
DECRETO N.º 9.361,de 26 de agosto de 1998.

Estabelece  as  normas 
para a arborização urbana 
do Município de Caxias do 
Sul  e  dá  outras 
providências.

Gilberto José Spier Vargas, Prefeito Municipal de Caxias do Sul, no uso de suas atribuições legais, 

DECRETA:

DAS NORMAS TÉCNICAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

Art. 1º O presente Decreto tem como objetivo exercitar o dever do Poder Público Municipal de 
promover, preservar e defender a qualidade de vida no meio urbano, nos termos da Emenda n.º 1, 
à  Lei  Orgânica do  Município,  nos seus  artigos 1º  e  2º,  instituindo normas  para  a  arborização 
urbana.

Art. 2º As normas para arborização urbana têm como objetivo geral o planejamento da arborização 
urbana da cidade, de forma a viabilizar, disciplinar, fiscalizar e monitorar o processo de plantio, 
manutenção, poda e substituição das espécies arbóreas.

Art. 3º São objetivos específicos das presentes normas:

I. Normatização – estabelecer as normas para a arborização da cidade, a serem 
cumpridas pelo Município, em seus projetos, e pelos loteadores, na implantação de 
novos loteamentos. 

II. Inventário – realizar o inventário da área urbana do Município, a fim de avaliar: 

a. o estado fitossanitário dos vegetais; 

b. a adaptação ao meio no qual se insere; 

c. a necessidade de substituição e ou remoção das espécies implantadas. 

Parágrafo único. Instrumentalização – servirão de base para os trabalhos de inventário os dados 
colhidos através do levantamento aerofotogramétrico; a partir daí serão montadas equipes para 
avaliações de campo, a serem organizadas por órgão competente do Município.

Art. 4º Aplicação das Normas – compete ao Município a aplicação e fiscalização das normas técnicas 
aqui estabelecidas, através de órgão responsável pela arborização em vias públicas.

DO PLANTIO DAS MUDAS

Art. 5º O plantio de mudas será realizado com a observância das seguintes regras:

I. Transporte das Mudas – será feito preferencialmente em embalagens individuais com 
torrão; quando transportadas com raízes nuas, serão submetidas a tratamento 
prévio com lodo contendo material argiloso e estrume; 

II. Altura – as mudas terão entre 1,80m e 2,20m de altura; 

III.Sanidade – para garantir a sanidade das mudas serão considerados: 

a. Seleção – quando da seleção das mudas, deve ser observado o estado fitossanitário 
das mesmas, de forma a garantir que estejam isentas de pragas ou qualquer outro 
tipo de dano; 

b. Condução – deve ser feita de forma a serem obtidas mudas com troncos retilíneos, 
sem brotações inferiores; 

c. Sistema Radicular – deve estar bem distribuído, com eliminação das raízes 
danificadas; 

d. Profundidade do Plantio – as mudas serão plantadas com a mesma profundidade em 
que se encontravam no viveiro. 

I. Época – o período de plantio iniciar-se-á, preferencialmente, no mês de junho, e se 
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estenderá até setembro, aproveitando o período de chuvas; 

II. Covas – deverão atender às seguintes recomendações: 

a. Dimensões – as dimensões mínimas das covas serão de 0,60m x 0,60m x 0,60m; 

b. Solo e Adubação – quando da abertura das covas para plantio, deverá ser colocado, 
no fundo, composto orgânico bem curtido, misturado à metade da parte superior da 
terra escavada, e o restante da terra completará o preenchimento; 

I. Tutoramento – para que a muda permaneça em vertical, serão utilizados tutores em 
auxílio à sua fixação, preferencialmente de eucalipto, que deverão ser colocados 
antes da muda, com profundidade que permita sua estabilidade, diâmetro entre 
0,04m e 0,06m, altura de 2,70m. 

a) Amarração – para fixar a árvore ao tutor será feita amarração em forma de oito, de modo a que 
um dos elos envolva o caule e outro o tutor, em número de dois ou mais, em pontos eqüidistantes 
da muda, devendo ser utilizados materiais decomponíveis;

I. Protetores – os protetores garantem a segurança da muda amenizando problemas 
causados por intempéries e vandalismos; 

a. Uso – serão utilizados protetores em áreas públicas onde a planta pode estar mais 
sujeita a danos; 

b. Forma – os protetores terão secção circular de diâmetro mínimo de 0,40m até o 
solo; 

c. Altura – terão 1,70m de altura a partir do solo; 

d. Material – serão utilizadas, preferencialmente, para sua confecção, tela de arame 
galvanizado, malha 0,10m x 0,10m; poderão ainda ser utilizados protetores em 
madeira ou PVC, conforme orientação técnica do órgão competente do Município; 

e. Propaganda – atendendo ao regramento jurídico do Município, poderá este firmar 
parceria com a iniciativa privada, permitindo o uso de propaganda fixada aos 
protetores; 

f. Espaço e Material – poderão ser fixadas aos protetores propagandas em chapa 
metálica de, no máximo, 0,18m2, estando estas a 1,0m do solo; 

VIII - Canteiros – serão executados da seguinte forma:

a) Dimensões – as dimensões mínimas dos canteiros serão de 1,00m x 1,40m e a planta deverá 
estar a 0,70m do meio fio;

b) Nivelamento – os canteiros deverão estar no mesmo nível da calçada, podendo ser colocado 
cordão de basalto, preferencialmente, ou concreto, no mínimo a 0,15m abaixo do nível do solo;

c) Forração – sobre os canteiros é recomendado o uso de grama ou outro tipo de forração visando à 
melhoria das condições de desenvolvimento da árvore.

DAS DISTÂNCIAS E PORTE

Art.  6º  Espaçamentos  –  as  recomendações  a  seguir  referem-se  a  espaçamentos  mínimos 
recomendados.

a. entre árvores – o diâmetro da copa; 

b. entre árvores e outros elementos verticais, como postes, etc., o raio da copa; 

c. entre árvores e acessos de garagem, o espaçamento de 1,50m; 

d. entre árvores e equipamentos como hidrante, boca-de-lobo, etc., o espaçamento de 
1,80m, observando-se ainda o sistema radicular característico de cada espécie; 

e. entre árvores e esquinas, o espaçamento de 5,0m a partir do alinhamento do 
terreno. 

Art. 7º Arborização em vias públicas – considerando a largura das vias e calçadas, o alinhamento 
das edificações, a existência de redes aéreas e o porte das árvores, foi organizada planilha para 
arborização viária.

2



I - Porte – ficam estabelecidos os seguintes parâmetros:

a) pequeno porte – no máximo 4,0m de altura;

b) médio porte – entre 4,0m e 7,0m de altura;

c) grande porte – acima de 7,0m de altura.

II - Planilha para Arborização Viária – foi organizada planilha com as situações de arborização em 
relação a edificações, equipamentos, etc., que constitui anexo deste Decreto.

DA LOCALIZAÇÃO DAS ESPÉCIES VEGETAIS

Art.  8º Espécies  Vegetais  –  para  a  escolha das espécies  foram consideradas,  entre  outras,  as 
seguintes  características:  forma,  altura,  solo,  sistema radicular,  brotação,  floração,  frutificação, 
vento,  insolação,  rusticidade  de  crescimento,  experiência  no  comportamento  das  espécies 
existentes.

Parágrafo único. Espécies Nativas – estão relacionadas e é priorizado o uso das espécies nativas, 
sendo estas também as mais indicadas para a plantação.

Art.  9º  Locais  de  Utilização  –  de  acordo  com  os  locais  de  utilização,  foram  agrupadas  e 
recomendadas as seguintes espécies vegetais:

I  -  Para  canteiros  centrais  sem  rede  aérea,  não  recomendadas  para  calçadas,  as  seguintes 
espécies:

• Angico Vermelho Parapitadenia rigida

• Cambará Moquinia molíssima

• Canafístula Peltophorum dubium

• Cangerana Cabralea canjerana

• Cedro Cedrela fissilis

• Cinamomo Melia azedarach

• Grevilha robusta Grevillea rubusta

• Ipê amarelo Tabebuia alba

• Ipê roxo Tabebuia avelanedae

• Jacarandá Jacaranda mimosifolie

• Liquidambar Liquidambar styraciflua

• Paineira Chorisia speciosa

• Palmeiras
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Butiazeiro Butia capitata

Fênix Phoenix roebelinii

Gerivá Arecastrum romanzoffianum

• Perna de moça Brachychyton populneum

• Uva-do-Japão Hovenia dulcis

II - Para canteiros centrais e calçadas sem rede aérea, as seguintes espécies:

• Açoita cavalo Luehea divaricata

• Capororoca Rapanea umbellata

• Capororoca mole Rapanea balansae

• Cedro Cedrela fissilis

• Cerejeira Eugenia involucrata

• Chal-chal Allophylus edulis

• Cocão Erythroxylum pelleterianum

• Guabijú Myrcianthes pungens

• Guamirim Myrceugenia euosma

• Ipê amarelo (serra) Tabebuia alba

• Ipê amarelo (várzea) Tabebuia chrysotricha

• Ipê roxo Tabebuia avellanedae

• Jaboticabeira Eugenia trunciflora

• Jacarandá Jacaranda mimosaefolia

• Louro Cordia trichotoma

• Murta Blepharocalyx salicifoliu
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• Pata-de-vaca Bauhinia candicans

• Quaresmeira Tibouchina sellowiana 

• Tarumã Vitex megapotamica

• Tipuana Tipuana tipu

III - para qualquer situação, inclusive para uso embaixo de rede aérea, as seguintes espécies:

• Acer Acer palmatum

• Angiquinho Caliandra

• Araçá Psidium cattleyanum

• Camboim Myrciaria tenella

• Cerejeira japonesa* Prunus serrulata

• Extremosa Lagerstroemia indica

• Goiaba serrana Feijoa sellowiana

• Guaçatunga Casearia parviflora

• Pitangueira Eugenia uniflora

• Primavera ou Manacá-da-serra Brunfelsia mutabilis

• Quaresmeira ou Tibouchina Tibouchina sellowiana 

• Sete capotes Britoa sellowiana

* Não em corredor de ônibus

Art. 10. A princípio todas as espécies podem ser utilizadas, desde que respeitadas as condições de 
porte e a integração com os elementos arquitetônicos e possíveis problemas alérgicos, etc.

Parágrafo único. A partir do inventário será realizado permanente monitoramento das espécies aqui 
recomendadas e outras poderão ser incluídas.

DA CONSERVAÇÃO

Art. 11. Após a implantação da arborização serão realizados os seguintes trabalhos de conservação:

I. Irrigação – após o plantio a muda deverá ser irrigada, sempre que necessário, com a 
utilização de equipamentos adequados; 
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II. Desbrote – consiste na eliminação das brotações que surgirem abaixo da formação 
da copa; 

III.Reposição de mudas – serão substituídas as mudas em que ocorram problemas de 
depredação, morte ou supressão; para o novo plantio serão seguidas as normas aqui 
estabelecidas; 

IV.Retutoramento – consiste na substituição ou recolocação do tutor na posição 
adequada, mantendo-o firme e refazendo as amarrações; 

V. Controle de Sanidade – o controle de sanidade inicia com a escolha de espécies e a 
seleção das mudas, devendo prosseguir com a fertilização do solo de maneira a 
favorecer o vigor das plantas. 

a. Uso de Produtos Químicos – na arborização urbana não se recomenda o uso de 
produtos químicos para preservar a sanidade dos vegetais. 

DAS PODAS E REMOÇÃO

Art.  12.  As  podas  em vias  públicas  são  de  exclusiva  responsabilidade  da Prefeitura  Municipal, 
através do órgão competente, e será realizada nas seguintes situações:

a) quando houver interferência com equipamentos urbanos, tais como placas oficiais de sinalização 
de trânsito, postes, luminárias, rede aérea, semáforos, etc.;

b) quando impeçam a visibilidade do trânsito;

c) quando da constatação de ataques por pragas, parasitas ou outras doenças;

d) quando houver a necessidade de remover galhos secos ou "mal situados";

e) emergencialmente, em casos de riscos comprovados por órgão técnico competente da Prefeitura 
Municipal.

Art. 13. A remoção será realizada, excepcionalmente, de acordo com avaliação técnica de órgão 
competente do Município, nos seguintes casos:

a) árvores caídas;

b) árvores secas;

c) árvores com perigo iminente de queda;

d) árvores em estado de decrepitude;

e) árvores com localização inadequada, causando danos de maneira incontornável;

f) árvores em locais incompatíveis com sua característica.

DA DIVULGAÇÃO

Art.  14.  Com  a  intenção  de  envolver  e  conscientizar  a  população  no  processo  de  plantio  e 
preservação da arborização, serão elaborados programas e criados materiais ilustrativos a serem 
distribuídos à população.

DA OPERACIONALIZAÇÃO

Art. 15. Tendo a área central da cidade sido detectada como a mais crítica, quer pelo conflito com 
os  equipamentos  existentes,  quer  pela  inadequação  de  espécie,  plantio,  localização,  estado 
fitossanitário, foi estabelecido um plano de interferência, a ser realizado nas seguintes etapas:

a) Primeira etapa: anel central limitado pelas ruas Tronca, Ernesto Alves, Feijó Júnior e Treze de 
Maio;

b) Segunda etapa: as vias perimetrais e as vias radiais centrais, da seguinte forma: Moreira César, 
Visconde de Pelotas, Irma Zago, Conselheiro Dantas, Av. São Leopoldo, Av. São Leopoldo, Av. Rio 
Branco, Av. Júlio Castilhos, Matteo Gianella e Carlos Bianchini;

c) Terceira etapa: áreas entre as radiais.

Parágrafo único. As demais áreas serão contempladas segundo avaliação do órgão competente do 
Município, paralelo às etapas estabelecidas.
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Art. 16. Indicações para arborização da área central:

RUA TRONCA

Fora da rede: Pitangueira Eugenia uniflora

Na rede: Tibouchina Tobouchina sellowiana 

RUA OLAVO BILAC

Fora da rede: Acer Acer palmatum

Na rede: Goiaba serrana Feijoa sellowiana 

RUA DOM JOSÉ BARÉA

Fora da rede: Acer Acer palmatum

Na rede: Goiaba serrana Feijoa sellowiana

RUA OS DEZOITO DO FORTE

Fora da rede: Ipê da várzea Tabebuia chrysotricha

Na rede: Extremosa Lagerstroemia indica

RUA SINIMBU

Lado Norte: Acer Acer palmatum

No corredor de ônibus: Manacá da serra Brunfelsia mutabilis

AV. JÚLIO DE CASTILHOS

Canteiro Central: Cerejeira Japonesa Prunus serrulata

Laterais: Tibouchina Tibouchina sellowiana

RUA PINHEIRO MACHADO

Lado sul: Tibouchina Tibouchina sellowiana

No corredor: Manacá da serra Brunfelsia mutabilis
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RUA BENTO GONÇALVES

Fora da rede: Chal-chal Allophylus edulis

Na rede: Tibouchina Tibouchina sellowiana

RUA VINTE DE SETEMBRO

Fora da rede: Ipê da várzea Tabebuia Chrysotricha

Na rede: Pitangueira Eugenia uniflora

RUA ERNESTO ALVES

Fora da rede: Acer Acer palmatum

Na rede: Araçá Psidium cattleyanum

RUA TREZE DE MAIO

Ipê da várzea Tabebuia chrysotricha

RUA CORONEL CAMISÃO

Fora da rede: Guabijú Myrcianthes pungens

Na rede: Extremosa Lagerstroemia indica

RUA VEREADOR MÁRIO PEZZI

Fora da rede: Guabijú Myrcianthes pungens

Na rede: Extremosa Lagerstroemia indica

RUA PEDRO TOMASI

Fora da rede: Ipê da várzea Tabebuia chrysotricha

Na rede: Goiaba serrana Feijoa sellowiana

RUA VENANCIO AIRES

Fora da rede: Ipê da várzea Tabebuia chrysotricha
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Na rede: Goiaba serrana Feijoa sellowiana

RUA ANDRADE NEVES

Fora da rede: Acer palmatum Acer palmatum

Na rede: Pitangueira Eugenia uniflora

RUA DO GUIA LOPES

Fora da rede: Chal-chal Alophylus edulis

Na rede: Extremosa Lagerstroemia indica

RUA ALFREDO CHAVES

Fora da rede: Cerejeira Eugenia involucrata

Na rede: Extremosa Lagerstroemia indica

RUA BORGES DE MEDEIROS

Acer Acer palmatum

RUA MARQUES DO HERVAL

Fora da rede: Ipê da várzea Tabebuia chysotricha

Na rede: Tibouchina Tibouchina sellowiana

RUA DR. MONTAURY

Fora da rede: Ipê da várzea Tabebuia Chrysotricha

Na rede: Tibouchina Tibouchina sellowiana

RUA VISCONDE DE PELOTAS

Acer Acer palmatum

RUA GARIBALDI

Fora da rede: Ipê da várzea Tabebuia chrysotricha
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Na rede: Sete capotes Britoa sellowiana

RUA MARECHAL FLORIANO

Fora da rede: Chal-chal Alophylus edulis

Na rede: Extremosa Lagerstroemia indica

RUA MOREIRA CÉSAR

Fora da rede: Acer Acer palmatum

Na rede e corredor: Manacá da serra Brunfelsia mutabilis

RUA CORONEL FLORES

Fora da rede: Tibouchina Tibouchina sellowiana

Na rede: Araçá Psidium catleianum 

RUA FEIJÓ JÚNIOR

Ipê da várzea Tabebuia chrysotricha

Parágrafo único. Por razões técnicas ou de outra natureza, estas indicações poderão ser alteradas, 
após parecer de representantes da Secretaria de Planejamento Municipal, Secretaria dos Serviços 
Públicos Urbanos e Secretaria Municipal da Agricultura.

Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, em 26 de agosto de 1998.

Gilberto José Spier Vargas,

PREFEITO MUNICIPAL.

Caleb Medeiros de Oliveira,

SECRETÁRIO-GERAL.

Mauro Miguel dos Santos Cirne,

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
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