

ao plantio de mudas, porte, espécies e espaçamentos mínimos, que o município passou a

contar com uma legislação específica para a arborização urbana, conforme descrito no

Quadro  1.  Além  disso,  este  Decreto  estabelecia  as  espécies  a  serem  utilizadas  em

algumas ruas da área central do município e, estabelecia também, os casos de podas e

cortes de árvores na arborização urbana, sendo que os casos de remoção foram revistos

através do Decreto Nº 12.210, de 24 de maio de 2005. As legislações acima citadas foram

revogadas  pelo  Decreto  Nº  16.882,  de  11  de  março  de  2014,  que  alterou  algumas

diretrizes referentes a plantios e formas de compensação pela supressão de árvores e

removeu a indicação de espécies por ruas, substituindo-se a lista de espécies indicadas e

separando as mesmas por porte, necessidade de manutenção (baixa, média ou alta) e

nível de adequação. Em 03 de maio de 2018, com a publicação do Decreto Nº 19.571,

que  revogou  o  Decreto  Nº  16.882/2014,  ocorreu  nova  alteração  das  diretrizes  de

arborização urbana. O referido Decreto, atualmente vigente, traz avanços importantes,

ressaltando-se  a  determinação  quanto  à  elaboração  do  Plano  Diretor  de  Arborização

Urbana, sendo considerado um passo muito importante para a valorização da arborização

urbana no município de Caxias do Sul.
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Quadro 1. Linha do tempo da legislação sobre arborização urbana no âmbito do Município de
Caxias do Sul.
                               
      

Decreto Nº 9.361 – Estabelece as normas para a arborização urbana do Município de
Caxias do Sul, trazendo diretrizes para o plantio de mudas, quanto ao porte, espécies
e espaçamentos mínimos. Estabelece as espécies a serem utilizadas em algumas
Ruas da área central do município e regra os casos de podas e cortes de árvores na
arborização urbana do município.

Decreto Nº 12.210  – Altera os casos de podas e cortes de árvores na arborização
urbana do município.

Decreto Nº 16.882 – Revoga os Decretos 9.361/1998 e 12.210/2005. Altera algumas
diretrizes referentes a plantios e formas de compensação pela remoção de árvores.
Remove a indicação de espécies por ruas, substituindo-se por uma lista de espécies
indicadas para a arborização urbana, separando as mesmas por porte, necessidade
de manutenção (baixa, média ou alta) e nível de adequação.

Decreto Nº 19.571 – Revoga o Decreto 16.882/2014 e traz avanços no regramento
da arborização urbana do município,  os quais são abordados e aprofundados em
diferentes partes deste Plano. Além disso, é este Decreto que determina a elaboração
do Plano Diretor de Arborização Urbana.

26.08.1998

24.05.200
5

11.03.2014

03.05.2018



5 DIAGNÓSTICO DA ARBORIZAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO

Para se alcançar plenamente os benefícios decorrentes da arborização urbana é

essencial um planejamento que inclua o conhecimento do patrimônio arbóreo existente. A

avaliação da arborização pode ser desenvolvida através de inventários qualitativos e/ou

quantitativos,  ou  com  o  uso  de  indicadores,  índices  e  estimativas.  O  inventário

qualiquantitativo é uma ótima alternativa para se obter tal conhecimento, visto que permite

definir e mapear com precisão a população total  de árvores, além da identificação da

composição  real  da  arborização,  entre  outros  aspectos.  Este  tipo  de  levantamento  é

importante também para identificar as condições atuais das espécies arbóreas, os erros e

acertos  existentes  na  arborização  local  e,  com  base  nesses  dados,  definir  as

necessidades de manejo.

Como parte integrante do Plano Municipal da Mata Atlântica de Caxias do Sul, foi

elaborado o Inventário Municipal da Arborização Urbana. O Inventário foi realizado pela

empresa Legalize Assessoria Ambiental Ltda., nos anos de 2014 a 2016, e consistiu em

duas linhas: i) inventário de Praças, Parques e Áreas Verdes da zona urbana de Caxias

do Sul, abrangendo as áreas públicas cobertas com algum tipo de vegetação arbórea; ii)

canteiros  e  vias  públicas,  o  qual  abrangeu as  15 regiões administrativas  do Primeiro

Distrito, definidas pelo Plano Diretor Municipal e também as Zonas urbanas dos Distritos

Rurais.

A partir dos dados fornecidos pelo inventário da arborização urbana do município,

foi possível conhecer as características predominantes da vegetação incidente na área

urbana, tanto nos passeios e canteiros, quanto nas áreas públicas. 

Em  se  tratando  das  áreas  públicas,  o  resultado  do  inventário  apontou  uma

diversidade elevada de espécies, quando comparada à maioria das cidades brasileiras.

No entanto, quando analisado o número de indivíduos, as espécies exóticas predominam.

Em termos de área superficial,  os agrupamentos de vegetação arbórea e fragmentos

florestais  ocupam  593  hectares,  o  que  corresponde  a  2,51%  da  zona  urbana  do

município. Foram levantadas 514 áreas públicas, onde foram identificadas 647 espécies

de plantas pertencentes a 130 famílias botânicas. Existem na zona urbana do município

de Caxias do Sul  12 parques, 71 praças e 434 áreas verdes. Nestas áreas ocorrem,

aproximadamente, 463.982 exemplares arbóreos.

Para tratar dos assuntos relacionados às áreas verdes do município, foi criada a

Comissão  de  Áreas  Verdes,  designada  pela  Portaria  nº  144.344.  Esta  comissão  é

composta  por  cinco  integrantes,  servidores  efetivos  da  Secretaria  Municipal  do  Meio
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Ambiente  (SEMMA),  os  quais  deliberam  em  reuniões periódicas  a  respeito  da

recuperação e conservação das áreas públicas do município de Caxias do Sul.

Ressalta-se  que  as  áreas  verdes  do  município  não  estão  incluídas  no  Plano

Diretor de Arborização Urbana, sendo que mais detalhes sobre o método e resultados do

inventário realizado podem ser obtidas no Plano Municipal da Mata Atlântica - Inventário

de Arborização Urbana -  Relatório  Final:  Praças,  Parques e Áreas Verdes (Secretaria

Municipal do Meio Ambiente de Caxias do Sul, 2014. Fase II – Experimentação, 2016).

5.1 Levantamento de informações qualiquantitativas da arborização de ruas

O inventário de canteiros e vias públicas permitiu o mapeamento dos indivíduos

arbóreos existentes  na área urbana do município,  em conjunto  com a informação da

espécie a que pertencem os mesmos, entre outros fatores. Todos os passeios e canteiros

localizados na zona urbana do primeiro distrito do município e nos perímetros urbanos

dos distritos rurais foram contemplados.

O método utilizado foi o censo, tendo sido identificado cada indivíduo arbóreo com

altura  igual  ou  superior  a  1,20  m  e  2  cm  de  diâmetro  do  caule,  os  quais  foram

georreferenciados.  Foram  coletados  dados  referentes  a  conflitos  com  diferentes

equipamentos  urbanos,  estado  fitossanitário,  nome  científico,  nome  vulgar,  família,

diâmetro à altura do peito (dap) para até três bifurcações, altura e se localizados sob rede

elétrica. Os conflitos observados foram: passeio público, fiação ou rede elétrica, pista de

rolamento, proximidade com esquinas, semáforo, proximidade com outro indivíduo, placa

de  sinalização,  poste  de  rede  elétrica  ou  iluminação,  edificação,  e  proximidade  com

bocas-de-lobo e hidrantes. 

Os  resultados  foram  apresentados  separadamente  para:  i)  Zona  Urbana  do

Primeiro Distrito do Município de Caxias do Sul; ii) Perímetro Urbano dos Distritos Rurais

do Município de Caxias do Sul.

5.2 Características da arborização na zona urbana do município

Com relação à arborização de passeios e canteiros da zona urbana do primeiro

distrito, a maior parte dos exemplares existentes pertencem a espécies exóticas do Brasil

(em torno de 52%). Dentre estas, a mais abundante é Ligustrum lucidum (ligustro), a qual

foi  incluída  na  arborização  urbana  da  região  há  muitos  anos,  quando  não  havia  um

conhecimento  acerca  do  seu  grande  potencial  invasor.  Como  a  espécie  é  bastante

tolerante  a  podas  e  tem  grande  durabilidade,  aliado  ao  seu  porte  médio  e  rápido
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crescimento, parecia ser a escolha perfeita para o uso em passeios públicos, praças e

parques.  Atualmente,  a  espécie  em questão  já  se  alastrou  para  áreas  de  vegetação

natural do município, sendo um problema de grandes proporções. Entende-se, com isso,

que a remoção dos exemplares hoje existentes na arborização urbana seria insignificante

para resolver  a  problemática da invasão em remanescentes de vegetação nativa.  No

entanto,  tal  problemática  ecológica  não  deve  ser  ignorada  quando  se  fala  em

planejamento  da  arborização  urbana,  assim,  tal  espécie  não  mais  será  utilizada  na

arborização  urbana  do  município,  conforme  estabelecido  no  Decreto  Municipal  Nº

19.571/2018. Quanto às espécies nativas da região, a espécie mais abundante é Eugenia

uniflora (pitangueira), o que pode ser facilmente atribuído à facilidade para obtenção de

mudas e  ao pequeno porte  da  espécie,  o  que permite  seu uso em passeis  públicos

estreitos, e também sob rede elétrica. Outros fatores que contribuíram para uma grande

utilização desta espécie são a aceitação pela população devido aos frutos apreciados

para consumo, e o fato de apresentar sistema radicular adequado para passeios públicos,

sem afloramentos superficiais que ocasionam danos ao calçamento.

Contabilizou-se um total de 62.155 indivíduos arbóreos nos passeios públicos e

canteiros  da  zona  urbana  do  município,  tendo  sido  encontrados  422  táxons  e  354

espécies. Deste total, 32.308 indivíduos pertencem a espécies exóticas do Brasil e 25.103

pertencem a espécies nativas do Rio Grande do Sul. Exemplares pertencentes a espécies

consideradas exóticas para o Estado do Rio Grande do Sul, porém nativas para o Brasil,

atingem  o  número  de  3.405.  Exemplares  não  identificados  somam  255.  Exemplares

pertencentes a espécies imunes e/ou ameaçadas de extinção somam 553, distribuídos

em 10 espécies, sendo seis espécies ameaçadas e quatro imunes. 

A Figura 21 ilustra as 10 espécies que mais ocorrem na arborização urbana de

passeios e canteiros no município de Caxias do Sul, segundo o inventário realizado pela

Empresa Legalize Assessoria Ambiental.
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As 10 espécies indicadas no gráfico acima totalizam 29.143 indivíduos. Dentre

estas,  quatro  são  consideradas  exóticas  para  o  Brasil:  Ligustrum  lucidum  (ligustro),

Lagerstroemia  indica  (extremosa),  Cinnamomum  verum  (canela-da-índia)  e  Citrus

sinensis (laranjeira), as quais representam 22,34% do total de indivíduos inventariados. A

espécie nativa com maior ocorrência na arborização de passeios e canteiros, como citado

anteriormente,  é  Eugenia  uniflora (pitangueira),  com 3.988 indivíduos.  Isso  demonstra

que,  apesar  de  haver  um  grande  número  de  espécies,  há  uma  má  distribuição  da

diversidade existente na arborização urbana do município. 

Ainda no que diz respeito à composição de espécies, cabe citar que algumas ruas

da cidade se destacam por possuírem, predominantemente, uma determinada espécie,

como Jacaranda mimosifolia (jacarandá) na Rua Vinte de Setembro, na área mais central;

Psidium  cattleianum  (araçá)  na  Rua  Ernesto  Alves,  próximo  à  Dr.  Montaury;  Acer

palmatum (ácer) na Rua Visconde de Pelotas, entre as Ruas Os Dezoito do Forte e Bento

Gonçalves; Acer negundo (ácer-negundo) na Rua Borges de Medeiros, entre a Sinimbu e

a Júlio de Castilhos, entre outras. 

Quanto à distribuição espacial da arborização urbana, são observadas diferenças

entre Bairros com diferentes características de ocupação urbana, devido à configuração

das vias e passeios públicos e ao histórico de ocupação. A fim de exemplificar, pode-se

citar  o  Bairro  com  maior  proporção  de  indivíduos  arbóreos  por  habitante,  Bairro

Cinquentenário,  com 0,561 ind/hab, e o Bairro com menor índice, Linha 40, com 0,07
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Figura 21. Número de indivíduos por espécie, para as 10 espécies mais 
abundantes na arborização de canteiros e vias públicas da zona urbana de 
Caxias do Sul. Legenda: * espécie exótica do Brasil; ** espécie nativa do 
Brasil, mas exótica do Rio Grande do Sul.



ind/hab. Percebe-se assim, que o bairro com maior índice é um Bairro urbanizado de

maneira regular, enquanto a Linha 40 apresenta ocupações ainda irregulares, sem vias

oficiais em alguns locais, e mesmo sem passeio público ou meio-fio definido.

5.2.1 Principais problemas encontrados na zona urbana

A falta  de  planejamento  urbano  cria  muitos  conflitos  entre  a  arborização  e  o

restante da estrutura física das cidades. Estes conflitos podem ser classificados como

subterrâneos e aéreos. Dentre os subterrâneos, pode-se citar a incompatibilidade entre as

raízes das árvores e o calçamento do passeio, o asfalto e redes subterrâneas de água e

esgoto. Os conflitos aéreos se caracterizam por falta de compatibilidade entre as copas e

a estrutura física aérea da cidade, como redes elétricas, construções, sinais de trânsito e

iluminação pública.

Dentre os problemas encontrados na arborização urbana de Caxias do Sul, cabe

citar: conflitos de raízes com calçadas e encanamentos; necessidade de poda de galhos

em contato com fiação elétrica ou obstrução com janelas, portas, espaços de trânsito de

pessoas  ou  veículos;  galhos  ou  indivíduos  mortos  ou  com  infestação  por  parasitas;

conflitos com placas de sinalização, pista de rolamento e semáforos; conflitos com outro

indivíduo, proximidade com bocas-de-lobo e hidrantes e proximidade com esquinas.

Os  maiores  conflitos  detectados  na arborização foram com o passeio  público

(48,76% dos indivíduos)  e  com a fiação (15,33% dos indivíduos).  A inadequação das

medidas do canteiro e a correspondente falta de manutenção é a principal origem dos

problemas com o passeio público. Já com a fiação, destaca-se a escolha inadequada das

espécies plantadas sob a rede e sua posição no passeio  público,  aliado à execução

incorreta de podas de afastamento da rede elétrica.

Outro problema importante a se destacar é o estado fitossanitário das árvores

existentes na arborização urbana do município. Foram encontrados 530 indivíduos mortos

na  arborização  de  canteiros  e  vias  públicas.  A figura  22  mostra  a  distribuição  das

diferentes classes de fitossanidade, de acordo com o Inventário realizado.

29



Ainda quanto ao estado fitossanitário, um problema que deve ser evidenciado é a

ocorrência  de  parasitas  (principalmente  cochonilhas  e  erva-de-passarinho).  As  cinco

principais  espécies  atacadas,  em  número  absoluto,  são,  nesta  ordem:  Eugenia

involucrata  (cerejeira),  Eugenia  uniflora  (pitangueira),  Ligustrum  lucidum  (ligustro),

Cinnamomum verum  (canela-da-índia) e  Lagerstroemia indica  (extremosa), no entanto,

tais dados estão relacionados ao número de indivíduos existentes para estas espécies.

Se  considerarmos  a  porcentagem  de  indivíduos  com  algum parasita,  em relação  ao

número de indivíduos existentes para aquela espécie, podemos verificar que as maiores

taxas percentuais de ocorrência de parasitas são para as seguintes espécies:  Eugenia

involucrata  (19,64%),  Laurus  nobilis (17,31%),  Myrcianthes  pungens (11,14%),

Cinnamomum verum (10,09%), Populus alba (10,00%), Brachychiton populneus (9,65%),

Citrus  aurantifolia (9,62%),  Eugenia  uniflora (8,88%),  Allophylus  edulis  (8,80%),

Blepharocalyx salicifolius (8,60%) e Platanus x acerifolia (8,50%). Ressalta-se que, para

tal análise, desconsiderou-se espécies raras (com menos de 50 indivíduos na arborização

inventariada). Outro fato que deve ter-se em mente é que nem todos os parasitas afetam

as árvores da mesma maneira, assim, esses números não significam que tais espécies

são as que apresentam piores condições fitossanitárias. Como exemplo disso, convém

citar o Inga marginata (ingá). Para esta espécie, o índice de indivíduos com parasitas foi

de 4,38%, no entanto, quando ocorre a galha-do-ingá, causada por  Agrobacterium sp.,

que é o parasita mais comum para a espécie, muitas vezes o exemplar acaba morrendo.

Outro  problema  da  arborização  urbana  do  município,  detectado  em  vistorias
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Figura 22. Gráfico com a distribuição (em porcentagem) dos diferentes estados 
fitossanitários dos exemplares arbóreos existentes na arborização de canteiros e
vias públicas da zona urbana de Caxias do Sul.



realizadas pela área urbana, mas que não foi incluído no levantamento da Legalize, são

as podas irregulares. Muitas são realizadas pelos moradores lindeiros, descontentes com

alguma  característica  do  exemplar  arbóreo  próximo  a  sua  residência.  Outras  são

realizadas  pela  concessionária  responsável  pela  distribuição  de  energia  elétrica  no

município, que com o objetivo de livrar a fiação elétrica, muitas vezes, realiza as podas

sem critérios  adequados,  causando  mutilações  nas copas  das  árvores,  e  levando  ao

declínio da sanidade dos exemplares.

5.3 Características da arborização no perímetro urbano dos Distritos Rurais

Na  área  correspondente  ao  perímetro  urbano  dos  Distritos  Rurais  foram

levantados 1.968 indivíduos arbóreos nos passeios públicos e canteiros. Deste total, 827

(aproximadamente 42%) pertencem a espécies exóticas para o território brasileiro. Foram

encontrados 210 táxons, com 192 espécies confirmadas e 56 famílias botânicas.

Assim como na zona urbana,  a  espécie mais  abundante é  Ligustrum lucidum

(ligustro), com 141 indivíduos registrados. As 10 espécies que mais ocorrem no perímetro

urbano dos Distritos Rurais são: 1º  Ligustrum lucidum (ligustro); 2º  Psidium cattleianum

(araçá); 3º  Syagrus romanzoffiana  (jerivá); 4º  Eugenia uniflora  (pitangueira); 5º  Schinus

molle  (aroeira-salsa);  6º  Acer  palmatum  (acer);  7º  Allophylus  edulis  (chal-chal);  8º

Campomanesia xanthocarpa (guabiroba); 9º Cinnamomum camphora (canela-canforeira);

e 10º Eugenia involucrata (cerejeira). Salienta-se que, nos distritos rurais, também há uma

má distribuição  das  espécies,  sendo  que  estas  10  espécies,  juntas,  correspondem a

40,51% do número total de exemplares registrados.

Os  problemas  encontrados  nos  distritos  rurais  foram  menores,  quando

comparados à zona urbana do município. O maior problema encontrado foi o conflito com

o  passeio  público.  Nesta  situação,  encontram-se  280  exemplares,  correspondendo  a

14,23% do total. Com relação ao estado fitossanitário, a situação também é melhor do

que a encontrada na zona urbana, sendo que a maioria dos exemplares encontra-se em

bom  estado  fitossanitário,  com  1.682  indivíduos,  o  que  corresponde  a  85,51%  dos

exemplares levantados.

Mais  detalhes  sobre  a  metodologia  utilizada  nos  levantamentos  e  resultados

completos para as 15 regiões administrativas da zona urbana e para o perímetro urbano

dos distritos rurais podem ser encontrados na seguinte bibliografia: Plano Municipal da

Mata Atlântica - Inventário de arborização urbana de canteiros e vias públicas (Secretaria

Municipal do Meio Ambiente de Caxias do Sul, 2014. Fase II – Experimentação, 2016).
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6 PLANEJAMENTO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 

6.1 Critérios para a escolha de espécies para a arborização urbana

A escolha das espécies para o uso na arborização urbana deve ser feita com

base em critérios de adequação da espécie ao espaço urbano (aéreo e subterrâneo) em

que será  inserida.  Além disso,  deve ser  considerada a adaptação ao ambiente  local,

dando-se  preferência,  se  possível,  a  espécies  nativas  da  região  fitogeográfica  em

questão, como forma de incrementar a diversidade da flora nativa em centros urbanos, e

oferecer alimento à fauna local, especialmente à avifauna.

Cabe lembrar, no entanto, que há dificuldades em implantar o uso de espécies

nativas diversificadas, devido ao crescimento muitas vezes mais lento e, principalmente, à

falta dessas mudas em viveiros, o que indica a necessidade de programas de incentivo e

fomento à produção de mudas de espécies arbóreas nativas. Uma opção interessante é a

produção  própria,  através  de  um  viveiro  municipal,  apesar  da  necessidade  de

investimento em estrutura e pessoal, entende-se que os ganhos obtidos com a produção

própria compensam esse gasto, conforme tratado no item 7.2 deste plano.

Pode-se dizer que a árvore ideal para uso na arborização urbana é aquela que se

compatibiliza com a infraestrutura da cidade, tanto no espaço aéreo quanto subterrâneo.

No  entanto,  não  podemos  esquecer  que  estamos  falando  de  seres  vivos,  que  nem

sempre respondem de forma padronizada, podendo apresentar problemas fitossanitários,

ou  desenvolver  características  de  porte  e  estrutura  diferentes  de  acordo  com  as

condições do meio em que forem plantados. É difícil encontrar espécies que atendam a

todos os quesitos elencados como desejáveis, mas é importante atentar para todos os

quesitos, e saber escolher quais podem ser ignorados e quais devem ser levados em

conta para a compatibilização, de acordo com a infraestrutura circundante. Principalmente

quando se tratar de plantio em passeios públicos, deverão ser definidas as espécies que

melhor  se  enquadrem,  mediante  a  observação  das  seguintes  características:  ser

resistente  a  pragas e  doenças;  possuir  sistema radicular  pivotante  ou axial  profundo;

possuir tronco ereto e resistente; aceitar, porém não exigir, poda frequente; e não possuir

espinhos ou substâncias tóxicas. Além dessas características elencadas como principais,

outros aspectos devem ser avaliados para a escolha da espécie a ser utilizada em cada

situação. Abaixo é explicada a importância de quesitos a serem utilizados para a escolha

da espécie mais adequada a diferentes situações.

As características do sistema radicular da árvore são muito importantes para o
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uso em passeios públicos e canteiros centrais, sendo preferencial o uso de espécies com

sistema radicular pivotante nesses locais. Espécies com sistema radicular superficial em

áreas reduzidas, e dependendo do material do calçamento, podem ocasionar rachaduras

e  comprometer  as  questões  de  acessibilidade  do  passeio  público,  devido  à  pressão

exercida pelas raízes. 

Possuir fuste ereto, com baixa tortuosidade e sem bifurcações baixas, também é

uma  característica  desejável  em  passeios  e  canteiros  centrais.  Esta  característica  é

necessária para garantir a livre circulação de pedestres e de veículos. Salienta-se, no

entanto, que para espécies de porte arbóreo, isso pode ser conseguido com podas de

formação  nos  viveiros,  para  atingir  as  condições  desejáveis,  com  o  fuste  livre  de

bifurcações até uma altura de, no mínimo, 1,80 m do solo. 

As espécies escolhidas para cada local  devem apresentar  formato e porte  da

copa adequados ao espaço disponível.  Existem espécies  com diferentes  formatos de

copa, os quais podem ser considerados adequados para distintas situações ocorrentes na

arborização de vias públicas. Pode-se classificar o formato da copa nos seguintes tipos:

globular (globoso ou arredondado); pendular (ou chorona); umbeliforme (ou de guarda-

chuva); cônica e piramidal; colunar (ou cilíndrica); e irregular (ou sem formato definido).

O formato globular ou globoso é aquele no qual a altura total (tronco e copa) é de

tamanho semelhante ao do maior diâmetro da copa. É comum para árvores de pequeno a

médio porte, com tronco curto e copa baixa, com muitas ramificações e folhagem densa,

além do  formato  globoso,  espécies  com copas  arredondadas  podem apresentá-la  de

maneira mais alongada (oval verticalmente) ou alargada (oval horizontalmente). Árvores

com copa pendular (ou chorona) apresentam ramos principais que partem de cima para

baixo. Como os ramos são pendentes, muitas vezes acabam atrapalhando a mobilidade

em  vias  públicas,  e  necessitam  de  podas  constantes.  O  formato  umbeliforme  é

semelhante  a  um guarda-chuva  aberto,  isso  deve-se  ao  fato  dos  ramos  secundários

partirem de um único ponto ou de pontos muito próximos do tronco, sendo que os mais

baixos atingem comprimento maior que os mais altos, e as folhas se concentram na ponta

dos  ramos.  Geralmente  apresentam  copas  altas  e  ramificações  mais  horizontais,

oferecendo, dessa forma, bom sombreamento, mas necessitando de espaço amplo, para

que não fiquem em conflito com edificações altas. Além disso, devido à altura, não podem

ser usadas sob redes aéreas. Nas formas cônica e piramidal, o diâmetro inferior da copa

é muito maior do que o diâmetro na parte superior. Quando a copa, além de afilar para

cima, é achatada, denomina-se de piramidal. Esse tipo de copa é mais frequente em
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árvores de porte médio a grande, sendo que não há condições de rebaixamento, devido

às  características  de  crescimento  monopodial  destas  espécies.  Dessa  maneira,  tais

espécies são completamente incompatíveis com redes aéreas, no entanto, podem ser

utilizadas em outros locais.

Já as árvores com copa cilíndrica ou colunar possuem o diâmetro inferior da copa

igual ou muito semelhante ao diâmetro superior. Tais espécies, assim como as piramidais,

necessitam de área sem redes áreas, devido ao seu crescimento monopodial. Além disso,

para  algumas  dessas  espécies  é  interessante  observar  a  altura  do  tronco  livre  de

bifurcação, pois espécies que bifurcam muito próximo à base, como alguns ciprestes e

tuias, podem atrapalhar a circulação de veículos e pedestres. Por fim, diversas espécies

apresentam copa irregular, com formatos que se aproximam ao arredondado, podendo

apresentar ainda a copa alongada ou mais aberta. Estas espécies geralmente possuem

folhagem menos densa, e também menor número de ramificações, sendo que o formato

da copa pode ser trabalhado com a realização de podas de condução, compatibilizando-o

ao local de plantio.

Ainda no que diz respeito à copa, a folhagem é um aspecto importante a ser

considerado para a escolha da espécie, de acordo com o local de plantio. A arborização

de vias públicas é bastante utilizada para amenizar o calor, sendo o sombreamento um

fator desejado em muitas situações. Para maior conforto térmico, em locais muito abertos

e bastante utilizados pela população durante o verão, é aconselhável o uso de espécies

com copas densas, as quais fornecem um melhor sombreamento, além de apresentar um

visual  bonito.  Na região do município de Caxias do Sul,  no entanto, o sombreamento

denso durante o outono-inverno não é adequado para passeios públicos estreitos, com

edificações  próximas  ao  alinhamento,  devido  a  problemas  de  umidade  para  essas

edificações, caso não recebam uma boa insolação. Em locais onde há pouca incidência

solar e muita umidade, é mais adequado utilizar espécies caducifólias, as quais perdem

as folhas  na  época  onde  a  umidade  é  um problema mais  acentuado  na  cidade.  No

entanto, a maior parte das espécies caducifólias apresentam grande porte, não sendo

adequadas para plantio em calçadas estreitas ou sob a rede de energia elétrica. Assim,

uma alternativa seria  utilizar  espécies de pequeno porte  e com a copa menos densa

nesses locais onde o maior sombreamento causa problemas significativos de umidade

nas edificações. Mais detalhes sobre conforto térmico serão abordados no item 6.2. Ainda

no que diz respeito à folhagem, questões de tamanho e textura das folhas também devem

ser  consideradas  em  locais  muito  próximos  a  calhas  e  bocas-de-lobo,  para  evitar  a
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ocorrência de entupimentos.

Quando se fala em espaços públicos, com trânsito de pessoas, deve-se evitar

algumas características nas espécies utilizadas, a fim de evitar acidentes, especialmente

com crianças. Nesse sentido, as espécies empregadas na arborização urbana não devem

possuir espinhos, especialmente no tronco e demais partes que fiquem ao alcance das

pessoas,  e  serem livres  de princípios  tóxicos.  Plantas  tóxicas  são as  que ocasionam

acidentes  quando  ingeridas  as  partes  nocivas,  como  é  o  caso  da  Nerium  oleander

(espirradeira), sendo mais comuns acidentes com crianças. Espécies com fortes efeitos

alérgicos também devem ser evitadas, no entanto, as mesmas podem ser utilizadas e

posteriormente  suprimidas,  caso  os  moradores  das  edificações  lindeiras  apresentem

reação alérgica àquela espécie.

Quanto  à  capacidade  de  sobrevivência  da  planta,  deve-se  considerar  a

resistência da espécie a pragas e doenças. É desaconselhável o plantio de espécies que

tenham cerne frágil ou fuste e galhos quebradiços e que sejam suscetíveis ao ataque de

cupins, brocas ou agentes patogênicos. A seleção de espécies com maior resistência é

uma forma de minimizar  problemas e a  necessidade de manutenção e  substituições,

diminuindo  a  demanda do  serviço  público  e  atenuando  riscos  de  acidentes.  Deve-se

atentar para o fato de que algumas espécies apresentam baixos índices de sobrevivência

na arborização urbana, abaixo do que seria esperado para a espécie em seu ambiente

florestal natural. Isso pode ser atribuído à menor disponibilidade de nutrientes no solo, à

presença  de  poluentes  e  a  podas  repetidas  e  mal  executadas,  o  que  favorece  a

ocorrência  de  infestações  por  fitopatógenos  nas  áreas  urbanas.  A  observância  da

resistência das plantas a fitopatógenos também é importante devido à proibição do uso de

defensivos químicos no ambiente urbano, o que dificulta ou até mesmo impossibilita o

tratamento fitossanitário, levando à necessidade de corte da planta infestada, devido ao

declínio da sua sanidade e ao risco de acidentes associado a esse declínio.

A velocidade de crescimento da espécie também pode influenciar na escolha,

visto  que  espécies  de  crescimento  rápido  são  desejáveis  por  trazer  os  benefícios

esperados  mais  rapidamente,  mas  o  porte  da  muda  quando  plantada  também  é

importante para o estabelecimento da árvore no meio urbano. De acordo com o Decreto

Municipal  Nº  19.571/2018,  as  mudas  plantadas  na  arborização  urbana  do  município

devem apresentar altura mínima de 2 m e diâmetro à altura do peito (dap) mínimo de 2

cm, assim, mesmo que o crescimento seja lento, a espécie já traz alguns benefícios no

paisagismo, e também é menos suscetível a depredações ou morte natural. No entanto,
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convém lembrar que, no caso de uso de mudas de grande porte, o crescimento lento da

espécie  passa a  ser  uma dificuldade a  mais  para  a  produção  da muda em viveiros,

aumentando o valor da muda, e dificultando a obtenção de mudas de qualidade.

Quanto aos frutos, cabe ressaltar a importância das espécies nativas da região

como alimento para a avifauna, como já foi citado. Além disso, alguns frutos são também

apreciados pela população. No entanto, frutos muito grandes devem ser evitados, pois

podem ocasionar problemas sobre a calçada ou mesmo devido à queda sobre veículos.

Os frutos maduros que por ventura venham a cair e permanecerem no local, além da

sujeira,  servem de alimento para vetores de doenças,  como moscas,  baratas e ratos,

facilitando  o  aumento  dessas  populações.  Outro  ponto  a  considerar  é  que  o  uso  de

espécies comestíveis que são cultivadas pode trazer efeitos à fitossanidade das culturas,

uma vez que não há como fazer o tratamento químico das árvores nas áreas urbanas e,

por  isso,  seu  uso  deve  ser  pensado  com  cuidado.  Convém  ressaltar  que  algumas

espécies nativas com frutos comestíveis pelo homem têm sido amplamente utilizadas no

município,  como é o caso do araçá, pitangueira,  cerejeira,  entre outras,  tendo grande

aceitação pela população, inclusive pelos moradores do imóvel lindeiro ao passeio público

em que são plantadas.

Todas as características descritas servem para embasar a escolha de espécies

para uso na arborização urbana, mas deve-se considerar, conjuntamente, as condições

do meio e da infraestrutura circundante. Ademais, por questões paisagísticas, algumas

características  estéticas,  como  possuir  flores  vistosas  e  coloridas  são  bastante

desejáveis, bem como o uso de espécies que trocam a cor da folha no outono, ou que

tenham outras características que as destaquem na paisagem em que estão inseridas.

Assim, a partir do reconhecimento da importância de tais características, e com base no

conhecimento das espécies já utilizadas (ver item 5), foi elaborada uma lista das espécies

arbóreas a serem utilizadas na arborização urbana do município de Caxias do Sul (Anexo

1).  Considerando  a  ênfase  no  plantio  de  espécies  arbóreas  nativas  da  região,  mas

também o uso de exóticas  não invasoras,  foram elencadas espécies  já  utilizadas  na

região Nordeste do Rio Grande do Sul, as quais estão adaptadas às condições climáticas

locais. Da mesma forma, foram considerados aspectos das espécies que são importantes

para  seu  uso  na  arborização  urbana,  conforme  descrito  anteriormente,  buscando  a

utilização de  espécies  que  exigem poucos tratos  culturais  ao  longo  do  ano.  Todavia,

convém ressaltar que a lista de espécies indicadas não é definitiva e deve ser aprimorada,

de acordo com a viabilidade geral de sua utilização, levando em conta aspectos relativos
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à produção ou disponibilidade de mudas em viveiros,  desempenho de crescimento  e

condições fitossanitárias na arborização, bem como à aceitação da referida espécie pela

população. 

6.1.1 Diretrizes gerais para a elaboração de projetos de arborização urbana

Agora que já foi explanado sobre como fazer a escolha das espécies para cada

situação  e  quais  características  devem ser  observadas,  e  tendo  a  lista  das espécies

indicadas (anexo 1) como subsídio, passa-se a outras diretrizes a serem seguidas para a

elaboração dos projetos de arborização urbana no município de Caxias do Sul.

Para a escolha das espécies e o planejamento de quais espécies plantar em cada

local, é importante levar em conta a arborização já existente no município como um todo e

também a arborização já implantada nas proximidades e na via pública em questão. De

acordo com os dados do inventário da arborização urbana do município, as espécies mais

frequentes  são  Ligustrum  lucidum (9,05%),  Lagerstroemia  indica  (6,93%),  Eugenia

uniflora (6,42%) e Psidium cattleianum (5,89%). O número de indivíduos para cada uma

destas espécies representa mais de cinco por cento do todos os exemplares arbóreos

englobados no Inventário da Arborização Urbana do Município. O plantio de  Ligustrum

lucidum (ligustro) na arborização urbana foi muito utilizado no passado, conforme descrito

anteriormente,  no  entanto,  atualmente  o  mesmo  é  proibido,  conforme  o  disposto  no

Decreto  Municipal  Nº  19.571/2018,  tendo  em  vista  tratar-se  de  espécie  exótica  com

grande potencial invasor. Quanto às outras três espécies de maior abundância, embora

nenhuma ultrapasse o limite recomendável de 15% do total de indivíduos, pelo menos,

para o total da arborização urbana do município, para manter e fomentar a diversidade da

vegetação no meio urbano, tais espécies devem ser evitadas para novos plantios, sempre

que possível substituí-las por outras, de acordo com as características do entorno. Após

dez anos,  tal  procedimento  pode ser  revisto,  voltando a  utilizar-se  estas  espécies  na

arborização urbana do município. 

Outras informações importantes obtidas no inventário da arborização urbana são

as  que  estão  relacionadas  a  possíveis  problemas  ocasionados  pelo  uso  de  uma

determinada espécie. Esses dados geralmente não indicam a necessidade de eliminação

do uso de uma espécie na arborização urbana como um todo, mas sim a necessidade de

limitar seu uso para situações onde as características da espécie não entrem em conflito

com  a  infraestrutura  circundante.  Para  exemplificar,  pode-se  citar  Cinnamomum

camphora (canela-canforeira), que é uma das espécies que mais apresenta conflito com o
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passeio público, devido ao grande porte e agressividade do seu sistema radicular. Por

outro lado, essa espécie apresenta rápido crescimento, com tronco ereto e copa perene,

bastante densa, sendo uma das espécies mais apropriadas para sombreamento. Assim, a

mesma não deverá ser utilizada em novos plantios em canteiros centrais ou passeios

públicos, pois mesmo em passeios mais largos é muito difícil  eliminar a ocorrência de

danos ao calçamento e o prejuízo ao trânsito de pedestres. No entanto, a mesma poderá

ser utilizada em plantios em Praças e Parques, em áreas gramadas, e com circulação de

pessoas, a fim de aumentar o conforto térmico, através do sombreamento.

Os dados significativos obtidos no inventário ou visualizados durante as vistorias

dos  técnicos  da  SEMMA,  como  o  exemplificado  acima,  foram  incluídos  no  campo

“observação” de cada espécie do anexo 1. Assim, otimizou-se o uso dos dados obtidos no

inventário para o planejamento da arborização urbana do município. Dados de estado

fitossanitário também foram considerados, a fim de evitar espécies com maior incidência

de fitopatógenos, considerando a impossibilidade de tratamento químico no meio urbano,

o que culmina na infestação de um parasita em locais onde há muitos indivíduos das

espécies-alvo do mesmo. Diante disso, as observações listadas no anexo 1 para cada

espécie devem embasar a elaboração e aprovação dos projetos de arborização urbana no

município,  a  fim  de  evitar  problemas  já  conhecidos,  e  maximizar  os  benefícios  da

arborização urbana para a população.

As características citadas, e a lista com as características e observações para

cada espécie  (anexo 1),  bem como a  composição da arborização na via  pública  em

questão  e  no  entorno,  deverão  servir  de  guia  para  a  elaboração  de  projetos  de

arborização urbana para novos loteamentos ou vias, e também para projetos visando a

complementação  da  arborização  de  vias  já  existentes.  No  item  10  deste  Plano  são

descritos os programas de gestão, englobando plantios e a implantação de novos projetos

na arborização urbana do município.

Além das características das espécies para compatibilização com a infraestrutura

existente, deverão ser seguidas algumas indicações sobre a diversidade de espécies para

a elaboração dos projetos de arborização urbana, conforme descrito a seguir. Quanto ao

número  de  espécies,  deve-se  utilizar  o  limite  máximo  de  15%  de  uma  determinada

espécie, em relação ao número total de indivíduos arbóreos. Conforme seguido por outros

municípios,  a  biodiversidade  na  arborização  das  vias  urbanas  pavimentadas  deverá

manter a quantidade mínima de cinco espécies por quadra, objetivando reduzir problemas

fitossanitários  e  riscos  ocasionados  pelo  declínio  da  sanidade,  além de  proporcionar
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melhor função para a avifauna. Além disso, tendo em vista a importância da utilização de

espécies nativas, recomenda-se que, para qualquer projeto, a maior porcentagem seja

dessas espécies. 

Cabe  citar  que  alguns  planos  diretores  de  arborização  urbana  de  outros

municípios têm recomendado fixar um número de até 30 espécies para toda a arborização

do município em questão, como forma de padronizar os tratos culturais necessários e

facilitar as atividades de produção de mudas, plantio e manutenção. No entanto, como até

este momento nunca foi feita a produção em viveiro próprio em Caxias do Sul, optou-se

por não estabelecer um limite máximo para o número de espécies a utilizar em cada

projeto.  Soma-se a isso,  o entendimento de que os ganhos com a diversificação são

maiores em relação aos custos com tratos culturais, visto que as mudas plantadas no

município apresentam porte de significativo desenvolvimento, minimizando a realização

de tratos pós-plantio.

Além  de  observar  o  descrito  acima,  em  vias  públicas  que  possuam  uma

arborização característica, como, por exemplo, um túnel verde feito por jacarandás, deve-

se priorizar a continuidade do uso da referida espécie no caso de alguma substituição, a

fim  de  não  perder  valor  paisagístico,  contanto  que  não  se  trate  de  espécie  exótica

invasora. Outra situação específica do município a ser observada para a elaboração dos

projetos refere-se a algumas Ruas com nomes de árvores, como Rua dos Ipês, Rua dos

Jacarandás, Rua das Camélias, entre outras. Nessas Ruas, deverá ser priorizado o uso

dessas espécies, em um dos lados da via, levando em conta a largura do passeio e a

existência de rede elétrica e outras estruturas, e considerando-se ainda as condições de

insolação, conforme descrito mais detalhadamente no item 6.2. Para essas vias, no lado

oposto ao da implantação das árvores características, devem ser utilizadas, no mínimo,

outras duas espécies arbóreas, a fim de diversificar a vegetação existente.

Com  o  objetivo  de  aumentar  o  valor  estético  da  arborização  em  novos

logradouros, sempre que possível, de acordo com a largura e outras características do

passeio em questão, deverá ser feita a escolha de uma ou duas espécies de porte médio

a grande, com florescimento ou outra característica paisagística expressiva, e variando-se

com o uso de outras espécies no lado oposto da via. Para a escolha das espécies, cabe

lembrar que, mesmo quando não floridas, as diferenças de tonalidade podem ocorrer em

função  da  diferença  da  coloração  das  folhas  na  época  que  antecede  a  queda,  para

espécies caducas, e também em função da diferença de textura entre as folhas, variando

a tonalidade do verde de cada espécie que, durante a primavera, época em que surgem
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novas brotações, caracterizam-se em sua maioria por folhas verde-claras e translúcidas.

Porém, para observadores mais afastados, a cor das flores é o elemento mais notável,

independente do tamanho da floração, o que pode acabar por tornar-se um referencial,

dependendo da época do ano, sendo interessante dispor diferenciados atrativos florais,

em momentos diferentes.

Há espécies com flores de cores diversas para uso na arborização, podendo ser

agrupadas nos seguintes tipos: árvores de floração branca, lilás, amarela, rosa, vermelha

ou  laranja;  sendo  as  quatro  primeiras  cores  as  mais  agradáveis  ao  observador  se

dispostas juntas, buscando uma harmonia análoga ou complementar.  Por sua vez, as

espécies de floração vermelha ou laranja se relacionam melhor cromaticamente entre si

ou com florações brancas. Esta disposição intercalada pode ocorrer tanto do mesmo lado

da via pública, quanto entre os dois lados da mesma e devem ser consideradas para o

uso combinado de  espécies  que floresçam na  mesma época  do ano,  para  melhores

efeitos paisagísticos. Ainda no que diz respeito à floração, em uma mesma via pública,

sugere-se o uso de espécies com floração de mesma cor  ou de cores distintas,  que

floresçam  em  diferentes  épocas  do  ano,  podendo,  desta  forma,  manter  os  passeios

públicos mais floridos e agradáveis aos usuários e transeuntes durante um maior período

durante o ano.

Quanto  a  praças  e  parques,  além da  indicação  acima  quanto  às  cores  para

espécies que floresçam na mesma época e à utilização de espécies que floresçam em

diferentes épocas do ano, indica-se ainda, para a arborização interna, priorizar espécies

de  maior  porte,  que  são  incompatíveis  com  passeios  e  canteiros  centrais  mas  que

oferecem bom sombreamento para áreas de lazer e de caminhada. Além disso, também

deverá ser dada preferência ao uso de espécies nativas, conforme descrito anteriormente,

priorizando ainda espécies cujos frutos ou flores sejam atrativos à avifauna, a insetos

benéficos e a pequenos mamíferos.

6.2 Critérios para definição dos locais de plantio

No que tange aos critérios para a escolha e definição dos locais de plantio de

árvores, para a elaboração dos projetos de arborização urbana ou mesmo para plantios

pontuais, deverão ser seguidos os parâmetros para implantação da arborização urbana

de Caxias do Sul constantes no Anexo I do Decreto Municipal Nº 19.571/2018, ou seu

subsequente. O Decreto Municipal Nº 19.571/2018 traz algumas definições principais, as

quais  podem aqui  ser  aprofundadas,  abrangendo casos mais específicos.  Para tanto,
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deve-se ter em mente que o paisagismo refere-se a espaços criados que atingem de

diferentes  formas  os  cinco  sentidos,  gerando  diferentes  percepções,  através  de

proporção,  escala,  perfumes,  sabores  e  floração,  além  de  diferentes  texturas  de

folhagens. 

Todas essas características devem ser consideradas junto àquelas do entorno de

onde  pretende-se implantar  alguma forma de vegetação.  Pode-se começar  com uma

análise de maior abrangência, fazendo uso, por exemplo, da distinção entre área urbana e

áreas de bairros, centros históricos, praças, zona de caráter residencial ou de comércio e

serviços, o que nos dá também uma noção de fluxo de pedestres e veículos nestas áreas.

Em uma visão mais aproximada de cada local, chega-se em questões mais diretamente

relacionadas ao entorno imediato do espécime, como dimensões mínimas de passeio

público,  canteiros,  rótulas  e  distância  disponível  entre  as  edificações  e  demais

infraestruturas lindeiras e o exemplar em questão. De modo geral, quando se trata de

passeios públicos, é necessário averiguar as condições de espaçamento entre a árvore e

a infraestrutura existente no local, cabendo citar: edificações e seus afastamentos frontais

em relação à delimitação do terreno; rebaixos de meio-fio; esquinas; outros exemplares

arbóreos; postes de iluminação e de rede elétrica; bocas-de-lobo; e fiação elétrica. 

Diversos autores aconselham evitar a implantação de arborização no lado da via

em  que  houver  infraestrutura  aérea  (fiação  de  rede  de  energia  elétrica  e  postes  de

iluminação pública). Salienta-se, no entanto, que o preço a se pagar por esta escolha é

uma  diminuição  severa  no  número  de  árvores  existentes  em  calçadas  e  canteiros

centrais. Cabe citar que, no município,  existem diversos casos em que há árvores de

grande porte,  como  Tipuana tipu (tipuana) e  Jacaranda mimosifolia (jacarandá),  sob a

fiação da  rede elétrica,  mas sem conflitos  com a mesma.  Para  possibilitar  o  uso de

espécies de grande porte sob a fiação, é crucial que as podas de afastamento da rede

sejam realizadas de maneira adequada,  a fim de conduzir  o crescimento da copa de

maneira a evitar o conflito com os fios. Outra maneira de possibilitar a implantação de

árvores sob a rede elétrica é com o uso de espécies de pequeno porte, que demoram ou

nem chegam a atingir a fiação. O que se vê, em outro extremo, é o problema de espécies

de médio porte sob a rede elétrica, estas espécies ficam com a maior parte da copa na

altura da fiação, e as podas acabam sendo ineficientes,  pois causam grande impacto

visual, desarmonizando a arquitetura da copa.

Apesar de ser menos aparente do que os conflitos existentes com a infraestrutura

aérea,  a  infraestrutura  subterrânea  também  deve  ser  considerada  para  que  sejam
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evitados problemas entre as raízes e as tubulações de redes de drenagens ou de fiação

subterrânea, quando existentes. Tudo isso acaba por fazer um recorte nas tipologias e

portes de árvores que podem ser utilizados para cada situação, sendo aconselhável, de

maneira geral, a implantação de espécies de pequeno e médio porte. Quanto ao formato

de copa, dependendo a situação, é preferível  o uso de espécies em que a dimensão

horizontal predomina sobre a dimensão vertical da copa, como, por exemplo, sob redes

elétricas. Por outro lado, em locais onde há corredores de ônibus ou grande fluxo de

veículos  de  grande  porte  e  em passeios  públicos  estreitos,  com alinhamento  predial

próximo à divisa do terreno, o oposto torna-se o mais adequado, com o uso de espécies

com copas estreitas e alongadas.

Para praças e parques, o aspecto paisagístico propriamente dito pode ser mais

variável em relação ao espaço para implantação e à infraestrutura, uma vez que pode ser

mais facilmente moldado de acordo com a necessidade do local e seus usuários, tanto se

tratando de um espaço novo, quanto de um espaço já existente. Nestes casos, fala-se de

um  espaço  de  uso  predominante  para  pedestres,  podendo  abrigar  áreas  de  lazer,

descanso e esportes, como, por exemplo, quadras para jogos, áreas de lazer com bancos

e equipamentos para exercícios físicos (academias ao ar livre). Estes espaços não são

somente  áreas  de  passagem,  exigindo  uma  sensibilidade  que  vai  além  da  questão

paisagística e abraça as questões de conforto térmico e acústico do local. Sendo assim,

uma  análise  detalhada  do  local,  de  sua  insolação  e  de  fluxo  dos  ventos,  torna-se

importante para auxiliar na escolha de espécies e do posicionamento das mesmas.

Para  passeios  públicos,  o  conforto  térmico  e,  principalmente,  a  posição  solar

também são importantes para a escolha da espécie arbórea a ser utilizada. Na aquisição

ou locação de um imóvel, a posição solar norte é a mais visada na cidade, pois garante

que  o  interior  das  edificações  fique  mais  aquecido  no  inverno  rigoroso  da  região,

enquanto a posição sul traz o sentimento inverso, uma vez que o sol raramente aparece

nesta posição no inverno, e no verão se faz presente somente nas primeiras horas da

manhã  e  ao  final  da  tarde.  As  posições  solares  leste  e  oeste  são  orientações

intermediárias, enquanto imóveis com orientação para leste obtém insolação na parte da

manhã, imóveis com orientação voltada para oeste obtém insolação na parte da tarde, ou

seja, dentre as duas opções, o mais desejável seria a posição leste para o período do

verão e oeste para o período do inverno. Visto isso, os estudos dos locais devem ser

considerados tanto para áreas como parques e praças, quanto para a implantação de

arborização em passeios públicos. 
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Um exemplo de como isso pode ser aplicado é utilizando espécies de grande

porte,  no  caso de parques ou praças,  que  sejam caducifólias,  para  áreas  em que é

desejável obter-se luz e calor no inverno, agregados ao valor paisagístico do exemplar.

Por outro lado,  espécies com copas mais densas e folhagem perene podem fornecer

maior sombreamento no período do verão, melhorando a sensação térmica que, segundo

estudos,  chega  a  uma  diferença  de  até  3º  a  4º  C  em  relação  às  áreas  que  estão

diretamente  expostas  à  radiação  solar.  No  caso  dos  passeios  públicos,  árvores  com

folhagem perene e copas muito densas, ou com porte e distanciamento inadequados em

relação às edificações, podem contribuir para agravar os problemas com umidade dentro

das edificações, especialmente no período do inverno. Conforme descrito anteriormente,

essas  espécies  devem  ser  evitadas,  principalmente  ao  lado  norte  e  oeste  das  vias

públicas,  e  quando  o  afastamento  frontal  das  edificações  for  pequeno,  visto  que

eliminariam a pouca insolação que chega em imóveis com frentes sul e leste, já que o

inverno é o período mais crítico na região. Em contrapartida, como o verão é mais ameno,

não há necessidade de plantio de árvores com copas muito densas ou perenes, quando

se trata de passeios públicos. No entanto, em áreas com muito fluxo de pedestres, o uso

de espécies com copa densa é uma maneira de amenizar a sensação de calor para os

transeuntes.

Outro fator que interfere significativamente nas questões de conforto nos espaços

urbanos é a ventilação.  Além de assegurar  a  renovação do ar  e,  consequentemente,

melhorar  a  qualidade do mesmo para a respiração humana, a  ventilação interfere no

conforto térmico do ambiente, chegando as barreiras de vegetação a serem, em alguns

casos,  mais  eficientes  do  que  barreiras  sólidas  propriamente  ditas,  como  muros  ou

edificações.  Neste  caso  o  formato  da  copa  dos  exemplares  também  influencia  no

desempenho, sendo recomendável associar vegetações de diferentes portes e formatos,

o que acaba filtrando o vento de maneira mais adequada, sem obstruí-lo. Essa barreira

heterogênea deve ser organizada de modo que as espécies estejam por ordem crescente

de altura, no sentido de incidência do vento, fazendo uso, inclusive, da topografia do local

para o posicionamento da barreira, fornecendo maior proteção. O uso da topografia acaba

se enquadrando naturalmente nas condições do município,  visto  que em sua maioria

possui  topografia bastante acidentada.  Em Caxias do Sul,  a incidência dos ventos se

divide em sua maioria pelos ventos de inverno a noroeste e os ventos de verão a sudeste.

Assim, tal orientação deve ser levada em consideração para o planejamento de áreas

abertas, como grandes parques ou praças, a fim de amenizar os ventos de inverno em
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locais de permanência de pessoas. Já para passeios públicos, os ventos não possuem

tanta importância para o planejamento, visto que as próprias edificações vizinhas fazem

uma barreira, amenizando a incidência dos mesmos em áreas com grande ocupação.

No que se refere ao conforto acústico, estudos apontam a eficiência da vegetação

no auxílio da redução de ruído, seja absorvendo-o ou refletindo-o, porém, para obter-se

grandes índices de atenuação seriam necessárias barreiras de coníferas de até 100,00 m

de  espessura  para  a  redução  de  ruído  na  ordem de  8-20  dB(A),  por  exemplo.  Tais

medidas aplicam-se a questões específicas de planejamentos de outros espaços abertos,

mas não no que tange aos passeios públicos, onde se aplicaria, por exemplo, o uso de

maior número de exemplares em torno de áreas hospitalares e áreas de recreação. 

Quanto aos aspectos relacionados ao controle de poluição atmosférica, destaca-

se que as espécies que melhor atuam em relação a isso são as que possuem folhagem

de menor tamanho e que absorvem bastante água do solo, tornando a folhagem mais

úmida e facilitando a absorção de partículas por umidade ou carga elétrica. Em zonas

industriais, o ideal seria separar essas áreas de zonas residenciais através do uso de uma

barreira vegetal bem densa de, pelo menos, 30,00 metros de espessura. No entanto, tal

medida somente é possível quando planejada em conjunto com a implantação de novos

loteamentos.  Mas,  de  qualquer  forma,  em  áreas  novas  ou  em  áreas  urbanas  já

consolidadas, pode-se dizer que quanto mais arborizada, melhor será a atenuação da

poluição atmosférica.

6.3 Espaçamento e distâncias mínimas de segurança entre árvores e equipamentos

urbanos 

Partindo para uma visão mais local, quando da implantação da arborização, seja

para  novos  projetos  ou  para  complementar  a  arborização  de  áreas  urbanas  já

consolidadas, deve-se levar em conta a relação do porte e características do exemplar

arbóreo  a  ser  utilizado  com a  infraestrutura  que  o  cerca,  conforme  descrito  no  item

anterior. Assim, detalha-se aqui a questão dos distanciamentos mínimos entre as árvores

a serem plantadas e os equipamentos urbanos que a circundam, a fim de minimizar

conflitos e valorizar as árvores como um elemento benéfico ao bem-estar da população. 

O  primeiro  passo  é  assumir  dimensões  mínimas  para  receber  o  plantio  das

árvores  e  como  base  para  isso  é  necessário  considerar  o  Decreto  Municipal  Nº

19.571/2018, que em seu Art. 10, na alínea “a” do parágrafo IX, cita a largura mínima de

canteiros como sendo 0,80 m x 1,00 m. Essa condicionante aumenta a dimensão da faixa
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de serviço e, consequentemente, a dimensão total da calçada, que considera 1,20 m de

faixa livre segundo a NBR 9050, passando para uma largura mínima total de 2,00 m para

a calçada. É importante destacar que, mesmo que o Decreto Nº 19.571/2018 defina a

largura mínima de 1,80 m para plantio de árvores em passeios públicos, em um passeio

de largura inferior a 2,00 m, não é recomendado o plantio de árvores, por não ser possível

atender o disposto na NBR 9050. 

No entanto, convém citar que, em muitos casos, em calçadas com largura inferior

a 2,00 m, há outros obstáculos consolidados e, por vezes, sem solução, como degraus ou

declividade acentuada em áreas muito íngremes, ou a existência de postes de energia

elétrica de grande dimensão e mal posicionados, os quais impossibilitam o atendimento

às larguras exigidas na NBR 9050. Nesses casos, bem como em casos de situações já

consolidadas,  com  presença  de  outras  árvores  bem  estabelecidas  e  aceitas  pela

população do entorno, entende-se que é possível realizar o plantio de novas mudas, para

substituir  alguma  árvore  que  venha  a  ser  removida,  ou  mesmo,  para  incrementar  a

arborização, desde que o passeio possua largura igual ou superior a 1,80 m.

Para canteiros centrais, deve ser seguido o disposto no Decreto Nº 19.571/2018,

não sendo realizado o plantio em canteiros com largura inferior a 2,00 m, com exceção da

Avenida  Júlio  de  Castilhos,  devido  ao  seu  valor  histórico,  características  de  tráfego,

localização central  e  importância paisagística para o município.  Ainda considerando o

disposto na NBR 9050, deve haver uma área livre de, no mínimo, 2,10 m de altura do piso

até o início da copa da árvore, na faixa livre de passagem, ou seja, é possível que a

árvore apresente bifurcações abaixo desse ponto, contanto que os galhos estejam mais

baixos somente próximo ao fuste, sobre o canteiro que circunda a árvore. 

Para decidir o número de exemplares a plantar e o local exato dos plantios, deve-

se considerar os  distanciamentos mínimos da vegetação em relação aos equipamentos

urbanos, sendo que os parâmetros principais também são estabelecidos pelo Decreto

Municipal Nº 19.571/2018. Ressalta-se, no entanto, que o referido Decreto não faz uma

diferenciação para tais parâmetros de acordo com o porte da espécie, assim, tendo-se o

referido  Decreto  como  base  e  detalhando  alguns  dos  itens,  a  partir  de  critérios  já

adotados por outros municípios, foram estabelecidos os parâmetros a seguir (Quadro 2).

Para uso destes parâmetros, considera-se como dimensões previstas para as espécies

adultas: de pequeno porte, de 4 a 6 m de altura e 4 m de diâmetro de copa; médio porte,

6 a 10 m de altura e 4 a 5 m de diâmetro de copa; e grande porte, acima de 10 m de

altura e mais de 5 m de diâmetro de copa. A figura 23 ilustra algumas destas medidas de
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distanciamentos mínimos constantes no quadro 2, a serem seguidas para novos plantios

de árvores na arborização de passeios públicos.

QUADRO 2 - DISTANCIAMENTO MÍNIMO EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS URBANOS

Equipamento Pequeno porte Médio porte Grande porte

Outro exemplar arbóreo 3 m * 5 m 7 m

Linha predial em esquina 5 m * 5 m 5 m

Edificações 2 m 4 m 6 m

Muros e grades 1 m 2 m 3 m

Semáforo 2 m 4 m 6 m

Entrada de garagem 1,5 m * 2 m 3 m

Caixas de inspeção, caixas de
passagem, bocas-de-lobo e hidrantes

2 m * 3 m 4 m

Meio-fio (exceto canteiros centrais) 0,4 m * 0,5 m 0,6 m

Postes de iluminação e rede elétrica 2 m * 3 m 4 m

Instalações subterrâneas (tubulações
de água, esgoto, pluvial, gás, etc.)

1 m 2 m 2 m

Canteiros centrais

Quando a largura do
canteiro for superior a 2

m, mesmo havendo
rede aérea

Quando a largura
do canteiro for
superior a 2 m,
sem rede aérea

Quando a largura do
canteiro for superior a

4 m

Legenda: * parâmetro estabelecido através do Decreto Municipal Nº 19.571/2018.

Estes parâmetros (quadro 2) têm o objetivo de nortear a escolha da espécie e

auxiliar no posicionamento que o exemplar deve ter, de acordo com a situação do seu

entorno  imediato,  a  fim  de  evitar-se  conflitos  entre  os  exemplares  e  a  infraestrutura

existente. 

Primeiramente, vale lembrar que pode haver interferência de um exemplar sobre

o  desenvolvimento  de  outros,  dessa  forma,  os  espécimes  existentes  devem  ser

considerados, a fim de permitir um bom desenvolvimento dos mesmos, além de valorizá-

los  esteticamente.  Os  afastamentos  em  relação  à  linha  predial  em  esquina  e  aos

semáforos é crucial para auxiliar na segurança do trânsito de veículos. O afastamento em

relação a postes de iluminação e rede elétrica tem o objetivo de evitar riscos à rede, além

de diminuir a obstrução à iluminação pública, e auxiliar no adequado desenvolvimento do

exemplar arbóreo. Quanto aos afastamentos em relação ao meio-fio (em passeios e em

canteiros centrais) e a entradas de garagem, os mesmos são importantes para melhorar

as condições de trânsito e evitar riscos de acidentes, devido ao conflito com a área de

passagem de veículos sobre o passeio e com a pista de rolamento, através da copa e

também do sistema radicular dos exemplares.
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Os  distanciamentos  quanto  a  edificações,  muros  e  grades  tem o  objetivo  de

minimizar  a  necessidade  de  realização  de  podas  e  diminuir  os  riscos  de  danos  ao

patrimônio, pelo conflito com a copa ou com o sistema radicular do exemplar. Sobre o

afastamento em relação a edificações, deve-se considerar também o afastamento frontal

da  edificação em relação à  linha de  divisa  do  lote  com o passeio  público,  conforme

definido  pelo  Plano  Diretor  do  Município,  de  acordo  com  o  zoneamento  em  que  se

encontra, bem como considerar o formato da copa do exemplar. Assim, tal medida deve

ser considerada também para locais onde ainda não existam edificações, devendo-se

atentar  ainda  para  a  possibilidade  de  avanços  (marquises  e  mezaninos)  a  partir  do

segundo pavimento.

Os  parâmetros  de  afastamento  em  relação  a  caixas  de  inspeção,  caixas  de

passagem, bocas-de-lobo, hidrantes e demais instalações subterrâneas são importantes

especialmente em casos de espécies que possuem avantajado crescimento das raízes,

ocasionando danos ao calçamento e às referidas estruturas, além de acabar por intervir

também na passagem de pedestres.  É importante ressaltar que não há padrão definido

pelo SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) para a profundidade das

instalações  das  redes  de  água  e  esgoto  no  município,  que  se  estima  ter,

aproximadamente,  um  mínimo  de  0,60  m,  o  que  depende  também  do  diâmetro  da

tubulação. Conforme informações do SAMAE, de maneira geral, pode-se assumir que a

tubulação de rede de água esteja alinhada ao medidor e a rede de esgoto esteja alinhada

às caixas de inspeção. No entanto, devido à falta de informações precisas, atualmente,

não é possível fazer a escolha do local de plantio e da espécie a ser plantada baseada na

localização destas infraestruturas. No entanto, tais parâmetros deverão ser considerados

sempre que possível,  por  exemplo,  na implantação de loteamentos novos,  onde haja

informação da localização e dimensão exata da rede, e para situações já consolidadas,

caso estes dados passem a ser disponibilizados pelo SAMAE.

Cabe ressaltar que, quanto aos distanciamentos a serem seguidos para novos

plantios, deve ser respeitado o que o Decreto de Arborização Urbana (Nº 19.571/2018 ou

seus subsequentes) define, podendo este plano trazer maior detalhamento, mas não estar

em  desacordo  com  a  legislação  vigente.  Assim,  sugere-se  a  alteração  do  Decreto

19.571/2018, a fim de alterar os distanciamentos mínimos que estão em desacordo com o

disposto no quadro 2 (especialmente quanto a semáforos e distância entre exemplares

arbóreos  de  grande  porte),  sendo  que  enquanto  não  houver  alteração  do  Decreto,

deverão ser seguidas as medidas por ele estabelecidas.
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6.4 Indicação dos locais de plantio e das espécies escolhidas 

Este plano diretor é um documento normativo a ser utilizado a longo prazo, assim,

o mesmo estabelece as diretrizes e as etapas de elaboração dos projetos de arborização

urbana em todo o território municipal, seja para novos loteamentos ou para ampliação da

arborização em áreas já consolidadas.  A ordem de escolha e definição dos locais de

implantação dos projetos serão definidos no item 10 do presente plano, de acordo com os

subprogramas de plantio estabelecidos. 

Sempre que um projeto for  implantado,  a  escolha das espécies e a definição

exata dos locais  de plantio  deverão ser  elaboradas por  técnico legalmente habilitado,

seguindo as diretrizes e os parâmetros estabelecidos nos itens 5.1, 5.2 e 5.3. O projeto

deverá ser repassado então, com dados das espécies e dos locais de plantio,  para a

equipe de plantios do Setor de Praças, Parques e Jardins (PPJ), para a execução do

serviço (ou para a empresa contratada para tal, caso seja feito de forma terceirizada).
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Figura 23.  Ilustração das medidas de distanciamento de exemplares arbóreos
em relação a outros equipamentos, a serem observadas para o planejamento
de novos plantios em passeios públicos do município. As letras representam as
medidas  dos  distanciamentos  das  árvores  em  relação  a  linha  predial  em
esquina  (a);  postes  de  iluminação  e  rede  elétrica  (b);  caixas  de  inspeção,
caixas de passagem, bocas-de-lobo e hidrantes (c); entradas de garagem (d); e
outro exemplar arbóreo (e). Salienta-se que as distâncias a serem adotadas
dependem do porte da árvore plantada, conforme consta no quadro x. ver ser
d-a pra colocar em lista por ser legenda



Salienta-se ainda que o registro dos dados do plantio deverão ser feitos junto ao banco de

dados geográficos da arborização, conforme descrito no item 9.2.

7 IMPLANTAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA

7.1 Características das mudas

As mudas utilizadas na Arborização Urbana devem atender certos requisitos para

garantir a sua sobrevivência e o sucesso da implantação. O vigor e a sanidade são muito

importantes devido à impossibilidade de manejo particular diário. A maior parte das mudas

utilizadas pela Secretaria  atualmente tem origem na doação de mudas devidas como

compensação ambiental e Reposição Florestal Obrigatória (RFO). O Decreto Municipal N°

19.571/2018, que dispõe sobre as Normas de Arborização Urbana no município de Caxias

do Sul, estabelece os critérios mínimos de qualidade para as mudas a serem recebidas.

As mudas devem ter boa formação, ser isentas de pragas ou doenças e ter o

sistema  radicular  bem  formado  e  consolidado  nas  embalagens,  para  garantir  que  o

pegamento e o desenvolvimento, quando for transplantada, sejam bem sucedidos. Devem

conter tronco único, retilíneo, com altura mínima de 2,0 m, altura da primeira bifurcação

acima  de  1,8  m  e  diâmetro  na  altura  do  peito  (dap)  de,  no  mínimo,  2  cm.  Estes

parâmetros são importantes porque mudas de maior porte não interferem no trânsito de

pedestres, ocupam o espaço destinado a elas mais rapidamente e inibem o vandalismo.

As mudas devem ser transportadas em embalagem própria, com capacidade de 20,0 a

25,0 litros de solo (com dimensões aproximadas de Ø = 30 cm e h = 35 cm), para evitar o

enovelamento das raízes e garantir  o suprimento de nutrientes até o plantio  no local

definitivo. Já as mudas de araucária, que são utilizadas somente em parques, praças, ou

áreas verdes, devem possuir altura entre 0,15 m e 0,25 m e devem ser transportadas em

embalagem própria, com capacidade de 5,0 litros (Ø = 15 cm e h = 30 cm).

7.2 Origem das mudas

Como dito anteriormente, as mudas usadas na arborização urbana de Caxias do

Sul têm origem nas doações feitas por requerentes como Reposição Florestal Obrigatória

ou como compensação ambiental oriundas de processos de licenciamento ambiental (em

área pública ou privada) ou de autos de infração e termos de ajustamento de conduta

(TAC) referentes a infrações ambientais. No ano de 2017, foram plantadas 5.515 mudas

pelo Setor de Praças, Parques e Jardins (PPJ) da SEMMA, sendo que, nesse mesmo

período, foram recebidas 3.372 mudas. Em 2018, foram plantadas 3.559 mudas pelo PPJ,
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e  recebidas  2.235.  Ressalta-se  que  nenhuma  muda  foi  adquirida  ou  produzida  pelo

Município nesse período, sendo que as mudas excedentes nesses dois anos vieram de

uma entrega de 7.969 mudas,  referentes a uma compensação ambiental  devida pelo

SAMAE  (Serviço  Autônomo  Municipal  de  Água  e  Esgoto),  sendo  que  a  entrega  foi

separada em lotes, ao longo do ano de 2016.

Com base nos números de plantios executados e tendo em vista o diagnóstico do

estado fitossanitário dos exemplares da arborização urbana e as diretrizes estabelecidas

no presente plano, percebe-se que a quantidade de mudas recebidas atualmente pela

SEMMA provavelmente será insuficiente para suprir a demanda. Para exemplificar, cabe

citar  que, segundo o inventário realizado,  existem 530 árvores mortas na Arborização

Urbana de Caxias do Sul, sendo que cada uma deve ser substituída por outra árvore,

conforme  estabelecido  pelo  Decreto  Nº  19.571/2018.  Além  disso,  cabe  salientar  os

programas  previstos  no  item  10,  os  quais  aumentarão  as  demandas  por  mudas  de

espécies arbóreas.

Nesse contexto, para atender a demanda de plantios do PPJ, a fim de cumprir os

plantios compensatórios de exemplares removidos, e abranger os programas de plantio

previstos no presente plano, o Município poderá optar por adquirir as mudas de viveiros

comerciais ou construir um viveiro próprio para a produção das mudas, sendo que as

espécies produzidas ou adquiridas pelo município devem ser aquelas indicadas para a

região e o clima, as quais são sugeridas neste plano (Anexo 1). Considerando que cabe

aos  gestores  do  município  decidir  acerca  da  melhor  opção  para  atender  a  referida

demanda,  são  abordados  a  seguir  os  aspectos  mais  importantes  quanto  às  duas

alternativas citadas.

7.2.1 Viveiro municipal (produção de mudas)

A  fim  de  atingir  os  objetivos  do  presente  plano  de  maneira  satisfatória,  e

diversificar a arborização urbana do município, incluindo também espécies nativas menos

utilizadas atualmente, a melhor opção para a obtenção de mudas é através da produção

própria pela SEMMA. Caso a opção do município seja a produção de mudas por meio de

viveiro próprio, deverão ser seguidas as recomendações constantes no decorrer deste

texto, como priorizar espécies nativas da região, atender as características de tamanhos

das mudas, cuidados com transportes, etc.

A equipe de trabalho deverá ser  especializada ou receber treinamento para a

produção das mudas, de forma a atender aos padrões de viveiros florestais,  além de
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possuir um responsável técnico pela produção. Recomenda-se ainda que a equipe esteja

vinculada à SEMMA. A equipe responsável pelo viveiro deverá realizar a produção de

mudas das espécies indicadas para plantio  em área urbana,  respeitando os aspectos

técnicos para produção e plantio.

A produção e comercialização de sementes e mudas é regrada pela Lei Federal

n° 10.711, de 05 de agosto de 2003 e pelo Decreto n° 5.153, de 23 de julho de 2004. O

treinamento adequado da equipe objetiva a produção de mudas diversificadas e de boa

qualidade, visando o mínimo de perdas e o bom desenvolvimento arbóreo após o plantio

das mesmas no seu local definitivo.

Como ponto negativo, se o Município optar por ter um viveiro próprio, existirá a

necessidade de investimento para a construção e manutenção do mesmo. No entanto, a

Comissão de Arborização Urbana da SEMMA considera importante, por vários aspectos,

o  Município  possuir  um  viveiro  municipal  próprio,  dentre  estes:  planejamento  da

arborização,  com  a  escolha  das  espécies  a  serem  produzidas;  resgate  de  espécies

nativas  ameaçadas e/ou que desapareceram da cidade,  por  meio da identificação de

árvores-matrizes e coleta de sementes para a produção de mudas; uso de mudas em

bom estado de desenvolvimento para o plantio em vias públicas, seja por produzir as

próprias mudas ou por permitir o crescimento e fortalecimento das mudas recebidas como

doação; testes com espécies, preferencialmente, nativas não-usuais, com o objetivo de

introduzi-las  na arborização urbana,  como,  por  exemplo,  Cupania vernalis (camboatá-

vermelho),  Styrax  leprosus (carne-de-vaca),  Quillaja  brasiliensis (sabão-de-soldado);

Cordia americana (guajuvira), entre outras.

Ademais,  convém  ressaltar  que  a  existência  de  um  viveiro  próprio  poderá

estabelecer  uma relação de cooperação entre  o  Município  e  instituições de ensino  e

pesquisa, realizando testes e pesquisas relacionados com a resistência e adaptação de

espécies,  quebra  de dormência  e  capacidade de germinação,  diminuição da poluição

atmosférica e sonora e diminuição da temperatura do ar. Além disso, o viveiro municipal

poderá  promover  intercâmbio  de  sementes  e  mudas  com  outros  viveiros  e  outros

Municípios,  agregando  ainda  mais  valor  à  diversidade  de  espécies  e  variabilidade

genética  da  arborização  urbana.  Vale  ressaltar  ainda  que  a  existência  de  um viveiro

próprio também permite a produção de mudas para plantio em áreas verdes degradadas.

7.2.2 Aquisição de mudas em viveiros comerciais

Caso a opção do município seja pela aquisição de mudas, as mesmas também
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devem  obedecer  às  características  citadas  no  presente  plano  quanto  aos  tamanhos,

espécies indicadas, tratos culturais,  transportes,  etc. A compra das mudas deverá ser

norteada pela necessidade (em número e espécies), de acordo com a implantação dos

programas estabelecidos no item 10. Convém ressaltar, no entanto, que, nesse caso, as

mudas seriam adquiridas de viveiros comerciais, dependendo, assim, da disponibilidade

de espécies ofertadas, a qual normalmente é limitada.

Quando da compra das mudas, a SEMMA deverá ter os cuidados necessários

durante o período de armazenamento, a fim de garantir o bom estado fitossanitário da

muda até o momento do plantio, auxiliando no pegamento e bom desenvolvimento da

mesma. Os cuidados necessários estão descritos no item 7.3.

Cabe citar a Lei Federal n° 13.731, de 08 de novembro de 2018, que no seu artigo

segundo, estabelece que “Um décimo do valor das multas por crime, infração penal ou

infração administrativa decorrentes de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,

arrecadadas pelos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente

- SISNAMA, será destinado à arborização urbana e à recuperação de áreas degradadas.”.

7.3 Procedimentos de plantio e replantio

As mudas que forem entregues à SEMMA, seja através de doação ou aquisição

pelo Município,  deverão ser  avaliadas no momento do recebimento quanto ao estado

fitossanitário, embalagem e substrato. A muda deverá estar em bom estado fitossanitário,

sem  enovelamento  das  raízes,  e  seguindo  as  medidas  estabelecidas  pelo  Decreto

Municipal Nº 19.571/2018, com diâmetro à altura do peito (dap) mínimo de 2 cm, altura

mínima de 2 m e altura da primeira bifurcação de, no mínimo, 1,80 m (conforme indicado

na figura 24). Após serem entregues, deverão ser armazenadas em local próprio, com

fornecimento de água para irrigação, com uma parte do pátio coberto com sombrite e uma

parte sem cobertura para a rustificação. Devem permanecer o mínimo de tempo possível

antes de serem levadas para o local definitivo, devendo ser movimentadas para evitar

desequilíbrio de crescimento pela competição por insolação e irrigação, e evitando que as

raízes que eventualmente transpuserem o recipiente, possam se fixar no solo. Caso o

plantio não ocorra imediatamente, deverá ser analisada a situação, realizando a troca da

embalagem plástica por uma maior, com uma maior quantidade de substrato, sempre que

necessário.

Se as mudas forem produzidas em viveiro próprio, os mesmos cuidados citados

acima deverão acontecer no próprio viveiro, incluindo a existência de um local adequado
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para o armazenamento,  com fornecimento de água para irrigação,  com uma parte do

pátio coberto com sombrite e uma parte sem cobertura para a rustificação. 

A rustificação consiste em um aumento de insolação gradual da muda, com a

retirada  do  sombreamento  aos  poucos,  além da  diminuição  da  oferta  de  água  e  da

adubação. Esta técnica é importante para facilitar a adaptação ao ambiente urbano, onde

o  indivíduo  normalmente  estará  isolado,  em  um  solo  raso  e  com  temperatura  mais

elevada. Contudo, o período de rustificação não pode ser demasiado longo, pois levaria a

uma paralisação do crescimento da muda.

Além dos cuidados no armazenamento das mudas, os cuidados na execução do

plantio também são importantes, a fim de otimizar o uso da mão-de-obra da Prefeitura e

minimizar  a  necessidade  de  retrabalho,  evitando  o  gasto  desnecessário  de  recursos

públicos. O período de plantio deverá ser iniciado, preferencialmente, no mês de junho e

se  estender  até  setembro,  época  com  temperaturas  mais  amenas  e  com  menor

necessidade  de  regas.  As  mudas  deverão  ser  transportadas,  preferencialmente,  em

embalagens individuais com torrão. Quando transportadas com raízes nuas, deverão ser

submetidas  a  tratamento  prévio  adequado.  O  sistema  radicular  deve  estar  bem

distribuído, com eliminação das raízes danificadas anteriormente ao plantio.

As covas deverão ter a dimensão mínima de 0,60 x 0,60 x 0,60 m, conforme

estabelecido no Decreto Municipal Nº 19.571/2018. A profundidade de plantio e estado do

solo onde será implantada a muda são de extrema importância, evitando o surgimento de

danos e doenças no caule e no sistema radicular da planta. A muda deve ser colocada no

centro da cova e deverá ser plantada na mesma profundidade em que se encontrava no

viveiro,  a  fim  de  evitar  soterramento  do  caule  e  formação  de  raízes  adventícias  e

alterações fisiológicas forçadas. Deve ser utilizada uma mistura com 2/4 de terra argilosa,

¼ de areia e ¼ de composto orgânico, podendo ser utilizada a terra retirada da cova,

desde que esteja livre de resíduos de construção civil e sem pedras. O solo não pode ser

muito  úmido,  nem  muito  compactado,  para  evitar  o  surgimento  de  doenças  e  a  má

formação das raízes. Além disso, conforme as condições do solo, poderá ser utilizado

adubo e calcário, para permitir um bom desenvolvimento inicial da muda. As bordas da

cova devem ficar  um pouco mais  altas,  para formar uma bacia de captação e,  após

completar a cova com o substrato, o material deverá ser um pouco comprimido. 

Deverá ser utilizado um tutor em auxílio à fixação da muda, o qual deverá ser

colocado antes dela, em profundidade que permita sua estabilidade. Conforme estabelece

o Decreto Nº 19.571/2018, os tutores deverão ter espessura de 0,04 m x 0,04 m e altura

53



de 2,70 m, devendo ser confeccionados com madeira proveniente de floresta plantada,

preferencialmente de eucalipto, excetuando-se o uso de pinus. Para fixar a árvore ao tutor

deve ser feita amarração em forma de oito deitado, de modo que um dos elos envolva o

caule e outro o tutor, em número de dois ou mais, em pontos equidistantes da muda,

devendo ser utilizados materiais decomponíveis. A importância do tutoramento é manter a

muda na posição vertical, minimizando a ação dos ventos e de outros agentes, evitando a

quebra e morte das plantas e evitando conflitos com outros elementos do espaço urbano

pelo mau posicionamento.

Após o plantio, a muda deverá ser irrigada, sugerindo-se a colocação de uma

cobertura de vegetação seca na área da cova. Em áreas mais sujeitas a danos, poderão

ser usados protetores para garantir a segurança da muda, com largura mínima de 0,40 m

e altura de 1,70 m, preferencialmente confeccionados em arame galvanizado com tela de

malha 0,10 x 0,06 m. O uso de protetores de tela no entorno das mudas tem o objetivo de

evitar depredação e auxiliar no bom desenvolvimento da muda. Tal uso é fundamental

quando  as  mudas  apresentam  pequeno  porte  e  ficam  muito  vulneráveis  a  quebras

acidentais ou vandalismo. Salienta-se, no entanto, que o padrão de mudas utilizado na
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Figura 24. Esquema representativo para o plantio de
mudas  de  espécies  arbóreas  na  arborização  do
município de Caxias do Sul, com medidas mínimas
da muda, dimensões da cova,  tamanho do tutor e
forma de amarração da muda ao tutor.



arborização urbana (dap mínimo de 2 cm e altura mínima de 2 m) minimiza as perdas por

depredação, assim, o uso dos protetores não é essencial. 

Os  protetores  de tela  ocupam bastante  espaço nos caminhões,  dificultando a

logística, além de aumentar os gastos para o plantio e o tempo de execução do serviço.

Cabe citar ainda que tem se observado que o uso da tela ocasiona alguns danos ao

tronco das mudas, pois, com o vento, a muda acaba batendo no protetor,  lesionando

superficialmente seu tronco, o que pode contribuir para um aumento da ocorrência de

patógenos, diminuindo a sanidade e o valor paisagístico dos exemplares. Tendo isso em

vista,  considera-se  necessária  uma  reavaliação  da  real  necessidade  do  uso  desses

protetores de tela no entorno das mudas plantadas na arborização urbana. Sugere-se que

seja feito, como teste, o plantio de 50% das mudas com tela, e a outra metade sem o uso

das telas,  em três  logradouros do  Município,  com uma avaliação da  sobrevivência  e

desenvolvimento das mudas ao longo de seis meses. Além disso, deverá ser avaliado o

tempo gasto para cada um dos plantios (com ou sem tela), a fim de subsidiar a tomada de

decisão quanto à continuidade ou não do uso de telas de proteção na arborização urbana

do Município.

Em períodos muito quentes ou secos, deverão ser realizadas regas periódicas

para  garantir  o  desenvolvimento  da  planta.  Além  disso,  deve  ser  realizado  o

monitoramento  periódico  durante  um ano  para  verificar  se  ocorreu  morte  de  alguma

muda, queda de tutor ou retirada da proteção.

8 MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA

8.1 Poda de árvores

A poda pode ser definida como a eliminação ou retirada de partes de uma planta,

que modifica sua estrutura e estado de desenvolvimento. Apesar de ser considerada uma

intervenção relativamente simples, é extremamente importante se ter conhecimento das

características, arquitetura e hábito de crescimento das espécies, uma vez que podas

irregulares e mal  realizadas podem causar  danos que perdurarão por  toda a vida da

árvore ou até mesmo poderão diminuir o tempo de vida do exemplar. Dentre seus vários

objetivos, as podas podem ser utilizadas para fins estéticos, produtivos, preventivos e

fitossanitários. Contudo, vale destacar que a poda não é uma operação necessária para o

bom  desenvolvimento  das  plantas,  sendo  realizada,  na  maioria  das  vezes,  para

conveniência do homem.

Na arborização urbana, as podas visam basicamente conferir forma adequada às
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árvores durante o seu desenvolvimento (poda de formação/condução);  eliminar  ramos

mortos, danificados e infestados por pragas e parasitas (poda de limpeza); remover partes

da  árvore  que  colocam  em  risco  a  segurança  das  pessoas  (poda  de  emergência);

remover partes da árvore que interferem ou causam danos às edificações, equipamentos

e  infraestrutura  urbana  (poda  de  adequação/afastamento);  e  remover  os  ramos  mais

baixos  que  dificultam  e/ou  impedem  o  trânsito  de  pedestres  e  veículos  (poda  de

levantamento). 

O conhecimento das características das espécies utilizadas na arborização aliado

às  técnicas  corretas  e  ao  uso  de  ferramentas  adequadas,  permite  que  a  poda  seja

realizada de forma a ser  minimamente invasiva  para  os exemplares  arbóreos.  Nesse

sentido, quando necessárias, as podas sempre deverão ser feitas de modo a facilitar a

cicatrização do corte,  junto  ao colar  (região  de sobreposição  de tecidos lenhosos  na

inserção dos galhos), uma vez que a exposição do lenho pode atuar como uma via de

entrada  de  fungos  e  bactérias,  comprometendo  a  fitossanidade  dos  exemplares  e

levando-os, em situações mais extremas, à morte.

O Decreto  Nº  19.571,  de  03 de  maio  de 2018,  que estabelece  as  normas e

diretrizes  para  a  arborização  urbana,  no  âmbito  do  município  de  Caxias  do  Sul,

estabelece,  em  seu  Art.  23,  as  situações  que  ensejam  as  podas,  as  quais  são:  i)
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Figura 25. Esquema representativo dos tipos de poda executadas na arborização urbana 
do Município de Caxias do Sul.



interferência  com equipamentos  urbanos,  tais  como  placas  oficiais  de  sinalização  de

trânsito,  postes,  luminárias,  rede  aérea,  semáforos  e  outros  casos  específicos;  ii)

impedimento  da  visibilidade  do  trânsito;  iii)  quando  constatados  ataques  por  pragas,

parasitas  ou  outras  doenças;  iv)  necessidade  de  remover  galhos  secos  ou  mal

distribuídos; e v) emergencialmente, em casos de risco de queda comprovado por órgão

técnico competente. O Decreto possibilita a execução das podas por pessoas físicas ou

jurídicas,  de  direito  público  ou  privado,  mediante  autorização  emitida  pela  Secretaria

Municipal do Meio Ambiente (SEMMA), sendo que a emissão da referida autorização está

condicionada à ocorrência de um ou mais itens elencados no Art. 23. Ainda, conforme o

referido decreto, a execução das podas de afastamento da rede de energia elétrica é de

competência da empresa concessionária responsável pela rede. 

Quanto aos instrumentos para a realização das podas, o Decreto estabelece o

uso de tesoura de poda ou podão para ramos finos (até 2 cm de diâmetro) e de podão,

serrotes, serras, motopodas e motosserras para ramos médios e grossos (acima de 2 cm

de diâmetro), além de proibir o uso de facão, foice e machado. É importante destacar a

proibição de realização de poda drástica ou excessiva, entendida como o corte de mais

de 50% do total da massa verde da copa; o corte de destopo, removendo a parte superior

da copa, eliminando todas as gemas apicais; e o corte de somente um lado da copa. A

poda drástica, conhecida como poda de destopo, consiste em uma prática muito comum

na arborização urbana de diversas cidades brasileiras. No município de Caxias do Sul,

por questões culturais, esse tipo de poda foi realizado por muito tempo, dentre outras

razões,  por  acreditar-se  que  essa  era  uma  forma  de  revitalizar  a  árvore.  Além  de

comprometer  a estética das árvores,  muitos malefícios decorrem desse tipo de poda,

como o comprometimento da fitossanidade devido à formação de lesões e necroses, o

crescimento desordenado de galhos em função do desequilíbrio causado na relação parte

aérea/raízes e até mesmo a morte do exemplar. Ademais, os novos galhos advindos após

esse tipo de poda impõem maiores riscos em função da sua fragilidade mecânica, uma

vez que há uma inserção anormal e superficial ao tronco.

Cabe citar que a elaboração do Decreto 19.571/2018 e do presente plano, no que

diz respeito às técnicas de poda de árvores na arborização urbana do município, foi feita

com base no disposto na NBR 16246-1, a qual estabelece procedimentos para a poda de

árvores,  arbustos  e  outras  plantas  lenhosas em área  urbana.  Quanto  às  técnicas  de

execução de poda,  a fim de evitar  prejuízos à saúde da árvore, é importante fazer a

remoção dos galhos da maneira correta (corte junto ao colar), conforme ilustrado na figura
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26. Primeiramente, com um serrote de poda, é feito um primeiro corte, de baixo para

cima, a uns 10 cm da base de inserção junto ao tronco ou galho de origem (isso evita que

o galho lasque). Só então, deve ser feito o segundo corte, mais distante da inserção no

tronco ou galho de origem, a uns 3 cm do primeiro corte, e de cima para baixo, até o fim.

Após o segundo corte, restará apenas um toco do galho original. Esse terceiro corte deve

ser realizado bem junto à inserção no tronco ou galho de origem, cortando primeiro de

baixo para cima até a metade, e então, concluindo a remoção do toco com um corte de

cima para baixo. 

Além de serem devidamente  treinadas  e  capacitadas,  as  equipes  executoras,

tanto de poda quanto de corte, devem utilizar corretamente os equipamentos de proteção

individual (EPI) aplicáveis a cada situação, de acordo com as normas de segurança do

trabalho vigentes.  A utilização de roupas adequadas ao trabalho e equipamentos que

protejam  sua  integridade  física,  como  capacete,  óculos  de  proteção,  protetores

auriculares  para  o  manejo  de  motosserra,  luvas  e  sapatos  de  solado  reforçado,  é

fundamental. Nos casos de intervenções em altura, também deverão ser tomadas todas

as medidas para proteger a integridade física dos trabalhadores, conforme as normas

vigentes sobre os trabalhos em altura.  Os equipamentos e ferramentas utilizados nas

atividades de poda e corte deverão receber manutenções periódicas e estar em boas

condições de uso.  A existência  de  pessoal  qualificado e  em quantitativo  que permita

atender  as  demandas  do  município  em  tempo  razoável  (seja  por  equipe  própria  ou

terceirizada) se apresenta como um dos itens primordiais para possibilitar a gestão da
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Figura 26. Esquema representativo da poda de galhos
junto  ao  colar  (também  chamada  de  poda  na
forquilha),  com  a  sequência  e  locais  dos  cortes  a
serem executados.



arborização urbana de maneira efetiva. Importante destacar ainda que, no momento da

execução,  alguns  fatores  básicos  devem  ser  levados  em  consideração,  como

necessidade de isolamento da área caso seja uma via pública com razoável circulação de

pessoas e veículos, necessidade de desligamento da energia em casos que envolvam a

fiação elétrica e necessidade de verificação quanto à presença de ninhos de insetos que

possam desencadear acidentes, como abelhas, vespas e marimbondos.

Os resíduos oriundos das intervenções de poda e supressão podem ter diversos

destinos, sendo que seu tratamento deve ser planejado de modo a limitar o seu impacto

ambiental  e  otimizar  o  seu  aproveitamento  ambiental,  econômico  e  social.  Nessa

perspectiva e conforme o regramento do município, tanto no corte quando na poda das

árvores,  a  destinação  dos  resíduos  provenientes  da  intervenção  ficam  a  cargo  do

executor  da atividade. Quando a destinação cabe à SEMMA, parte destes resíduos é

triturada com um auxílio  de  um triturador  e  levada,  junto  com os galhos de maiores

dimensões que não podem ser triturados, ao Jardim Botânico de Caxias do Sul, onde são

depositados  e  utilizados  posteriormente,  nos  plantios  realizados  pelo  PPJ.  Ante  esse

panorama,  o  ideal  seria  utilizar  composteiras  adequadas  à  situação  e  equilibrar  as

proporções de carbono e de nitrogênio do composto,  uma vez que,  dependendo das

proporções de desequilíbrio entre os elementos, o processo de compostagem pode ser

prejudicado. Assim, a obtenção de um composto orgânico, rico em nutrientes, por meio de

uma compostagem adequada, seria capaz de agregar valor aos novos plantios realizados

no município.

8.2 Remoção e substituição de árvores

No âmbito da arborização urbana, conforme Decreto Nº 19.571/2018, as árvores

serão removidas, de acordo com avaliação técnica e prévia autorização da Secretaria

Municipal do Meio Ambiente (SEMMA), nos seguintes casos: i)  quando a remoção for

indispensável  à  realização  de  obra,  após  comprovação  técnica  da  inexistência  de

alternativa locacional; ii) quando o estado fitossanitário da árvore o justificar; iii) quando a

árvore  apresentar  risco  de  queda;  iv)  quando  o  plantio  irregular  ou  a  propagação

espontânea de espécies arbóreas impossibilitar o desenvolvimento adequado de árvores

vizinhas; e v) quando se tratar de espécie causadora de prejuízos à saúde dos moradores

da residência lindeira, mediante atestado médico. 

Contudo, de acordo com os casos expostos acima, há diferenciação quanto à

responsabilidade do corte, ficando o mesmo a cargo da SEMMA nos casos “ii” e “iii”, a

59



cargo do requerente nos casos “i” e “v”, e a cargo da SEMMA ou do requerente no caso

“iv”, de acordo com a análise da situação. Ainda de acordo com o referido Decreto, a

Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) poderá remover ou autorizar a remoção,

a critério técnico, de plantas inadequadas para a arborização urbana; mudas nascidas no

passeio  público  ou  indevidamente  plantadas,  no  caso  de  espécies  incompatíveis;  e

exemplares  arbóreos  com localização  inadequada,  causando  danos  ao patrimônio  ou

prejuízos incontornáveis ao trânsito de pedestres e cadeirantes no passeio público ou ao

trânsito de veículos na via pública. Nesse sentido, é importante destacar que, em todos os

casos,  os  exemplares  só  poderão  ser  removidos  após  a  emissão  do  Alvará  para

Licenciamento de Serviços Florestais pela SEMMA. 

O Decreto prevê ainda a possibilidade de realização de transplante de indivíduos

arbóreos.  Quando  necessário,  este  deverá  ser  realizado  mediante  a  presença  de

profissional  legalmente  habilitado,  com  a  respectiva  Anotação  de  Responsabilidade

Técnica (ART) de execução, cabendo à SEMMA, a definição ou aprovação do local de

destino.  Ainda no que diz  respeito  ao regramento para a remoção de exemplares da

arborização urbana, convém destacar que, na remoção de exemplares localizados em

praças, passeios públicos e canteiros, além da Reposição Florestal Obrigatória (RFO) e

demais compensações ambientais devidas, deverá ser realizado o plantio compensatório

de 01 (uma) muda para cada planta removida, de acordo com o Anexo I do Decreto, e

preferencialmente no mesmo local da supressão. A Reposição Florestal Obrigatória (RFO)

não se aplica a exemplares exóticos nem a exemplares nativos plantados.

Atualmente, a defasagem de recursos humanos no setor de arborização urbana

do município  ocasiona um maior  tempo de espera  para  atendimento  das solicitações

realizadas pela população. De forma a realizar uma gestão efetiva da arborização urbana,

a remoção de árvores deve seguir não somente a demanda da população, mas também

ser balizada por uma ordem de prioridades. Nesse sentido, a organização da ordem de

execução  dos  serviços  e  o  estabelecimento  de  prioridades  se  dará  através  dos

subprogramas estabelecidos no item 10 deste plano. Em primeiro lugar, são realizadas as

remoções a medida que são solicitados os cortes por parte da população, no entanto,

deverá ser priorizada também a remoção de exemplares mortos ou senescentes, com

base nos dados do Inventário de Arborização Urbana, sendo que a substituição deverá

ser realizada de forma progressiva. Quando da substituição, a escolha da muda a ser

plantada deverá seguir os critérios estabelecidos no item 6 do presente plano.
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8.3 Outras práticas de manutenção

De  maneira  geral,  os  espécimes  arbóreos  introduzidos  no  ambiente  urbano

podem demandar certas práticas de manutenção ao longo de seu ciclo de vida. Essas

manutenções podem incluir adubação, irrigação, tutoramento, escoramento e controle de

pragas.  A prática de adubação mais comum na arborização urbana é a adubação de

cobertura, que basicamente objetiva fornecer os nutrientes que já foram consumidos no

período inicial  de  plantio,  possibilitando o  desenvolvimento  e  crescimento  adequados.

Vale lembrar também da adubação de manutenção, que pode ser realizada quando as

plantas apresentam sintomas de deficiência nutricional.

Visando aumentar a efetividade da prática de adubação, é recomendável que a

mesma seja seguida por irrigação, para permitir uma melhor infiltração dos nutrientes no

solo.  A irrigação  das  mudas  também  deve  ser  realizada  em  períodos  de  estiagem

prolongada, especialmente nos primeiros meses após o plantio, já que o  deficit hídrico

pode constituir barreira ao bom desenvolvimento dos exemplares. 

O suporte das mudas, com o uso de tutores é importante para auxiliar na fixação

das mudas e no posicionamento  adequado das mesmas,  como descrito  no  item 6.3.

Apesar da prática de tutoramento ser realizada na fase de plantio, é importante que seja

realizada a manutenção da estrutura, procedendo a substituição do tutor na fase pós-

plantio, quando necessário. Dentre as diversas razões que podem ensejar a substituição

do tutor, destacam-se os atos de vandalismo, muito comuns no ambiente urbano. Por fim,

o  suporte  dos  indivíduos  adultos  por  meio  de  escoras,  se  mostra  como uma prática

relevante para árvores já consolidadas e de valor ambiental ou paisagístico significativo

que apresentem algum risco à sua estabilidade. As escoras oferecem suporte mecânico

às plantas, possibilitando a manutenção de exemplares com elevada inclinação ou com

galhos muito longos e minimizando riscos de acidentes. Além disso, é possível utilizar-se

linhas  guias  para  direcionar  o  crescimento  dos  galhos  das  árvores.  No  município  de

Caxias do Sul, não tem sido feito o uso de escoras e linhas guia de árvores pela SEMMA,

sendo que existe uma escora de concreto em um jacarandá na Rua Pinheiro Machado, no

Bairro Nossa Senhora de Lourdes, provavelmente colocada pelos moradores. Sugere-se

que, em casos onde seja verificada a possibilidade do uso de escoras para a preservação

de árvores de beleza e porte significativos, o mesmo seja adotado, seguindo-se técnicas

já utilizadas por outros municípios, como Nova Prata, Brasília e Buenos Aires.  Assim,

poderá  variar-se  o material  (desde madeira  até  estruturas  de metal  e  cabos de aço,

podendo  ser  adicionadas  ainda  partes  emborrachadas,  para  auxiliar  na  proteção  do
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vegetal)  e a forma de colocação destas estruturas, contanto que as mesmas estejam

implantadas de maneira a não ocasionar lesões ou mesmo o estrangulamento de troncos

e galhos. O material utilizado e a forma de colocação das escoras serão selecionados

conforme avaliação técnica da situação. Além disso, deverá ser feita periodicamente a

revisão  das  escoras  implantadas,  procedendo  a  substituição  quando  necessário,  e  a

remoção quando se tornam dispensáveis. 

As mudas em estágio inicial de desenvolvimento, que estejam em locais onde são

realizadas  roçadas  (p.  ex.  canteiros) deverão  estar  protegidas  por  cano  de  PVC.  A

estrutura  plástica  gera  um  impacto  positivo  muito  significativo,  pois  evita  injúrias  e

dilaceração do caule provocadas pelas roçadeiras. Danos ao tronco, especialmente nos

primeiros estágios de desenvolvimento, são capazes de promover a interrupção parcial ou

total  do fluxo de seiva,  resultando em sequelas no desenvolvimento vegetal  e até na

morte do exemplar. Fora a proteção mecânica, o cano de PVC ainda auxilia na proteção

contra o ataque de formigas, que pode atuar como um fator limitante ao estabelecimento

das  mudas.  Nessa  perspectiva,  considerando  que  as  ações  de  roçada  são  de

responsabilidade da Codeca,  ressalta-se a importância da realização de treinamentos

com as equipes executoras.  Salienta-se que, enquanto a muda estiver suscetível, com

pequeno diâmetro do tronco, deve ser realizada a substituição dos canos quando estes

estiverem  muito  danificados  em  razão  da  ação  das  roçadeiras.  Em  contrapartida,  a

remoção dos mesmos não se faz necessária,  uma vez que a deterioração ocorre em

cerca de três  anos após a  colocação,  sendo,  contudo,  necessário  o  recolhimento  do

resíduo plástico resultante.

No âmbito da arborização, a cochonilha (Ceroplastes sp.), inseto pequeno que se

alimenta parasitando a seiva das plantas, merece atenção. Estes insetos são conhecidos

como cochonilhas de cera, pois a fêmea adulta tem o corpo revestido de cera dura em

forma convexa,  de cor branca ou rosada.  Esta cochonilha pode ocorrer em seguintes

como:  araçá,  pitanga,  jacarandá,  aroeira-vermelha,  entre  outras.  As  cochonilhas

succionam a seiva dos ramos finos, folhas e brotos das plantas, depauperando-os. Além

disso,  na  sucção  ocorre  a  eliminação  de  substância  adocicada  que  contribui  para  o

desenvolvimento  da  fumagina,  prejudicando  os  processos  vitais  da  planta  e,

consequentemente,  o  seu desenvolvimento.  A ocorrência  de cochonilha  é  denunciada

pelo aspecto lustroso e encerado das folhas, resultado do óleo expelido pelo inseto, que

torna as folhas suscetíveis ao ataque de diversos fungos. A infestação por cochonilha,

aliada  à  maior  vulnerabilidade  da  planta  a  outros  patógenos,  pode  culminar  no
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definhamento  e  morte  do  exemplar. Considerando  a  impossibilidade  de  tratamento

químico no ambiente urbano, sugere-se a utilização de tratamentos alternativos, como o

uso de sabão de coco ou detergente neutro, óleo mineral emulsionável e fumo de tabaco

macerado. A catação manual e a poda dos galhos mais infestados também se apresenta

como uma alternativa no combate à cochonilha. 

No rol  de  pragas relacionadas à  arborização urbana,  cabe destacar  ainda as

ervas-de-passarinho,  grupo  de  plantas  parasitas  que  afetam  a  qualidade  e  o  valor

paisagístico da arborização. As ervas-de-passarinho são plantas perenes, dispersas por

pássaros, que após se alimentarem dos frutos, os regurgitam ou defecam, disseminando

os propágulos,  que irão se fixar nas plantas hospedeiras.  Dentre os efeitos causados

pelas ervas-de-passarinho nas árvores hospedeiras, destaca-se a redução do vigor e da

produção de frutos e sementes, a produção de galhas, a maior predisposição ao ataque

de  pragas  e  a  morte  prematura.  As  ervas-de-passarinho  pertencem  à  família

Loranthaceae, sendo  Struthanthus  e Tripodanthus  os gêneros mais comuns no Sul do

Brasil.  Sua  ocorrência  no  meio  urbano  deve  ser  monitorada,  pois,  em condições  de

desequilíbrio, é capaz de comprometer a arquitetura das árvores. Além disso, devido à

sua  resistência  à  erradicação  e  facilidade  de  proliferação,  podem  comprometer

seriamente  um  projeto  de  arborização.  Nessa  perspectiva,  a  poda  de  limpeza  se

apresenta como única alternativa de combate, haja vista que o controle químico não é

permitido. Embora as podas drásticas sejam proibidas no âmbito da arborização urbana

do município, esta técnica poderá ser utilizada como uma tentativa de recuperação da

sanidade de árvores severamente infestadas por erva-de-passarinho, as quais, de outra

forma, necessitariam de supressão. 

9 GESTÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 

9.1 Estrutura e funcionamento da Diretoria de Serviços da SEMMA

De  acordo  com  o  regimento  interno  da  SEMMA  (Decreto  nº  19.565/2018),

compete  à  Diretoria  de  Serviços,  dentre  outras  funções:  “promover  diretrizes  de

arborização, embelezamento e preservação de áreas verdes para serem aplicadas em

todo o âmbito do Município de Caxias do Sul”. Ainda de acordo com o referido Decreto,

compete  à  Gerência  de  Áreas  Verdes,  dentre  outras  funções:  “elaborar  projetos  de

embelezamento de praças, parques, jardins, floreiras públicas e arborização urbana”.

O Setor correspondente à Diretoria  de Serviços citada no regimento interno é

conhecido como Setor de Praças, Parques e Jardins (PPJ). O Setor atualmente é dividido

63



fisicamente  em  dois:  PPJ/Administrativo,  localizado  no  Prédio  da  SEMMA;  e

PPJ/Execução, com sede junto ao Parque Getúlio Vargas (Parque dos Macaquinhos).

No  PPJ/Administrativo  são  feitas  as  triagens,  tramitações  e  organização  dos

processos administrativos e demandas diversas que chegam ao Setor. Os processos de

cortes e podas de árvores passam, primeiramente,  por vistoria  técnica. Atualmente,  o

setor conta com dois técnicos da área florestal, que realizam as vistorias para avaliação

da necessidade de plantio,  poda ou remoção de exemplares  arbóreos localizados na

arborização urbana do Município, além de um agente administrativo e um estagiário.

Quanto ao licenciamento para supressão de árvores localizadas em área pública,

de acordo com o Decreto Municipal Nº 19.571/2018, há casos em que o corte fica a cargo

do proprietário do imóvel (cortes para fins de execução de obra, ou em caso de prejuízo à

saúde dos moradores, por exemplo) e, em outros casos, o corte é executado pelo próprio

Município  (como  nos casos  de  exemplares  em  risco  de  queda  ou  em  mau  estado

fitossanitário, por exemplo), conforme já descrito no item 8.2. O mesmo ocorre quanto à

poda, no entanto, para as podas, a definição do responsável pela execução do serviço é

dada pela opção do proprietário do imóvel, o qual informa, no momento do protocolo do

pedido, se deseja que a SEMMA execute a poda, ou se o mesmo ficará responsável pela

execução do serviço.

Quando a execução do serviço de corte ou poda ficar a cargo do requerente, o

Setor, através de sua equipe técnica, emite o documento correspondente. O documento

emitido  é  assinado  pelo(a)  Secretário(a)  Municipal  do  Meio  Ambiente,  e  o  controle  e

fiscalização  quanto  ao  adequado  cumprimento  das  condicionantes  são  feitos  pela

Diretoria  Técnica  da  SEMMA,  através  da  Gerência  de  Controle  de  Licença,  Corte  e

Reposição e da Gerência de Fiscalização Ambiental.

Por outro lado, quando a execução do serviço de corte ou poda fica a cargo da

SEMMA, o processo é então encaminhado ao PPJ/Execução, onde os processos são

direcionados  à  equipe  de  cortes  e  podas.  Atualmente,  existe  uma  única  equipe

responsável  pela  execução  dos  serviços  de  corte,  transplante  e  poda  de  árvores  na

arborização urbana do município.

A equipe de cortes e podas atualmente conta com 11 funcionários, sendo oito

funcionários do município e três da CODECA (através de contrato), entre auxiliares de

infraestrutura e jardineiros, além de operador de máquinas para o guincho e motoristas

para os caminhões. A equipe possui um guincho de 21 m de alcance com cesto acoplado

(em acordo com as normas da NR 12 e ABNT NBR 16092:2018) e um guincho de 18 m
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para carregamento de toras e outros materiais necessários,  sendo que o mesmo não

pode  ser  utilizado  com  cesto  para  execução  de  serviços  em  altura  por  não  estar

enquadrado nas normas estabelecidas na NR 12. Há ainda um caminhão com caçamba e

triturador acoplados,  os quais são utilizados para triturar  os galhos e levar  o material

resultante até o Jardim Botânico de Caxias do Sul, para compostagem e posterior uso nos

plantios de árvores e flores executados pelo setor em áreas públicas do Município. Além

disso,  há também outro caminhão toco de carga seca para carregar  equipamentos e

outros materiais resultantes do corte, como toras, ou galhos que não sejam triturados na

hora.

Nota-se uma defasagem no atendimento da demanda existente, visto que muitos

Alvarás  emitidos  passam  do  prazo  de  validade,  necessitando  renovação  ou  mesmo

emissão  de  um  novo  documento,  em  conformidade  com  o  Decreto  Municipal  Nº

15.071/2010. De acordo com um levantamento realizado com base nos dados disponíveis

para processos de corte protocolados em 2017, constatou-se uma demora de até um ano

e meio no atendimento de solicitação de corte de árvores, sendo que o tempo de análise

técnica para a emissão do Alvará neste período foi de oito meses a um ano, em média, e

o tempo entre a emissão do Alvará e a execução do corte (quando a cargo do setor)

variou entre quatro a dez meses, em média. Convém destacar que uma das dificuldades

no atendimento à demanda de cortes e podas de árvores em áreas públicas do município

deve-se ao fato da existência de apenas uma equipe de execução de tais serviços. Sendo

essa  a  situação  atual,  quando  há  necessidade  de  execução  do  corte  de  árvores  de

grande porte em áreas verdes, o qual demanda bastante tempo, não ocorre nenhum outro

atendimento de corte ou poda, uma vez que toda a equipe e também os equipamentos

são direcionados para a área verde objeto do corte.

De acordo com o levantamento das podas protocoladas entre junho a julho de

2017, constatou-se que o tempo para execução de um serviço de poda foi, em média, de

17 a 20 meses, sendo que o tempo para análise técnica foi de 14 a 18 meses e para a

execução do serviço,  após o deferimento da solicitação,  foi  de um a três meses,  em

média.

A execução dos diversos serviços do setor é feita seguindo a ordem da data de

abertura dos processos administrativos das demandas de cada equipe. Após a execução

dos cortes de árvores, o processo passa para a equipe de pedreiros, para destocamento

e conserto do calçamento, passando posteriormente para a equipe de plantio de mudas,

para o plantio compensatório de outra muda (geralmente no mesmo local da supressão).
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Para melhor rendimento do trabalho, a organização da ordem de execução deve levar em

conta também o endereço da ocorrência, fazendo em um determinado turno, processos

de  uma  mesma  região  da  cidade,  minimizando  tempo  e  valores  gastos  com

deslocamento.

Apesar de seguir a ordem de entrada dos processos, especialmente quanto à

Equipe de Cortes e Podas, por vezes é necessário dar urgência para algumas situações,

como em casos de risco iminente de queda ou serviços de recolhimento de galhos ou

exemplares caídos em decorrência de fenômenos naturais ou acidentes. Além disso, a

execução dos serviços do setor também é dependente das condições climáticas, assim, é

normal que haja uma variação no tempo de atendimento dos serviços, como visto através

dos dados citados anteriormente.

De acordo com os dados exemplificados, é fácil perceber que a equipe de cortes

e  podas  hoje  existente  não é  suficiente  para  atender  as  demandas  protocoladas por

cidadãos,  dificultando a  implantação  de outros  programas,  que partam de uma visão

estratégica de planejamento da SEMMA, pois tais ações atrasariam ainda mais a resposta

aos requerentes. Entende-se, com isso, que existe a necessidade de aumentar o número

de funcionários, a fim de formar, no mínimo, mais uma equipe completa para execução de

cortes e podas, com todos os equipamentos e materiais necessários para o transporte e

execução do serviço. Esse aumento no número de equipamentos e de funcionários para

podas e cortes é fundamental  para diminuir  o tempo de atendimento das solicitações

protocoladas  junto  à  SEMMA  e  para  possibilitar  a  implantação  de  estratégias  de

substituição de exemplares arbóreos em mau estado fitossanitário, podendo ainda dar um

suporte para a execução de podas de manutenção mais constantes, a fim de evitar que

os problemas tomem maiores proporções. Outra alternativa para possibilitar o adequado

atendimento à demanda da população e também a implantação de outros programas de

gestão (descritos no item 10 do presente plano) é a terceirização do serviço, total  ou

parcialmente. Importante lembrar que todas as diretrizes e recomendações existentes no

presente plano aplicam-se também a equipes terceirizadas, caso haja terceirização de

algum serviço do Setor, cabendo à SEMMA ou à Empresa terceirizada a responsabilidade

quanto  ao  atendimento  das  mesmas,  de  acordo  com  os  contratos  firmados,  e  em

consonância com a legislação vigente. 

Quanto ao planejamento da arborização urbana, além da execução de podas e

cortes,  é  fundamental  a  boa execução dos serviços  de destocamentos,  consertos  de

calçamento e plantios de mudas, sendo que tais serviços também ficam a cargo do PPJ.
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Os consertos de calçamento de passeios públicos no entorno de exemplares arbóreos e a

abertura de canteiros para o adequado desenvolvimento  e adequação das árvores já

implantadas ficam a cargo da equipe de pedreiros do PPJ/Execução.  A equipe conta

atualmente  com sete  funcionários,  sendo  três  funcionários  da  Prefeitura  e  quatro  da

CODECA, além de um caminhão toco de carga seca para transporte dos funcionários e

dos  equipamentos  e  materiais  necessários  para  a  execução  do  serviço.  Serviços  de

abertura de canteiros e consertos de calçamento onde as árvores são preservadas estão

em dia com a demanda existente na Secretaria. No entanto, em fevereiro de 2020 foi

verificado um passivo de 607 processos de supressões executadas pelo setor, incluindo

processos protocolados a partir do ano de 2007, aguardando a remoção dos tocos. Esse

dado demonstra uma defasagem no atendimento à demanda existente, sendo importante

ressaltar que o destocamento do exemplar removido é muito importante, especialmente

nos  casos  em  que  o  corte  da  árvore  é por  motivo  de  impedimento  ao  trânsito  de

pedestres,  pois,  sem  a  remoção  do  toco,  não  há  a  resolução  do  problema  de

acessibilidade. Além disso, os tocos deixados no local de corte causam um impacto visual

negativo, sendo, muitas vezes, fonte de reclamação dos moradores do local e também

foco  de  críticas  da  mídia.  Convém  ressaltar  ainda  que,  quando  possível,  deve  ser

realizado o plantio compensatório de outra muda no mesmo local da supressão, a fim de

recompor a arborização urbana. No entanto, sem a remoção do toco não é possível fazer

o plantio compensatório de outra muda no mesmo local e nem o conserto do calçamento

(fechamento do canteiro), para casos em que a muda for plantada ao lado ou em outro

local da arborização urbana do município.

Para  a  execução  do  serviço  de  destocamento,  o  PPJ  conta  com  uma

retroescavadeira  e  com  um  destocador  móvel.  O  uso  da  retroescavadeira  é  mais

complicado em passeios públicos, visto que ocasiona estragos de grandes proporções,

para remover todo o sistema radicular de árvores de grande porte. Para exemplares de

médio  ou  grande  porte,  no  entanto,  em  alguns  casos,  dependendo  do  entorno,  é

necessário que a remoção seja feita com o uso deste equipamento. Por outro lado, na

maior parte dos casos, o uso do destocador móvel é possível e mais indicado, a fim de

evitar transtornos relacionados ao uso da retroescavadeira, como o risco de rompimento

de tubulação de água e esgoto ou de fiação subterrânea. Com o destocador, é feito o

rebaixe  do  toco  e  do  sistema  radicular  remanescentes,  assim,  não  há  danos  ao

calçamento no entorno e nem riscos de rompimentos de fios e tubulações. Com o uso do

destocador  móvel,  em  nível  plano,  é  possível  fazer  o  rebaixe  do  toco  até
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aproximadamente 30 cm abaixo do nível do passeio. Após o rebaixe, pode-se, então fazer

o conserto do calçamento sobre o toco, abrindo um novo canteiro ao lado, sendo que,

geralmente, em menos de um metro de distância já é possível executar o plantio de uma

nova muda, sem haver prejuízos pela presença do sistema radicular remanescente do

exemplar suprimido.

O destocamento com o uso da retroescavadeira deve ser feito por um operador

de máquinas, dirigindo-se até cada local com o veículo em questão. Já com o destocador,

apesar de necessitar de um funcionário habilitado para sua operação, há a possibilidade

de acoplar o equipamento ao caminhão da equipe de pedreiros, sendo transportado junto

com  os  demais  materiais  necessários  para  pequenos  consertos  que  se  fizerem

necessários,  deixando a calçada consertada e o novo canteiro pronto para receber o

plantio  de  outra  muda.  Convém citar  ainda a  possibilidade de incluir  a  realização do

plantio  de  mudas  por  esta  mesma Equipe,  a  fim de  facilitar  a  logística  dos  serviços

executados pelo Setor, e considerando que a Equipe possui um caminhão passível de ser

usado para o transporte das mudas.

Atualmente, o plantio de mudas de exemplares arbóreos na arborização urbana é

realizado pela equipe de plantio e roçada, com 14 funcionários, sendo dois funcionários

da Prefeitura e 12 da CODECA, com uma Kombi (da CODECA) e um caminhão toco de

carga seca que é utilizado para o transporte das mudas, tutores, telas de proteção e

demais  materiais  (adubo,  composto)  e  equipamentos  (perfurador,  picão,  cavadeira,

marreta) necessários para a execução do serviço. Além do plantio de mudas, a equipe

executa roçadas em praças e parques da cidade.

Quanto à logística de plantio, convém citar a questão do uso de protetores de tela

no entorno das mudas,  o qual tem o objetivo de evitar depredação e auxiliar no bom

desenvolvimento  da  muda.  Os  protetores  de  tela  ocupam  bastante  espaço  nos

caminhões, dificultando a logística, assim, e conforme descrito no item 7.3, deverá ser

reavaliada  a  necessidade  da  continuidade  ou  não  do  uso  de  telas  de  proteção  na

arborização  urbana  do  Município.  Salienta-se  que,  caso  o  uso  dos  protetores  seja

extinguido ou, ao menos, diminuído significativamente, espera-se um maior rendimento do

serviço, fazendo com que a equipe existente possa realizar um maior número de plantios

do que ocorre atualmente.

Quanto  à  escolha  das  espécies  a  serem  plantadas  em  cada  logradouro,

atualmente, a mesma é feita, corriqueiramente, pelo Chefe da Equipe de plantios, sendo

solicitado (pelo Diretor de Serviços) o plantio de algumas espécies somente para algum
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caso de reposição de exemplar com elevado valor paisagístico e em áreas geralmente

mais centrais do Município. Com a implantação do plano, um dos pontos cruciais é a

escolha das espécies a serem plantadas de acordo com o local,  com as espécies já

existentes e com as características do entorno quanto a equipamentos urbanos. Assim,

como  forma  de  evitar  plantios  inadequados  e  sem  o  devido  planejamento,  algumas

mudanças  devem  ser  implantadas  na  organização  do  serviço  de  plantio  de  mudas,

conforme descrito a seguir.  Primeiramente, deverá ser feita a identificação da espécie

para as mudas existentes no pátio do PPJ, a fim de evitar erros na escolha das mudas,

visto  que  pode  haver  ausência  ou  rotatividade  dos  funcionários  que  tenham  maior

conhecimento das espécies. Esta identificação deverá ser feita com o auxílio dos técnicos

da Secretaria, sempre que necessário, ficando de maneira permanente na muda, até sua

destinação para plantio. Além disso, a escolha da muda a ser plantada deverá ser feita de

acordo com os critérios constantes nesse plano, conforme item 6, mesmo para casos de

plantios pontuais em áreas com arborização urbana consolidada. A fim de garantir que os

plantios sejam realizados de acordo com os critérios estabelecidos pelo Decreto Municipal

Nº  19.571/2018  (em  especial  quanto  ao  espaçamento  em  relação  aos  demais

equipamentos urbanos), é necessário também a realização de treinamento das equipes

de pedreiros e de plantios.

Ainda no que diz respeito ao planejamento do plantio de espécies adequadas, e

de acordo com as diretrizes estabelecidas neste Plano Diretor de Arborização Urbana,

faz-se  necessária  a  escolha  e  o  controle  das  mudas  a  serem  recebidas  pelo  PPJ,

adquiridas ou produzidas pela SEMMA. Conforme descrito no item 7.2 deste Plano, o

recebimento  das  mudas  utilizadas  atualmente  na  arborização  urbana  do  município  é

decorrente da doação referente à reposição florestal obrigatória de cortes executados por

terceiros (em áreas públicas ou privadas), seja através de processos de licenciamento

ambiental, ou como compensação por cortes irregulares, através de Autos de Infração e

termos de ajustamento de conduta. As mudas a serem entregues ao PPJ são definidas

pelo funcionário que emite o Formulário para Entrega de Mudas, junto aos processos de

licenciamento  ou  fiscalização  ambiental,  englobando  técnicos,  fiscais  e  agentes

administrativos dos setores de Controle, Fiscalização, Licenciamento e PPJ. Atualmente

não há um controle do número de mudas solicitadas para cada espécie. Assim, a escolha

é  aleatória,  dentre  as  espécies  constantes  no  Anexo  do  Decreto  Municipal  Nº

19.571/2018, geralmente dando-se prioridade a espécies nativas e com porte pequeno ou

médio,  pela maior  facilidade no uso,  visto  o grande número de passeios  públicos de
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pequena largura e sob rede de energia elétrica. 

A fim de possibilitar um adequado planejamento das mudas a serem plantadas,

atendendo  às  diretrizes  do  presente  plano,  além  da  escolha  e  controle  das  mudas

adquiridas (ou produzidas) pela SEMMA, é fundamental o controle das mudas solicitadas

e a solicitar nos Formulários a serem emitidos por toda a Secretaria.  Assim, deve ser

mantida uma planilha de controle, com o número de mudas solicitadas para cada espécie,

com informações de Setor, processo administrativo e data. Tal controle ficará a cargo do

PPJ/Administrativo, assim, quando um funcionário de qualquer Setor da SEMMA for emitir

um Formulário para Entrega de Mudas, anteriormente à emissão do documento, o mesmo

deverá entrar em contato com o PPJ/Administrativo a fim de solicitar a orientação (e o

respectivo registro) sobre qual muda deverá ser solicitada, sendo que a escolha será feita

pelo PPJ/Administrativo, em conjunto com os técnicos do referido setor.

Cabe ressaltar, no entanto, que, considerando a dificuldade de encontrar mudas

nativas nos viveiros da região, caso não seja possível encontrar alguma das espécies

solicitadas no Formulário, o requerente pode fazer a substituição de, no máximo, 25% das

mudas por outras pertencentes às demais espécies solicitadas no referido Formulário.

Dessa  forma,  a  escolha  das  espécies  anteriormente  à  emissão  do  Formulário  não  é

suficiente para garantir o controle do número de mudas por espécie disponível para o

plantio na arborização urbana. Assim, além da definição das espécies e número de mudas

para a emissão dos Formulários Para Entrega de Mudas, é necessário um controle do

recebimento  das  mudas,  com  o  registro  da  identificação  e  quantificação  das  mudas

recebidas, a fim de manter o estoque existente no PPJ/Execução sempre atualizado, e

subsidiar a escolha das próximas mudas a serem solicitadas, adquiridas ou produzidas

pela SEMMA.

A identificação das mudas deverá ser realizada no momento do recebimento pelo

PPJ/Execução, sendo colocada a identificação individual em cada exemplar recebido, e

registrado no controle  do  Setor  o  número de mudas para  cada espécie  e a data  do

recebimento. Cada vez que for adquirida alguma muda de espécie arbórea, por qualquer

meio (compra, TAC, doação), os dados de número, espécie e data devem ser atualizados;

bem como, toda vez que for dada destinação final para uma muda existente no pátio,

deverá ser registrada a saída da mesma do referido estoque, com a data e motivo da

destinação final (plantio, ou algum outro programa que possa ser implantado futuramente,

bem  como  alguma  perda  por  morte  natural  ou  depredação).  O  controle  do  estoque

existente deverá subsidiar não só a escolha das mudas para Formulários para entrega de
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mudas a  serem emitidos  pela SEMMA, mas também para  a escolha das espécies  a

serem  adquiridas  através  de  compras,  com  recursos  próprios  da  Secretaria,  ou

produzidas  por  viveiro  próprio,  de  maneira  a  seguir  as  diretrizes  e  os  programas

estabelecidos no presente Plano.

O  Setor  PPJ/Execução  conta  ainda  com  uma  equipe  de  plantio  de  flores  e

limpeza e manutenção de canteiros, com sete funcionários, sendo três funcionários da

Prefeitura e quatro da CODECA, com um caminhão toco de carga seca e um caminhão-

pipa para irrigação, além de usar, eventualmente outros veículos para o transporte das

mudas. Apesar do serviço de plantio de flores não estar relacionado ao objeto do presente

plano, cabe citar que esta equipe eventualmente auxilia nos serviços de podas e cortes de

árvores, podendo realizar também o plantio de mudas de árvores, caso necessário.

Quanto à separação das equipes do PPJ por tipo de serviço realizado, entende-se

que a mesma é importante para permitir a organização dos funcionários de acordo com as

atribuições de cada cargo (tanto da Prefeitura quanto da CODECA), além de facilitar um

maior  conhecimento  e  treinamento  quanto  a  um determinado  assunto,  esperando-se,

assim, um acréscimo na qualidade dos serviços executados pelo Setor. Por outro lado,

desde que obedecidas as atribuições de cada cargo, é possível que as equipes executem

os demais serviços do Setor, o que pode facilitar a logística em alguns casos. No entanto,

para  que  isso  seja  possível,  é  necessário  que  todos  os  funcionários  recebam  as

instruções e treinamentos específicos para a adequada execução dos diferentes serviços,

mesmo que o façam esporadicamente.

Além  das  equipes  de  serviços  descritas,  o  PPJ  conta  com  11  funcionários

responsáveis  pela  manutenção  dos  principais  Parques  e  Praças  do  Município  (Praça

Dante Alighieri, Parque dos Macaquinhos, Parque Cinquentenário, Mato Sartori e Jardim

Botânico),  os  quais  também  realizam  atividades  relacionadas  à  arborização  urbana.

Assim,  tais  funcionários  também devem ser  incluídos nos treinamentos e  orientações

pertinentes,  de acordo com as funções desempenhadas.  Ainda quanto à estrutura do

setor, cabe citar que o mesmo engloba funcionários responsáveis pela manutenção dos

dois  cemitérios  públicos  municipais  e  de  todos  os  sanitários  públicos  existentes  no

município.  No  entanto,  como  tais  serviços  não  estão  diretamente  relacionados  à

arborização urbana, os mesmos não serão abordados no presente plano.

Em  análise  aos  serviços  executados  atualmente  pelo  PPJ,  conclui-se  que  é

fundamental que os funcionários recebam, de acordo com suas funções, treinamentos e

orientações que englobem: podas e cortes de árvores, incluindo técnicas de escalada;
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trabalho  em altura;  uso de motosserra;  uso de  roçadeiras;  jardinagem;  e  orientações

técnicas  para  o  atendimento  às  diretrizes  constantes  no  Decreto  Municipal  Nº

19.571/2018 e no presente plano. Sugere-se que os cursos e treinamentos sejam feitos

periodicamente,  e conforme normas que os regem, incluindo-se todos os funcionários

novos  que  executem  tais  funções.  No  caso  de  haver  terceirização  do  serviço,  a

responsabilidade pelo  treinamento  (se  Prefeitura  ou Empresa terceirizada)  deverá  ser

estabelecida no contrato firmado, de acordo com a legislação em vigor. Salienta-se que a

realização dos cursos e treinamentos está descrita no item 10 do presente plano.

9.2  Banco  de  dados geográficos  (BDG)  da  arborização urbana do  Município  de

Caxias do Sul

O inventário da Arborização Urbana do Município de Caxias do Sul abrangeu a

entrega  pela  empresa  contratada  de  um arquivo  do  tipo  shapefile  com a  localização

georreferenciada  de  cada  indivíduo  arbóreo  das  vias  públicas  e  canteiros.  O  arquivo

contém:  código  do  indivíduo,  espécie  (nome  comum  e  nome  científico),  estado

fitossanitário (bom, regular com avarias, regular com parasitas, ruim, senescente e morto),

dendrometria (diâmetros de até três bifurcações e altura), e existência de conflitos com

equipamentos urbanos (fiação elétrica, passeio público, edificação, placas de sinalização,

pista de rolamento, semáforo, outro indivíduo arbóreo, postes, bocas-de-lobo e hidrantes,

e proximidade com esquinas).

O  inventário  realizado  é  um diagnóstico  da  arborização  urbana  do  Município,

sendo que os dados apresentados pela empresa foram utilizados para a elaboração do

presente  plano,  a  fim  de  avaliar  as  características  das  espécies  desejáveis  ou

inadequadas. Além disso, o inventário permite o planejamento de ações de manejo e

pode ser utilizado para ações de melhorias na arborização de vias pouco arborizadas ou

com muitos problemas de conflitos ou espécies inadequadas.

Salienta-se,  no  entanto,  que  o  inventário  realizado  é  um  diagnóstico  da

arborização  em um determinado  momento.  As  árvores,  no  entanto,  são  seres  vivos,

assim, a situação das mesmas não é estática.  Ademais,  a cidade está em constante

processo de mudança, com novas construções, que por vezes levam à necessidade de

remoção de exemplares arbóreos, e também crescimento urbanístico, com implantação

de novos parcelamentos e vias públicas, com plantio de árvores nesses locais. Assim, se

não houvesse um contínuo acréscimo de informações ao banco de dados geográficos

referente à arborização urbana do município, os dados ficariam obsoletos, e perderiam
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sua aplicabilidade com o passar dos anos. Nesse sentido, a partir do momento em que os

dados  foram  entregues  pela  empresa  contratada  para  o  inventário,  os  técnicos  da

SEMMA têm atualizado os dados das árvores existentes em passeios públicos e canteiros

centrais, conforme descrito a seguir. 

Para cada exemplar arbóreo para o qual é autorizada a supressão, são anotados

os dados em uma tabela de supressão de árvores, onde constam os dados de código da

árvore,  número do processo administrativo,  número do Alvará  para  Licenciamento  de

Serviços Florestais em Área Pública, data da emissão do Alvará, motivo da supressão

(por exemplo: mau estado fitossanitário, risco de queda, localização inadequada, etc.),

responsável pelo corte (SEMMA ou proprietário), data da supressão e nome comum da

espécie.  Além  disso,  para  recolhimentos  de  árvores  caídas  executados  pelo  PPJ,  o

responsável  pela  Equipe  de  Cortes  e  Podas  do  PPJ  deve  repassar  os  dados  do

recolhimento para o funcionário responsável pelo controle dos serviços executados, para

verificação do código e dados da árvore para atualização do BDG. Por fim, sempre que

um exemplar é removido sem o devido licenciamento ambiental, também são anotados os

dados na mesma tabela,  com a data da constatação da remoção,  assim, para cortes

indevidos verificados pela Equipe Técnica ou de Fiscalização da SEMMA, o servidor que

verificar  a  situação  deve  repassar  ao  PPJ  os  dados  da  árvore  (código  e  espécie),

acompanhados do endereço, situação e data da verificação, para que a atualização dos

dados no BDG seja o mais completa possível.

Para cada nova árvore plantada na arborização urbana, pelo setor de Praças,

Parques e Jardins (PPJ) da SEMMA ou pelos proprietários, é incluído um ponto em uma

camada  shapefile de  plantio.  Nesta  camada são preenchidos os dados de código da

árvore,  coordenadas x e y,  espécie,  nome comum, família,  origem,  logradouro,  nº  do

imóvel, lote,  quadra, loteamento, bairro, dap (para até três bifurcações), altura, estado

fitossanitário, data do plantio e responsável pelo plantio.  Salienta-se que, para plantios

executados pelo PPJ, a Equipe de Execução que realizar o plantio deve repassar os

dados necessários para o cadastro junto ao Banco de Dados Geográficos da Arborização

Urbana. Para plantios verificados pela Equipe Técnica ou de Fiscalização da SEMMA que

não estejam cadastrados no GeoCaxias, o servidor que verificar a situação deve repassar

ao PPJ os dados da árvore (conforme descrito), para que a atualização dos dados no

BDG seja o mais completa possível.

Periodicamente é feita a cópia dos pontos criados no shapefile de plantio para o

arquivo  da  arborização  urbana  vinculado  ao  banco  de  dados  utilizado  por  toda  a
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Prefeitura, o qual engloba os pontos referentes ao inventário da arborização urbana e

também as árvores que foram plantadas posteriormente ao inventário.  Já a tabela de

supressão de árvores é ligada ao  shapefile da arborização urbana através do atributo-

chave “código da árvore”, assim, os dados preenchidos naquela tabela ficam vinculados

aos dados das árvores na tabela de atributos do shapefile e a mesma é atualizada com os

cortes executados. Com essas operações, os dados georreferenciados da arborização

urbana  de  canteiros  centrais  e  vias  públicas  do  Município  de  Caxias  do  Sul  são

atualizados  continuamente.  Para  auxiliar  a  atualização  dos  dados  da  arborização  no

Banco de Dados Geográficos (BDG), para novos projetos de arborização apresentados à

SEMMA por terceiros, deverá ser solicitado um arquivo do tipo shapefile, com os pontos

das árvores plantadas e as informações utilizadas no  shape “árvores” do Inventário de

Arborização Urbana, para importação dos dados para o BDG da SEMMA.

Os dados das árvores existentes na arborização urbana foram incluídos como

uma camada junto ao mapa em SIG (GeoCaxias) que está disponível no site da Prefeitura

Municipal  de  Caxias  do  Sul.  Neste  mapa,  foram  disponibilizados,  além  do  ponto

georreferenciado, o código da árvore e a espécie (nome comum e científico). A camada

do GeoCaxias está configurada para que, sempre que a coluna “data da supressão” do

shapefile de arborização urbana do BDG estiver preenchida, o indivíduo em questão deixe

de ser visualizado no  mapa,  ficando,  no entanto, seu registro  no banco de dados da

SEMMA.

As ações descritas visam a atualização do número, localização e identificação de

indivíduos arbóreos existentes na arborização urbana do município. No entanto, para que

os dados dendrométricos e fitossanitários dos exemplares sejam também atualizados e

para permitir um melhor uso desses dados para a organização do serviço e planejamento

contínuo das ações de implantação e manejo da arborização urbana do município, foi

desenvolvido  um  banco  de  dados  geográficos  (BDG)  para  o  gerenciamento  da

arborização  urbana,  conforme  descrito  resumidamente  a  seguir.  Salienta-se  que  a

descrição completa do Sistema de Gerenciamento da Arborização Urbana do Município

de Caxias do Sul (SisGAU) pode ser acessada no site da Revista da Sociedade Brasileira

de Arborização Urbana (RECH & MARTINS, 2016).

Para que os dados fiquem atualizados e não sejam perdidos os dados anteriores,

foram criadas tabelas vinculadas em um banco de dados. O BDG foi criado em ambiente

de Sistemas de Informações Geográficas, e contém uma classe de feições das árvores

existentes em vias públicas da área urbana. Além dos dados geográficos, foram criadas
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tabelas  alfanuméricas  não  espaciais  para  o  armazenamento  de  informações  sobre:

espécies  arbóreas  e  suas  características;  avaliações  de  exemplares  arbóreos;

solicitações de corte e de poda; deferimentos de corte e de poda; indeferimentos de corte

e de poda; execução de corte e de poda. 

A fim de aumentar a segurança do banco de dados e evitar erros de digitação,

foram criados domínios  para  campos cujas  informações servem de filtro  para  futuras

consultas. Os referidos domínios foram, então, vinculados aos campos correspondentes

nas tabelas e feições criadas no BDG. Concluída a elaboração de todas as tabelas, foram

criadas as classes de relacionamento com o Plano de Informações (PI) “árvores” e entre

as diferentes tabelas, com o vínculo de atributos chave e definição das cardinalidades de

cada relacionamento (formas de associação entre informações). 

O BDG também foi projetado para cadastrar todas as solicitações de manejo de

árvores  em  áreas  públicas  protocoladas  na  SEMMA.  Assim  que  uma  solicitação  é

analisada, é informado se a mesma foi deferida ou indeferida e a justificativa da decisão.

Por fim, para os serviços de poda, supressão e transplante executados pela Secretaria, o

BDG permite  o armazenamento de informações sobre  o  tipo  de manejo e a  data da

execução,  cujos  registros  são  vinculados  ao  indivíduo  arbóreo  e  à  solicitação

correspondente. Rotinas de consulta por atributos foram transformadas em ferramenta

através do módulo ModelBuilder, disponível no software de SIG utilizado. Além disso, com

o  objetivo  de  otimizar  a  atuação  de  técnicos  da  SEMMA,  foram  criados  relatórios

automatizados para  as  referidas consultas,  com os campos a serem mostrados e  as

seleções pré-estabelecidas. 

Os  dados  de  avaliação  de  estado  fitossanitário  dos  exemplares  arbóreos

existentes  na  arborização  urbana  podem ser  atualizados  sempre  que  um técnico  da

SEMMA executar uma vistoria  in loco,  em decorrência da existência de solicitação de

manejo  (corte  ou  poda).  Dessa  forma,  foi  criada  a  condição  para  a  manutenção  e

atualização do histórico da evolução do estado fitossanitário de cada árvore. A fim de

manter o inventário atualizado,  cada vez que uma árvore for suprimida,  a informação

espacial dessa árvore poderá ser removida do SIG, enquanto que o seu histórico será

mantido  nas  tabelas  alfanuméricas,  o  que já  vem sendo  feito  na  plataforma utilizada

atualmente. Da mesma forma, cada árvore que for plantada na arborização urbana pela

Secretaria poderá ser incluída no SIG e no BDG, o que também tem sido feito, desde o

início do uso do software de SIG. No entanto, devido à grande demanda de serviço, e

falta de pessoal para alimentar o banco de dados com muitas informações, o uso do
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SisGAU não foi implementado até o momento.

Para a implantação do SisGAU é necessário o aumento de pessoal do Setor, para

organizar e incluir esses dados constantemente, no entanto, entende-se que o aumento

na demanda é justificado pelos benefícios de manter o banco de dados atualizado. Além

disso, pode ser prevista a realização de vistorias por técnicos da área de vegetação, para

incluir dados de árvores que tenham sido plantadas por moradores, sem que houvesse

uma obrigação formalizada em processo administrativo  e,  assim,  sem que a SEMMA

fosse informada. Sugere-se que a implantação do SisGAU seja realizada o mais breve

possível,  sendo  que  a  mesma  depende  de  aprovação  dos  gestores,  conforme  a

disponibilidade de pessoal para aprender a utilizar e alimentar o sistema. Cabe destacar

ainda que o SisGAU elaborado e acima descrito poderá ser reformulado, para utilizar

algum software livre, como o QGIS, a fim de possibilitar o uso e alimentação do banco de

dados por um maior número de pessoas, visto que as licenças do programa utilizado

atualmente são limitadas devido ao alto custo para o município. Tal reformulação não é

obrigatória, mas esta possibilidade deverá ser analisada, de acordo com as ferramentas

disponíveis em softwares livres, e conforme conhecimentos dos servidores designados

para a implantação do Sistema.

10 PROGRAMAS DE GESTÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA DE CAXIAS DO SUL

Como forma de atingir os objetivos do PDAU, serão estabelecidos programas de

plantio, supressão, podas, destocamentos e adequação de canteiros. Para cada tipo de

serviço, o programa envolve diferentes subprogramas, de acordo com as diferentes linhas

de ação da SEMMA, com o intuito de abranger as mais variadas situações, tanto para

implantação e manejo por parte de cidadãos, mediante análise e aprovação da SEMMA,

quanto para os casos em que a execução do serviço fica a cargo do PPJ. Embora os

subprogramas citem as equipes do PPJ responsáveis pela execução do serviço, cabe

lembrar a possibilidade de terceirização, valendo as mesmas normas para as equipes

terceirizadas, quanto à parte de ordem cronológica e organização do serviço.

A  implantação  dos  subprogramas  deverá  ser  iniciada  a  partir  da  data  de

publicação do plano, salvo para subprogramas que necessitam do aumento de equipe,

conforme descrito nos mesmos. Deverão ser mantidos registros, com os resultados de

cada subprograma, os quais deverão ser apresentados anualmente pelo PPJ, no mês de

janeiro, com os dados do ano anterior. O registro e acompanhamento de tais resultados é

fundamental para verificar a necessidade de melhorias e adequações nos programas aqui
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estabelecidos. 

10.1 Plantio de árvores

O programa de plantio de árvores será dividido em: plantios para substituição de

árvores  suprimidas  ou  caídas  em  decorrência  de  acidentes  ou  fenômenos  naturais;

solicitações de plantio; plantios para novos loteamentos; incremento da arborização de

áreas já consolidadas; plantios atrelados a novas construções. As peculiaridades de cada

subprograma são detalhadas abaixo. Para todos os subprogramas, a época preferencial

para a execução dos plantios será de junho até setembro, sendo que os projetos poderão

ser  elaborados ao longo do ano,  além disso,  solicitações de cidadãos também serão

recebidas continuamente, assim como pedidos de análise para plantios de árvores para

novas construções. A escolha das espécies e dos locais exatos dos plantios deverá seguir

as diretrizes constantes no presente plano e no Decreto de Arborização Urbana, para

todos os subprogramas. Salienta-se que, para plantios executados pelo PPJ, a Equipe de

Execução que realizar o plantio deverá repassar os dados necessários para o cadastro

junto ao Banco de Dados Geográficos da Arborização Urbana, conforme descrito no item

9.2.

10.1.1 Plantios para substituição de árvores suprimidas ou caídas em decorrência de

acidentes ou fenômenos naturais

A realização de plantios para árvores suprimidas pelo PPJ é estabelecida através

do processo administrativo referente ao corte, sempre que houver necessidade, de acordo

com o Decreto de Arborização Urbana. Para casos em que há necessidade de plantio no

mesmo  local  da  supressão,  após  a  execução  do  corte,  o  processo  administrativo  é

encaminhado  à  Equipe  de  Pedreiros,  para  destocamento,  conserto  do  calçamento  e

preparo do canteiro para receber a nova muda. A realização do novo plantio poderá ser

executada  pela  própria  Equipe  de  Pedreiros,  ou  pela  Equipe  de  Plantios,  conforme

verificar-se a melhor logística do serviço.

Para casos em que não há possibilidade de plantio de nova muda no mesmo

local, é feito o registro de outro plantio realizado na arborização urbana, próximo ao local.

Tais plantios poderão ser oriundos de solicitações de plantio por cidadãos, ou de outros

subprogramas  de  plantio  aqui  estabelecidos,  contanto  que  seja  registrado  junto  ao

processo  administrativo  de  corte,  para  fins  de  manter  a  arborização  do  município,

atendendo-se ao disposto no Decreto de Arborização.
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Além  disso,  sempre  que  uma  árvore  caída  em  decorrência  de  acidentes  ou

fenômenos naturais for recolhida pelo PPJ, e couber o plantio de outra muda no local,

após conserto do calçamento e preparo do canteiro pela Equipe de Pedreiros, também

deverá ser realizado o plantio de uma muda no local. A escolha da muda será feita pela

equipe técnica, conforme análise junto ao GeoCaxias, sendo que a verificação quanto à

possibilidade do plantio será feita pela própria equipe de execução do PPJ, conforme

parâmetros de distanciamentos estabelecidos no presente plano. Salienta-se que, como

para casos de supressão, o serviço poderá ser executado pela equipe de Pedreiros ou

pela Equipe de Plantios. 

Quanto à organização do serviço, tais solicitações serão incluídas no serviço das

Equipes de Execução (de pedreiros ou de plantios) de acordo com a ordem cronológica

de chegada dos processos para a equipe citada. Salienta-se ainda que, para o caso do

plantio ser executado pela própria Equipe de Plantios do PPJ, tal organização será feita

na mesma ordem cronológica das solicitações de plantio protocoladas por cidadãos. Além

disso, assim como para os demais subprogramas, deverá ser considerada a localização,

a fim de minimizar os gastos com deslocamentos.

10.1.2 Solicitações de plantio

As solicitações de plantio por parte dos moradores deverá ser aceita ao longo de

todo ano.  Para tais pedidos,  a equipe técnica do PPJ deverá escolher a muda a ser

plantada no local, caso o passeio público em questão comporte o plantio de um exemplar

arbóreo,  de  acordo  com  os  parâmetros  de  larguras  e  distanciamentos  previstos  no

Decreto Municipal Nº 19.571/2018 e no presente plano.

A escolha da muda a ser plantada será indicada junto ao processo administrativo,

com  base  nos  dados  da  arborização  circundante  (GeoCaxias).  A  análise  quanto  à

possibilidade de plantio no local solicitado será feita pela própria equipe de plantios do

PPJ, a qual deverá passar por treinamentos acerca dos parâmetros e métodos de plantio,

conforme descrito no item 7.3 do presente plano. O atendimento aos pedidos de plantio

será feito pela ordem cronológica da data do protocolo, dando-se prioridade a solicitações

de idosos, conforme a Lei Federal Nº 10.741/2003 (alterada pela Lei Nº 13.466/2017) e a

Lei Municipal Nº 8.367/2019. Salienta-se que, além das solicitações de plantio, a ordem

cronológica  dos  plantios  a  executar  deverá  incluir  também  os  plantios  descritos  no

subprograma referente a plantios para substituição de árvores suprimidas ou caídas em

decorrência de acidentes ou fenômenos naturais (item 10.1.1), de acordo com a chegada
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do processo para a Equipe executora. Além disso, a organização dos pedidos de plantio

deve ser  feita de acordo com a proximidade com outros serviços executados em um

determinado turno pela equipe de plantio, a fim de minimizar gastos com deslocamento.

10.1.3 Plantios para novos loteamentos

A elaboração dos projetos de Arborização Urbana para novos loteamentos deve

seguir os parâmetros dispostos no Decreto Nº 19.571/2018 e no presente plano. Salienta-

se  ainda,  que  devem  ser  cadastrados  no  BDG  da  arborização  urbana  todos  os

exemplares plantados, conforme descrito no item 9.2 deste plano.

Quanto à responsabilidade pela elaboração do projeto e execução dos plantios, a

mesma  depende  do  disposto  na  Lei  de  Parcelamento  do  Solo  vigente.  Conforme  o

disposto no Artigo 47 da Lei de Parcelamento do Solo (Lei Municipal Nº 6.810/2007), nos

parcelamentos  novos,  cabe  ao  empreendedor  executar  a  implantação  do  plantio  de

árvores  no  alinhamento  entre  os  lotes,  conforme  regulamento  próprio  do  órgão

responsável do Município. Nesse caso, a equipe técnica da SEMMA é responsável pela

análise  e  aprovação  do  projeto  de  arborização  elaborado  pelo  empreendedor.  A

aprovação  do  projeto  é  feita  no  momento  do  licenciamento  de  instalação  do

empreendimento,  e  deve  considerar  todas  as  diretrizes  constantes  no  Decreto  de

Arborização  e  no  presente  plano,  solicitando-se  as  modificações  necessárias  para  o

adequado atendimento às referidas diretrizes.  Cabe ressaltar  ainda que,  no caso dos

projetos  elaborados pelo  empreendedor,  o  mesmo deve  apresentar  arquivo  shapefile,

compatível com o BDG da Semma, constando dados de código da árvore, coordenadas x

e  y,  espécie,  nome  comum,  família,  origem,  logradouro,  nº  do  imóvel,  lote,  quadra,

loteamento, bairro, dap (para até três bifurcações), altura, estado fitossanitário, data do

plantio e responsável pelo plantio.

10.1.4 Incremento da arborização de áreas já consolidadas

A arborização urbana vem sendo implantada no município há aproximadamente

um século. Desde então, árvores morreram, caíram ou foram suprimidas, por variados

motivos,  sendo  que  por  vezes  não  houve  a  substituição  adequada.  Além  disso,  a

mudança das características de uso de um imóvel podem permitir  o plantio onde não

havia espaço anteriormente. 

Apesar  de  alguns  moradores  solicitarem  o  plantio  de  árvores  diretamente  à

SEMMA, verifica-se que os parques e praças, bem como os passeios públicos e canteiros
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centrais,  comportariam,  em  muitos  locais,  um  acréscimo  no  número  de  árvores.

Considerando que a arborização de vias públicas é um bem de todos, entende-se que um

incremento no número de árvores, especialmente nos locais  com maior circulação de

pessoas, trará benefícios em diversos aspectos.

Sendo assim, o presente subprograma consistirá na realização de projetos por

bairros,  seguindo-se  a  seguinte  ordem:  primeiramente,  os  bairros  centrais,  da  região

administrativa 1, iniciando pelo centro, e abrangendo os demais bairros desta região, pela

ordem de menor para o maior índice de arborização, de acordo com os dados obtidos no

inventário.  Após,  serão  feitos  projetos  para  os  demais  bairros  das  outras  regiões

administrativas, seguindo também a ordem do índice de arborização obtido no inventário,

começando pelos  bairros  com menor  índice.  Através  dos  resultados  do  inventário  da

arborização urbana e conforme os projetos elaborados, serão, então, estabelecidos os

índices  mínimos  de  arborização  a  serem atendidos  para  cada  bairro,  obedecidas  as

normas vigentes na legislação. 

Assim que o plantio for concluído em um determinado bairro, deverá ser passado

para o bairro  seguinte,  de acordo com o critério  acima descrito,  até  abranger  todo o

território da sede do município, passando por fim, também para as áreas urbanas dos

distritos rurais. Sugere-se que sejam atendidos, no mínimo, dois Bairros por ano, para

este  subprograma.  Salienta-se,  no  entanto,  que  há  limitação  de  técnicos  para  a

elaboração dos projetos, assim, um aumento na equipe técnica do Setor é fundamental

para garantir a viabilidade da elaboração dos projetos por Bairro, visto que os mesmos

demandam bastante tempo, entre vistorias, planejamento e elaboração.

10.1.5 Plantios atrelados a novas construções

Conforme o previsto no Artigo 15 do Decreto Municipal Nº 19.571/2018, para a

obtenção  de  “Habite-se”  para  novas  construções,  deve  ser  cumprido  o  plantio  de

espécimes  arbóreos  no  passeio  público  lindeiro  ao  imóvel  em  questão,  caso  haja

condições para  tal,  de  acordo com os parâmetros  estabelecidos pelo  Decreto  e  pelo

presente plano.

A análise das solicitações fica a cargo dos técnicos do PPJ, mediante a realização

de vistoria in loco, de acordo com a data de protocolo da solicitação junto à SEMMA. No

caso do passeio público em questão comportar  o  plantio  de um ou mais exemplares

arbóreos, a SEMMA fará a indicação de uma a três espécies que o proprietário poderá

optar para plantio. Salienta-se que, nesses casos, o plantio da(s) árvore(s), bem como a
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obtenção da(s) muda(s) junto a viveiros, ficará a cargo do requerente, devendo o mesmo

realizar o plantio anteriormente à obtenção do “Habite-se” junto à Secretaria Municipal do

Urbanismo (SMU). O requerente deverá seguir os parâmetros de plantio constantes no

Decreto 19.571/2018, e ficará responsável por informar à SEMMA assim que o plantio for

executado, para a realização de nova vistoria, a fim de verificar o correto cumprimento do

plantio,  e a fim de adicionar os dados da(s) árvore(s) plantada(s) no banco de dados

geográficos da arborização urbana do Município.

10.2 Remoção de árvores

O programa de remoção de árvores tem o objetivo de resolver  problemas de

conflitos incontornáveis em relação à acessibilidade e a equipamentos urbanos e evitar

riscos à vida e ao patrimônio.

Este  programa será  dividido em:  pedidos de corte  protocolados por  cidadãos;

supressão a partir dos resultados do inventário; e supressão a partir de vistorias nas ruas

centrais do município. As peculiaridades de cada subprograma estão detalhadas abaixo.

Cabe citar que, de acordo com a Lei Municipal Nº 8.256/2018, são publicados, no

site oficial da Prefeitura, dados com a ordem atualizada dos pedidos de corte e poda de

árvores do Município de Caxias do Sul. Conforme a referida lei: “A publicação da ordem

de pedidos de corte e poda de árvores constante no site oficial do município deverá conter

as seguintes informações: I - data do Protocolo; II - se o pedido foi deferido ou indeferido;

III  -  cronograma de execução; e IV - data da conclusão do serviço.”.  Sendo assim, o

programa de remoção de árvores engloba a obrigatoriedade da publicidade referente aos

processos de corte e transplante de árvores em área pública.

Considerando que a Lei 8.256/2018 não estabelece a periodicidade da publicação

dos dados, e a fim de garantir a transparência dos serviços de corte de árvores em área

pública, sugere-se que a publicação seja realizada mensalmente. Além disso, sugere-se

que seja incluída a informação sobre o responsável pelo corte (se o PPJ ou o requerente),

para uma maior transparência também no que se refere à demanda de execução do

serviço pela Secretaria. Sugere-se, assim, que a planilha publicada no site da Prefeitura,

no que diz respeito a cortes e transplantes, contenha os seguintes campos: número do

protocolo;  apensos  (caso  existam processos  apensados);  data  do  processo;  situação

(aguardando vistoria, deferido, indeferido, aguardando execução, executado); responsável

pelo corte (SEMMA ou requerente);  cronograma de execução (previsão somente para

cortes  ou  transplantes  deferidos  a  cargo  da  SEMMA);  data  da  Execução  (após  a
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realização do corte ou transplante, em casos que fiquem a cargo da SEMMA).

10.2.1 Pedidos de corte protocolados por cidadãos

A solicitação  de  corte  de  árvores  em área  pública  pode  ser  protocolada  por

qualquer cidadão junto à SEMMA. Cabe ressaltar que, conforme descrito no item 9.1, a

demanda existente é maior do que a capacidade de atendimento da equipe técnica e da

equipe de execução dos cortes e podas existente atualmente no PPJ, o que aponta a

necessidade do aumento da equipe ou terceirização do serviço.

A análise  dos  pedidos  protocolados  é  feita  por  ordem  cronológica,  dando-se

prioridade a solicitações de idosos, conforme a Lei Federal Nº 10.741/2003 (alterada pela

Lei Nº 13.466/2017) e a Lei Municipal Nº 8.367/2019. Dentre solicitações protocoladas em

um período curto (de um a dois meses), a organização para análise também é feita por

região da cidade, a fim de diminuir gastos de recursos e tempo com deslocamento para

vistorias técnicas.

Além  da  prioridade  para  idosos,  diversos  requerentes  solicitam  análise  com

urgência, seja no momento da abertura do protocolo, ou posteriormente, por telefone ou

pessoalmente na SEMMA. Tais pedidos de urgência são analisados a fim de determinar

para quais casos, de acordo com a justificativa, será dada urgência na análise, passando

o processo em questão para a próxima vistoria realizada pelos técnicos naquela região da

cidade.  Salienta-se  que,  em  um  contexto  de  atraso  no  atendimento  às  demandas

protocoladas por cidadãos, entende-se que a análise a pedidos de urgência deve ser

criteriosa,  assim,  somente poderá ser  aceita  urgência em casos de risco iminente ou

casos de utilidade pública. Por outro lado, quando a análise dos pedidos estiver em dia

com a demanda, entende-se que casos em que o requerente fica responsável pelo corte

ou alguma outra situação pontual também poderão ser aceitos como urgência. 

Além da organização dos pedidos para análise técnica (e realização de vistorias),

é fundamental a organização dos Alvarás emitidos em nome da SEMMA para a execução

dos  cortes.  Tais  Alvarás  devem ser  atendidos  por  ordem cronológica  da  emissão  do

documento,  dando-se  urgência  a  árvores  em  risco  iminente  de  queda  ou  casos  de

utilidade  pública.  No  entanto,  assim  como  ocorre  para  a  organização  das  vistorias

técnicas de análise, é necessário que os processos sejam organizados por proximidade, a

fim  de  que,  em  um  turno  de  trabalho,  haja  deslocamento  para  uma  única  região,

diminuindo gastos de tempo e recursos, e otimizando o rendimento do serviço da equipe.

Cabe salientar ainda que a organização cronológica para a análise técnica, bem como a
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execução do serviço, deve englobar processos de corte e de poda, já que se trata de uma

única equipe técnica e de uma única equipe de execução para os dois serviços. 

10.2.2 Supressão a partir dos resultados do inventário

Os dados obtidos no inventário da arborização urbana indicaram a ocorrência de

530  exemplares  mortos  e  719  exemplares  senescentes  na  arborização  urbana  do

município.  Por se tratar  de árvores localizadas em áreas públicas,  com circulação de

pessoas e veículos, independente das demais estruturas circundantes, entende-se que é

necessária a remoção desses exemplares, a fim de evitar riscos à vida e ao patrimônio, e

a fim de revitalizar a arborização urbana no local.

Assim,  o  presente  subprograma  tem  o  objetivo  de  executar  a  remoção  dos

exemplares  arbóreos  apontados  pelo  inventário  realizado.  Para  tanto,  deverão  ser

gerados relatórios de acordo com o banco de dados geográficos existente, selecionando

indivíduos mortos e, em um segundo momento, indivíduos senescentes. Os resultados

obtidos nos relatórios deverão ser organizados por região da cidade, iniciando as vistorias

em áreas de maior trânsito de veículos e pedestres, e passando a seguir para as demais

regiões, sendo realizadas vistorias técnicas para verificação da situação dos exemplares,

com posterior abertura de processo administrativo de corte de árvore em área púbica e

emissão do Alvará para a supressão dos mesmos, se confirmada a situação.

Os Alvarás emitidos deverão então ser encaminhados à Equipe de Execução de

Cortes e Podas,  entrando na mesma organização do serviço que é feita  a  partir  das

solicitações de cortes e  podas por  cidadãos e  dando-se urgência em casos de risco

iminente de queda. 

Devido ao grande número de exemplares nessa situação e considerando a alta

demanda existente a partir de solicitações de corte e poda protocoladas por cidadãos,

sugere-se que seja realizada a avaliação de vinte destes exemplares por mês, junto com

as demais vistorias de corte e poda feitas pelos técnicos do setor. Cabe destacar que,

anteriormente à realização da vistoria, deverá ser verificado se o exemplar em questão já

não foi suprimido pelo PPJ ou se já foi emitido Alvará em algum processo existente junto à

SEMMA. Este número é uma sugestão inicial. No entanto, caso o atraso no atendimento

aos pedidos de cidadãos aumente  ou diminua,  e  conforme andamento  do serviço da

equipe, essa frequência poderá ser alterada. Salienta-se que, devido às particularidades

do serviço, e por se tratar de grande demanda de cortes e podas, dependendo também

das  condições  climáticas  para  a  execução,  não  serão  definidas  metas  por  períodos
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específicos,  sendo  que  o  controle  das  etapas  de  execução  do  programa  serão

apresentados anualmente pelo PPJ, junto com os demais dados de execução de podas e

cortes.

10.2.3 Supressão a partir de vistorias nas ruas centrais do município

É  muito  comum  avistar-se  árvores  secas  ou  em  decrepitude  na  arborização

urbana durante os deslocamentos diários, tanto em razão do serviço quanto fora dele. A

inclusão de tais árvores para corte,  sem existir  um pedido formal  por parte de algum

morador, é possível e, muitas vezes, é feita quando os técnicos realizam vistorias próximo

ao local em questão, para atendimento a alguma outra demanda.

No entanto, atualmente, não são realizadas vistorias técnicas por região, sem a

existência de uma demanda prévia, para avaliar a presença de alguma árvore em mau

estado  fitossanitário,  já  que  isso  geraria  atrasos  ainda  maiores  no  atendimento  às

demandas de corte e poda protocoladas junto à SEMMA. O presente subprograma tem o

objetivo  de  incluir  a  realização  de  vistorias  periódicas  para  o  quadrilátero  central

compreendido  entre  as  Ruas  Ernesto  Alves,  Tronca,  BR-116  e  Avenida  Rio  Branco.

Sugere-se  que  seja  realizada  a  vistoria  de  uma  Rua  por  mês,  abrindo  processos

administrativos somente para corte das árvores que estejam mortas ou senescentes. A

Rua deverá ser percorrida de carro, para a análise visual, parando para vistoriar somente

as árvores secas, ou em notável estado de decrepitude e risco de queda. O número de

Ruas  abrangidas  ou  a  periodicidade  de  realização  das  vistorias  deste  subprograma

poderá ser alterada,  de acordo com o andamento do serviço da Equipe técnica e da

Equipe  de  Cortes  e  Podas,  dando-se  prioridade  ao  atendimento  das  demandas

protocoladas por cidadãos.

A execução do corte das árvores licenciadas será feita pelo PPJ de acordo com a

data de emissão do Alvará, conforme a organização do serviço junto às demais demandas

de cortes e podas da Equipe. O controle de execução deste subprograma deverá ser

mantido continuamente, para abranger todas as Ruas do quadrilátero citado de maneira

cíclica, devendo ser apresentados os dados de vistorias realizadas e árvores a suprimir

anualmente, junto com os dados dos demais subprogramas.

10.3 Destocamento e adequação de canteiros

O programa de destocamento e adequação de canteiros tem como objetivo a

melhora  das  condições  de  desenvolvimento  da  planta  e  a  solução  de  problemas de
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conflitos com o passeio público, evitando riscos a transeuntes.

Este  programa  será  dividido  em:  adequação  de  canteiros  para  pedidos

protocolados  por  cidadãos;  adequação  de  canteiros  nas  ruas  centrais  do  município;

adequação de canteiros em Parques e Praças; destocamentos. As peculiaridades de cada

subprograma  serão  detalhadas  abaixo.  Maiores  detalhes  sobre  os  procedimentos

logísticos quanto à execução de adequação de canteiros e destocamentos encontram-se

no item 9.1, sendo que há casos em que tal serviço pode ser executado por diferentes

equipes.

10.3.1 Adequação de canteiros para pedidos protocolados por cidadãos

Quando um cidadão solicita corte ou poda de árvores em área pública, sempre

que o técnico verifica a necessidade de adequação do canteiro no entorno da árvore em

questão, o processo é encaminhado para execução da abertura do canteiro e/ou conserto

do calçamento no entorno do exemplar, conforme o caso. Assim, quanto à análise técnica,

segue-se  a  ordem estabelecida  para  os  programas  de  cortes  e  podas  para  pedidos

protocolados por cidadãos. 

O envio para a Equipe de Pedreiros, para a adequação do canteiro é posterior à

execução do serviço de corte ou poda, quando os mesmos são deferidos, e ficam a cargo

do PPJ.  Já para os casos em que os pedidos de corte  ou poda são indeferidos,  ou

quando a execução da poda fica a cargo do proprietário, após a emissão do documento

cabível, o processo é encaminhado diretamente à Equipe de Pedreiros, sempre que for

verificada a necessidade de adequação de canteiros. Para a execução dos serviços, a

ordem deve ser cronológica em relação ao recebimento de tais solicitações pela Equipe

de  Pedreiros,  e  mantendo-se  a  organização  do  roteiro  por  proximidade,  evitando

deslocamentos desnecessários para regiões distantes em um mesmo turno de serviço.

Quanto a urgências, poderá ser dada prioridade para casos onde haja comprometimento

significativo das questões de acessibilidade do passeio em questão.

10.3.2 Destocamentos

Todas  as  árvores  suprimidas  pelo  PPJ  em  passeios  públicos  necessitam  de

destocamento. Em fevereiro de 2020, havia um passivo de 607 processos aguardando a

execução do serviço  de destocamento.  A fim de eliminar  tal  passivo,  e  considerando

tratar-se  de  processos  com corte  executado  há  muito  tempo,  deverão  ser  realizadas

vistorias in loco por um funcionário do setor, anteriormente ao deslocamento da Equipe de
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Pedreiros, a fim de verificar as condições do toco existente. De acordo com a situação

verificada  in loco, através de registro fotográfico, serão selecionados os processos que

ainda necessitam da execução de destocamento e conserto do calçamento, repassando

os mesmos à Equipe de Pedreiros.

O  atendimento  dos  passivos  deverá  ser  anterior  às  demais  solicitações  de

adequação de canteiros. Quanto aos demais destocamentos, de supressões que forem

executadas a partir de agora pelo PPJ, após a execução do corte, o processo deverá ser

encaminhado à equipe de Pedreiros e entrar na organização do serviço, em conjunto com

as demais adequações de canteiros a partir de solicitação de cidadãos, seguindo-se uma

única ordem cronológica. Além disso, deverá ser levado em consideração o endereço, a

fim de organizar o roteiro de serviço de maneira a diminuir tempo e recursos gastos com

deslocamento. Por fim, cabe citar ainda que, tal como para as demais adequações de

canteiros,  poderá  ser  dada  prioridade  a  casos  em  que  haja  um  significativo

comprometimento das questões de acessibilidade do passeio público em questão.

10.3.3 Adequação de canteiros em Parques e Praças

Os principais Parques e Praças do município são importantes áreas de lazer, que

contam com diversas áreas de caminhada ou circulação de pedestres, sendo comum a

existência de árvores próximo a calçamentos para passagem de pedestres.

A adequação  de  canteiros  e  conserto  do  calçamento  no  entorno  das  árvores

devido a  conflitos  com seu sistema radicular  pode ser  realizada junto  às  solicitações

protocoladas por cidadãos, uma vez que tais solicitações não se restringem a passeios

públicos, englobando também Praças e Parques. No entanto, devido à importância da

acessibilidade para  o  uso adequado pela  população,  visando aumentar  a  valorização

desses  ambientes  que  proporcionam  maior  contato  com  a  natureza,  sugere-se  que,

anualmente,  duas  praças  ou  parques  sejam  vistoriadas  pela  Equipe  de  Pedreiros,

executando-se todos os consertos necessários. Tal  frequência é uma sugestão inicial,

podendo ser alterada, dependendo da disponibilidade da Equipe de Pedreiros.

Deverão ser incluídas as praças principais de cada Bairro/Loteamento, e a ordem

de atendimento a esta demanda deverá ser pela densidade populacional do Bairro em

questão. Assim como para os demais programas, deverá ser mantido registro com locais

e data de atendimento, a ser apresentado anualmente pelo PPJ.
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10.3.4 Adequação de canteiros nas ruas centrais do município

Conforme a demanda da equipe de Pedreiros estiver em dia, sugere-se incluir a

realização de consertos nas Ruas do quadrilátero central compreendido entre as Ruas

Ernesto Alves, Tronca, BR-116 e Avenida Rio Branco, por se tratar de áreas com fluxo

intenso de pedestres. Tais consertos independem de vistoria técnica, visto que a Equipe

de  Pedreiros  deverá  receber  os  treinamentos  adequados  quanto  às  dimensões  dos

canteiros e importância da boa execução do serviço. 

Como a prioridade da Equipe de Pedreiros é a questão de destocamentos e de

preparo dos canteiros para plantios de novas mudas, e considerando ainda a existência

de  demanda  de  adequações  de  canteiros  a  partir  de  solicitações  de  corte  e  poda

protocoladas por cidadãos, optou-se por não estabelecer uma meta ou periodicidade para

a execução desse subprograma. Ao invés disso, o mesmo deverá ser inserido como uma

atividade  para  ser  executada  somente  quando  a  demanda  da  Equipe  estiver  baixa,

mantendo-se um controle com as Ruas e datas da execução dos consertos, a fim de ir, ao

longo do tempo, abrangendo a totalidade do quadrilátero acima definido.

10.4 Podas

O programa de poda de árvores tem o objetivo de resolver problemas de conflitos

com equipamentos urbanos, condições de trafegabilidade e acessibilidade, valorizando a

arborização urbana como um componente desejável e de acréscimo da qualidade de vida

da população.

Este  programa será  dividido em:  pedidos de poda protocolados por  cidadãos;

autorização de poda para cidadãos; e podas a partir de vistorias nas ruas centrais do

município. As peculiaridades de cada subprograma serão detalhadas abaixo. 

Cabe citar que, de acordo com a Lei Municipal Nº 8.256/2018, deve ser publicada,

no site oficial da Prefeitura, a ordem atualizada dos pedidos de corte e poda de árvores do

Município de Caxias do Sul. Conforme a referida lei: “A Publicação da ordem de pedidos

de  corte  e  poda  de  árvores  constante  no  site  oficial  do  município  deverá  conter  as

seguintes informações: I - data do Protocolo; II - se o pedido foi deferido ou indeferido; III -

cronograma de execução; e IV - data da conclusão do serviço.”. Sendo assim, o programa

de podas engloba a obrigatoriedade da publicidade referente aos processos de poda de

árvores em área pública.

Conforme  já  citado  no  item  10.2,  considerando  que  a  Lei  8.256/2018  não

estabelece a periodicidade da publicação dos dados, e a fim de garantir a transparência
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dos  serviços  de  poda  de  árvores  em área  pública,  sugere-se  que  a  publicação  seja

realizada mensalmente. Além disso, sugere-se que seja incluída a informação sobre a

modalidade da solicitação (se de execução de poda pela SEMMA ou de autorização de

poda a cargo do requerente), para uma maior transparência também no que se refere à

demanda  de  execução  do  serviço  pela  Secretaria.  Sugere-se,  assim,  que  a  planilha

publicada no site  da  Prefeitura,  no  que diz  respeito  à poda de árvores,  contenha os

seguintes campos: número do protocolo; data do processo; modalidade (solicitação de

poda  para  execução  da  SEMMA  ou  pedido  de  Autorização  de  poda  a  cargo  do

requerente);  situação (aguardando vistoria,  deferido, indeferido,  aguardando execução,

executado); cronograma de execução (previsão, somente para podas deferidas a cargo

da SEMMA); data da execução (após a realização da poda, em casos que fiquem a cargo

da SEMMA).

10.4.1 Pedidos de poda protocolados por cidadãos

Qualquer cidadão pode solicitar a execução de poda de árvores em área pública

pela  SEMMA.  Todas  as  solicitações  passam,  em  um  primeiro  momento,  por  vistoria

técnica, para avaliar a real necessidade de poda, de acordo com os critérios constantes

no Decreto Municipal Nº 19.571/2018. Caso deferido, o processo é então encaminhado à

Equipe de Cortes e Podas do PPJ, para a execução do serviço.

A organização do serviço para realização das vistorias é a mesma descrita para

solicitações de corte, e deve seguir a mesma ordem dos pedidos de corte, de acordo com

a data de protocolo da solicitação, e dando-se prioridade para idosos, conforme a Lei

Federal  Nº  10.741/2003  (alterada  pela  Lei  Nº  13.466/2017)  e  a  Lei  Municipal  Nº

8.367/2019.  Quanto  a  casos  de  urgência,  a  fim  de  não  atrasar  os  demais  pedidos,

somente poderá ser dada urgência no atendimento para casos de galhos quebrados, com

risco de queda, em casos de grande empecilho ao trânsito de veículos e pedestres ou em

casos de necessidade de poda para ligação de energia elétrica. Ademais, a organização

das  vistorias,  junto  com  os  pedidos  de  corte,  deve  levar  em  conta  o  endereço  da

ocorrência, a fim de diminuir tempo e recursos gastos com deslocamento.

A organização  da  execução  do  serviço,  assim  como  a  organização  para  as

vistorias,  também deve ser feita  em conjunto com os pedidos de corte  deferidos que

chegam à Equipe de Podas e Cortes, mantendo-se as mesmas em ordem de deferimento

dos  pedidos,  e  podendo  ser  dada  urgência  também na  execução,  para  os  casos  já

descritos no parágrafo anterior. A questão do endereço também deve ser considerada
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para a organização dos roteiros de execução, conforme descrito para o subprograma de

pedidos de corte protocolados por cidadãos.

10.4.2 Autorização de poda para cidadãos

No momento  da abertura  do pedido de poda,  o  cidadão pode optar  por  ficar

responsável  pela  execução do serviço,  conforme o  disposto  no Decreto  Municipal  Nº

19.571/2018 (Artigo 29). Os pedidos de autorização de poda também passam por vistoria

técnica. Vale destacar que o objetivo de permitir que os moradores executem as podas,

após a obtenção de autorização junto à SEMMA, é diminuir a demanda de execução de

podas pela Equipe do PPJ, já que a equipe existente hoje não é suficiente para manter

em dia o atendimento às demandas de corte e poda de árvores em área pública.

Os processos em que há a solicitação para que o requerente execute a poda tem

uma ordem distinta no aguardo da vistoria, sendo estas, realizadas mais brevemente em

relação às solicitações em que a execução é de responsabilidade da SEMMA. Sugere-se

que a realização dessas vistorias por parte da Equipe Técnica, sejam em concordância

com a demanda de serviço da Equipe de Execução, sendo assim, quando a Equipe de

Execução estiver com uma grande demanda de serviços a serem executados, deverá ser

dada prioridade na realização dessas vistorias. Já quando a Equipe de Execução estiver

com pouca demanda de serviço,  propõe-se que as  vistorias  da Equipe Técnica  para

solicitações de poda, independente do responsável pela execução, sejam realizadas com

mesma  frequência,  lembrando  que  os  roteiros  de  vistoria  devem  ser  realizados  por

proximidade de endereço, visando a sua otimização.

10.4.3 Podas a partir de vistorias nas ruas centrais do município

A execução de podas pela equipe do PPJ por região da cidade, sem necessidade

de  solicitação  dos  moradores,  diminuiria  gastos  com  deslocamentos  e  aumentaria  o

rendimento  do  serviço.  Além  disso,  tal  ação  diminuiria  os  níveis  de  insatisfação  da

população,  devido  à  solução  rápida  de  conflitos  com  equipamentos  urbanos  e  com

questões de trafegabilidade de veículos e pedestres.

Salienta-se, no entanto, que não há pessoal nem equipamentos suficientes para

realizar podas de manutenção ao longo de todas as Ruas do Município. De acordo com

dados  da  concessionária  de  energia  elétrica,  sabe-se  que  três  equipes  trabalham

normalmente para atender as podas de conflitos com a rede elétrica em todo o município.

Assim,  tem-se  uma  noção  da  quantidade  de  equipes  que  seria  necessária  para  a
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execução de podas de manutenção de maneira contínua na arborização urbana de todo o

município.

Salienta-se que, atualmente, a equipe de cortes e podas existente no PPJ não é

suficiente para atender as demandas de cidadãos, bem como as demandas listadas nos

demais subprogramas de cortes e podas. Assim, entende-se que não é possível implantar

este subprograma sem que haja um aumento significativo da equipe de cortes e podas

(tanto de pessoal, como de veículos e equipamentos necessários) ou a terceirização do

serviço  (total  ou  parcialmente).  No  entanto,  caso  o  município  invista  no  aumento  da

equipe ou na terceirização do serviço, sugere-se que, assim que as demais demandas

estiverem com o andamento em dia, este subprograma seja então implementado.

Mesmo com o  aumento  de  equipes  ou  terceirização  do  serviço,  como  citado

anteriormente, com o exemplo da RGE, sabe-se que é inviável ao poder público realizar

as podas periódicas de todas as árvores existentes na arborização urbana do município.

Assim, a implementação deste subprograma deverá consistir na realização de podas nas

Ruas do quadrilátero central compreendido entre as Ruas Ernesto Alves, Tronca, BR-116

e Avenida Rio Branco. Uma das equipes poderá realizar a poda de uma Rua da área

central a cada dois meses. Para a execução desse serviço não seria necessária vistoria

prévia da equipe técnica, visto que as equipes de corte e podas devem ter o treinamento

adequado quanto aos critérios de poda constantes no Decreto Municipal Nº 19.571/2018

e quanto aos procedimentos de execução do serviço. O controle do subprograma seria

através do registro das Ruas atendidas em um determinado período, a fim de abranger

todas as Ruas do quadrilátero, e ir continuando o ciclo, conforme a possibilidade. Além

disso, caso seja verificada a necessidade de inclusão de alguma outra via de grande

fluxo, a mesma poderá ser incluída neste subprograma, mesmo estando fora da área

central.

11 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Segundo o artigo 1º da Lei Federal Nº 9.795/99, que institui a política nacional de

educação ambiental, entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos

quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

Sendo  assim,  a  educação  ambiental  enquanto  prática  educativa  não  deve

resumir-se apenas às datas comemorativas, como Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia da
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Água,  Dia  da  Árvore,  entre  outras,  mas  no  desenvolvimento  de  atividades  contínuas

baseadas na sensibilização e que desafiem para mudanças de atitudes, possibilitando

que novos hábitos diários possam ser adquiridos com o objetivo de preservar o meio

ambiente. Para isso, é necessário que cada pessoa ou grupo seja agente ativamente

participativo na análise de cada um dos problemas ambientais diagnosticados e com isso

busque soluções.

Para  promover  a  educação ambiental  é  importante  a adoção de práticas  que

visem  a  sustentabilidade  e  a  diminuição  de  qualquer  impacto  que  as  atividades

desenvolvidas pelos seres humanos venham a ter no ecossistema que nos cerca e nos

mantém. Desta forma a educação ambiental assume uma função transformadora.

Para que um plano de arborização se concretize é preciso executar um trabalho

integrado entre o setor público e a sociedade civil. Desta maneira, a fim de promover a

educação ambiental, far-se-á necessário um trabalho de sensibilização e informação com

os munícipes e os servidores públicos.

11.1 Campanha para arrecadação de canos de PVC para proteção das mudas jovens

Para garantir a salubridade e o bom aspecto dos logradouros públicos, é rotineiro

o corte de grama pelo poder público. O mesmo é realizado com roçadeira, equipamento

de eficácia e agilidade que, no entanto, representa perigo às árvores. Isto porque o fio

encosta no tronco arrancando parte da casca, causando o “anelamento” da árvore. Em

casos mais severos, com anelamento completo, o mesmo promove a interrupção total ou

parcial do fluxo da seiva, podendo levar o exemplar à morte. 

Uma  forma  simples  e  de  baixo  custo  para  impedir  os  danos  causados  por

cortadores de gramas é a instalação de canos de PVC, comuns na construção civil, no

entorno das mudas, conforme descrito no item 8.3 do presente plano. A estrutura em

plástico resistente impede que o equipamento corte ou danifique o tronco.

A utilização de canos de PVC, com tamanhos e diâmetros variáveis, em função da

espécie  e  do  porte  no  plantio,  é  uma  forma  de  reaproveitar  sobras  resultantes  da

construção civil,  dando, antes do descarte, outra destinação ao material.  Os canos de

PVC, ao serem expostos continuamente à luz do sol, ressecam e, em cerca de 02 ou 03

anos, tornam-se quebradiços. Quando os canos de PVC tornarem-se quebradiços, será

necessário realizar o recolhimento dos resíduos, dando a destinação correta a eles. Neste

momento, as mudas, provavelmente, já estarão consideravelmente maiores, não sendo

mais necessário utilizar este tipo de proteção.
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Sendo assim, durante o ano,  de acordo com a necessidade,  serão realizadas

campanhas para recolhimento de canos de PVC, gerando economia ao poder público, e

conscientizando a população sobre a importância de dar a destinação correta a este tipo

de material. O material doado deve estar limpo e ter, no mínimo, 30 cm de comprimento,

pois uma parte fica enterrada no solo.  Os pontos de coleta,  bem como o período da

campanha, deverão ser divulgados por meio da mídia local e site da Prefeitura.

11.2 Capacitação dos servidores

Atualmente, toda conjuntura organizacional passa por mudanças no seu dia a dia,

e  para  que  haja  desenvolvimento  dentro  do  seu  contexto  é  necessário  que  seus

colaboradores tenham acesso a cursos de capacitação continuada.

A  capacitação  para  servidores  objetiva  qualificar  o  profissional,  buscando

melhorar o desempenho nos serviços prestados, e deve ser realizada periodicamente,

quando  existir  rotatividade  dos  servidores  ou  quando,  após  avaliação  dos  serviços

prestados, constatar-se que ajustes são necessários.

De acordo com os serviços executados atualmente pelo PPJ, descritos no item 9

deste plano, é fundamental que os servidores recebam, de acordo com suas funções,

treinamentos e orientações que englobem: podas e cortes de árvores, incluindo técnicas

de escaladas, trabalho em altura; uso de motosserra; uso de roçadeiras; jardinagem e

orientações técnicas para o atendimento às diretrizes constantes no Decreto Municipal Nº

19.571/2018 e no presente plano.

As capacitações serão realizadas por profissionais especializados, integrantes do

corpo técnico da SEMMA ou contratados para este fim, que atendam às exigências e

necessidades, de acordo com cada assunto. Sugere-se que as orientações quanto ao

atendimento às diretrizes constantes no Decreto 19.571/2018 e no presente plano fiquem

a cargo de funcionários da SEMMA legalmente habilitados para tal. Já para os demais

treinamentos,  principalmente  aqueles  vinculados  a  normas  técnicas  e  uso  de

equipamentos,  sugere-se  a  contratação de empresas e  profissionais  que atendam às

exigências e necessidades do serviço,  sendo que os valores deverão ser pagos com

recursos oriundos do Fundo Municipal do Meio Ambiente. 

11.3  Distribuição  de  material  explicativo  sobre  a  importância  e  benefícios  da

arborização urbana, palestras e disque plantio

Para que a comunidade compreenda a importância da arborização urbana na
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redução do desequilíbrio ambiental, é necessário apresentar as vantagens e o processo

de  manutenção  referente  às  espécies  que  compõe  ou  irão  compor  o  meio  urbano

municipal. Para isso, espera-se educar ambientalmente os munícipes das diversas faixas

etárias por meio de abordagens que objetivam propagar informações sobre arborização

urbana.

Como  forma  de  elucidar  o  assunto,  na  educação  formal  e  não-formal,  serão

realizadas apresentações,  palestras e conversas sobre  o tema.  Tais  exposições orais

podem despertar o interesse e o apreço dos estudantes e da comunidade no geral. Esse

tipo de ação contribui para que os indivíduos desenvolvam o senso crítico e se tornem

protagonistas  na  preservação  e  manutenção  da  arborização  urbana.  As  informações

sobre as atividades deverão ser disponibilizadas no site da Prefeitura, pela mídia local,

pelo ofício circular da Secretaria Municipal de Educação, pelo e-mail da 4ª CRE e pelo e-

mail das escolas particulares, e junto às Associações de Bairros. Os interessados deverão

realizar o agendamento com o setor de Educação Ambiental, devendo ser realizada, no

mínimo, uma ação por semestre.

Também é imprescindível a confecção de um material informativo, no formato de

cartilha, contendo informações sobre arborização urbana; procedimentos adequados para

solicitar os serviços de plantio de mudas, poda ou remoção de árvores; além de outros

aspectos relevantes. Além de impresso, para distribuição durante as ações e a demais

interessados, esse material deverá estar disponível no site da Prefeitura.

Prevendo a desburocratização, será criado um programa de disque plantio para

que os interessados possam sanar as dúvidas de forma rápida e objetiva. Os cidadãos

devem ligar para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e solicitar atendimento com o

setor PPJ/Administrativo. O servidor responsável e capacitado para realizar o atendimento

deverá  preencher  uma ficha onde constam as informações pessoais  do requerente e

orientações fornecidas, para fins de registro e posterior avaliação do programa. O disque

plantio, além de servir para padronizar as informações, objetiva direcionar o solicitante

para um atendimento eficiente.

11.4 Criação de uma tecnologia digital

 O  uso  de  tecnologias  diversas  e  da  internet  tem  ajudado  para  um

desenvolvimento  sustentável.  Objetivando  facilitar  o  acesso  às  informações  dos

exemplares  arbóreos,  poderá  ser  feita  a  criação  de  um sistema de  identificação  das

árvores por meio de uma tag digital.
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A tag digital  é uma placa pequena de alumínio ou polipropileno que contém o

nome da árvore e  um código QR.  Com um leitor  de  código,  as pessoas conseguem

acessar de imediato as informações sobre a planta. As informações também ficam numa

nuvem digital.

O  serviço  de  desenvolvimento  de  sistemas  e  aplicativos  móveis  poderá  ser

contratado por meio de licitação, sendo de interesse da Administração.

As  espécies  arbóreas  deverão  ser  identificadas  por  técnicos  da  Secretaria

Municipal do Meio Ambiente e as informações repassadas à empresa contratada para que

os dados sejam arquivados e o sistema desenvolvido. As primeiras placas codificadas

deverão ser instaladas no Jardim Botânico de Caxias do Sul e, após, sugere-se que seja

feita  a  instalação  também  na  Praça  Dante  Alighieri,  podendo  ser  expandida

posteriormente para outras praças e parques. O material será fixado num suporte, como

pedaços de tronco oriundos das podas, ou outros materiais adequados para tal uso, o

qual deverá ser colocado ao lado do espécime em questão. 
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