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1. PORQUE ATUALIZAMOS ESTE GUIA SOBRE A ARBORIZAÇÃO 
URBANA EM CATANDUVA. 

 
Catanduva possui hoje segundo o IBGE (2020) uma população estimada em torno de 
122.497 habitantes. Possui 290,596 km² de área com uma densidade demográfica de 
388,24 hab/km² .  
O clima do município é tropical semiúmido (Aw na classificação climática de Köppen-
Geiger), com verões quentes e úmidos, e invernos secos e amenos. A temperatura média 
no inverno é de 20,6 ºC e, no verão, de 24,7 ºC. A precipitação média dos meses mais 
secos (maio a setembro) é inferior a 60 mm. A temperatura média anual é de 22,8 ºC. 
Hidrologia, Rio São Domingos, Ribeirão Minguta, Córrego Barro Preto Córrego Fundo 
Córrego dos Coqueiros Córrego do Retirinho Córrego do Jacu Córrego do Cortume e 
Córrego Boa Vista 
Com esses números de nossa cidade atualizados envolvendo população, clima, e rios, 
tivemos a preocupação em mostrar um pequeno guia sobre Arborização, um dos 
quesitos para a boa qualidade de vida de seus habitantes Este guia atualizado continua 
não sendo uma fórmula ou receita pronta! O último guia elaborado foi elaborado em 
2.017 e depois de 4 anos a cidade, alguns conceitos de urbanização mudaram e 
evoluíram.  
A Arborização urbana deve ser um processo continuo e dinâmico frente às relações tão 
diversas e complexas entre natureza e ser humano. O sucesso da implementação de um 
programa de arborização é diretamente proporcional ao comprometimento do poder 
publico e a participação da população local. 
 
 

2. POR QUE ARBORIZAR OU MELHOR, POR QUE FAZER UM 
PLANEJAMENTO EM ARBORIZAÇÃO? 

 
 As árvores urbanas desempenham funções importantes para os cidadãos e o 
meio ambiente, tais como benefícios estéticos e funcionais que estão muito além dos 
seus custos de implantação e manejo.  
 Conforto térmico e bem estar psicológico dos seres humanos.  
 Elevar a permeabilidade do solo e controlar a temperatura e a umidade do ar. 
 A vegetação também diminui a propagação do ruído, retém poeira e 
microorganismos patogênicos, evitando a dispersão de doenças e auxiliando na 
manutenção da limpeza da cidade. 
 Contribuem para prolongar a vida útil do asfalto. 
 Atrai grande quantidade de pássaros que fazem a dispersão das sementes de 
algumas árvores.  

 
 Porém, para que os cidadãos e a cidade recebam estes benefícios saudáveis, 
as árvores têm que conviver em harmonia com calçadas, pedestres, asfalto, 
tubulações, alicerces, paredes, ônibus, caminhões, sinalizações de trânsito, 

fios elétricos, internet e de telefonia, por isso seu plantio deve ser planejado 
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Foto 1 – Arvores em Catanduva  

Fonte: Viveiro de Mudas 
 
 

1. PLANEJAMENTO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 
Devemos sempre antes de plantar fazer uma análise da vegetação utilizando espécies 
recomendadas para arborização urbana e que apresentam crescimento e vigor 
satisfatórios. 
Análise do local é necessário compatibilizar a arborização com fiação elétrica ou 
telefônica, entrada de garagem, postes de iluminação e de sinalização de trânsito. O 
envolvimento da comunidade continua sendo importante para a proteção e preservação 
das árvores, sendo  necessário ter a consciência na implantação e manutenção.  
Quem destrói ou danifica lesa ou maltrata, por qualquer modo ou meio, plantas de 
ornamentação de logradouros públicos ou em propriedades privadas alheias, comete 
crime ambiental penalizado nos termos do art.49, da Lei 9.605/98. Publicada em 12 de 
fevereiro de 1998 sobre CRIMES AMBIENTAIS 
 

Você sabia?? Catanduva tem uma lei municipal de Arborização urbana 
que é a 5.187, de 07 de junho de 2.011. E o decreto número 6538/14 de 
30/06/2014. Regulamenta esta lei.  

Ao longo deste Guia nós vamos falar dos tópicos desta lei, para que a população 
conheça e use. 
 
 

O primeiro parâmetro para se iniciar um plantio é a largura mínima da calçada. 
“Qualquer que seja a largura do passeio público deverá ser respeitada a faixa 
livre mínima de 1,20 metros (um metro e vinte centímetros), ABNT NBR 

9050/04; destinada exclusivamente à livre circulação de pedestres.” 
 
 
 
 
Nas calçadas com largura igualou inferior a 1,20 mt (um metro e vinte centímetros), 
deverá ser consultada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura quanto à 
espécie, o recuo adequado e a largura mínima para a acessibilidade de pedestres; 
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Em volta das árvores plantadas deverá ser adotada uma área permeável, seja na forma 
de canteiro, faixa ou piso drenante, que permita a infiltração de água e a aeração do 
solo. As dimensões recomendadas para essas áreas não impermeabilizadas, sempre que 
as características dos passeios ou canteiros centrais o permitirem, deverão ser de um 
requadro mínimo de 0,70 m x 0,70 m totalizando – 0,50 m² em calçadas. Dependendo 
do porte da árvore poderá ser de 1,20 x 1,20 m para que a árvore se desenvolva. 
Nos canteiros centrais e espaços públicos: 2 m² para árvores de copa média (entre 8 e 12 
metros de raio) e de 3 m² para porte grande (com 13 a 20 metros de raio). 
O reconhecimento do terreno é de suma importância, pois dependendo da espécie 
plantada poderão ocorrer entupimentos de calhas, e ainda, dependendo o que já estiver 
plantado no Espaço:  
 
 
Verificar as distâncias recomendadas dos elementos urbanos 

 5 m - distância de esquinas  
 6 m - distância de semáforos  
 2 m pequeno porte, 3 m médio e grande – distância de postes  
 1m pequeno e médio porte e 2m médio e grande porte- distância de instalações 

subterrâneas (rede de água, esgoto)  
 1,5 m – distância de coletores pluviais (bocas-de-lobo)  
 2 m pequeno e médio porte, 3m grande porte – distância de mobiliários urbanos 

(pontos de ônibus, bancas, cabines, guaritas, telefones)  
 5 m - distância entre árvores 1 m pequeno porte, 2 m médio porte ou 3 m grande 

porte- distância de hidrante  
Quando da construção da calçada e da escolha do local do plantio, deve-se manter uma 
distância mínima das árvores entre si (4 a 8 metros) 

 
 
 



MUNICÍPIO DE CATANDUVA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura 
Departamento de Agricultura – Viveiro de Mudas 

TEL: (17) – 3522-4091 
 

Página 5 de 21 

 
Ilustração 1- fatores dentro e fora da residência para implantar arvores  

Fonte: Cartilha de arborização urbana Jacaré-Tietê. 
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Ilustração 2 – planejamento de arvore com relação ao sol  

Fonte: Cartilha de Arborização urbana Jacaré- Tietê 
 
 
 

2. PRINCIPAIS ESPÉCIES RECOMENDADAS PARA ARBORIZAÇÃO 
URBANA. 

 
Árvore certa no lugar certo 
Sempre que se planeja a implantação de árvores em meio urbano, a palavra 
diversidade deve ser considerada, em todos os sentidos: 

• Diversidade de espécies: atualmente recomenda-se como regra básica procurar as que 
não ultrapassem 30% de uma única família de árvores, 20% de um único gênero e 10% 
de uma única espécie. 
• Diversidade genética: quanto mais diversa for a origem geográfica dos espécimes 
plantados, maiores serão as chances de se conseguir essa diversidade, contribuindo para 
possíveis tolerâncias a adversidades ambientais e ataques de pragas ou doenças. 
• Diversidade de idade das árvores: diferentes estágios de desenvolvimento das árvores, 
permitindo a renovação suficiente do estoque de indivíduos. 
• Diversidade de formas e hábitos de crescimento das espécies: tendo em vista a 
importância e necessidade de se combinar as espécies aos locais onde serão plantadas. 
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Tabela 1 - Árvores porte pequeno 
Nome cientifico Nome comum Altura 

Bauhinia blakeana  Pata de vaca  6-8m 

Handroanthus heptaphyllus 
var. paulensis 

Ipê-rosa-anão 3-5m 
 

Lagerstroemia indica Resedá comum 3-5m 
 

Tabela 2 - Árvores Porte médio 
Nome científico Nome comum Altura 

Cassia leptophylla Falso barbatimão 8-10m 
Cordia superba Babosa Branca 7-10m 
Handroanthus 
chrysotrichus 

Ipê-amarelo 4-10m 
 

Lagerstroemia speciosa Resedá gigante 8-10m 
Tibouchina granulosa Quaresmeira 8 – 12 m 
Tabebuia roseo-alba Ipê branco 7-12 m 
 

Tabela 3 - Novas Espécies para aumentar a diversidade segundo o Plano de           
Arborização de Catanduva 

Nome científico Nome comum 

Acosmium subelegans (Mohl.) Yakol. Amendoim-falso 

Stryphnodendron polyphyllum Mart. Barbatimão 

Trichilia catigua A. Juss. Catigua 

Ouratea spectabilis (Mart.) Engl. Folha-de-serrra 

Casearia rupestris Eichler Guaçatunga-grande 

Aspidosperma cuspa (Kunth) S. F. Blake Guatambuzinho 

Aspidosperma tomentosum Mart. Peroba-do-campo 

Psidium myrtoides O. Berg. Araça-roxo 

Trichilia casaretti C.DC. Catigua-branco 

Trichilia claussenii C.DC. Catiguá-vermelho 

Casearia decandra Jacq. Guaçatonga 

Rudgea viburnoides (Cham.) Benth Casca-branca 

Coutarea hexandra Schum. Quina 
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Tabela 4 - Espécies inadequadas para arborização: 
Nome cientifico Nome comum Observação 

Archontophoenix cunninghamii Seafortia Espécie exótica invasora 
Melia azedarach Santa Barbara Espécie exótica invasora 
Nerium oleander Espirradeira Planta tóxica 
Thevetia peruviana Chapéu de 

Napoleão 
Planta tóxica 

Leucaena leucocephala Leucena 
 

Espécie invasora 

Pinus spp. Pinus Espécie exótica invasora 
Tecoma Stans Ipê mirim Espécie exótica invasora 
Hovenia dulcis  Uva Japonesa Espécie exótica invasora 

 
 
 

3. CALÇADAS VERDES OU ECOLÓGICAS E ESPAÇO ARVORE 
 
A calçada é uma parte da via pública a qual transita os pedestres, por isso ela deve ser 
acessível para todos os cidadãos e não pode oferecer perigo. 
As calçadas ecológicas são aquelas que possuem uma ou mais faixas de jardinagem. 
Seus benefícios são muitos como a infiltração da água da chuva no solo (promovendo 
também no reabastecimento dos lençóis freáticos) e a amenização da temperatura; elas 
também auxiliam no desenvolvimento saudável das raízes das árvores, facilitam a 
manutenção das tubulações subterrâneas e embelezam nossas cidades. A Ilustração 3 
nos mostram as faixas da calçada que podem ser plantadas gramas e outras vegetações 
rasteiras: 
O Espaço Arvore, é um local destinado a plantio de árvores compatíveis com o 
crescimento do tronco e das raízes e tem como finalidade melhorar as condições para o 
desenvolvimento, sem comprometer a infraestrutura do calçamento, promovendo o 
crescimento saudável e garantindo a integridade arbórea. 
Deverá ser implementado aos poucos em nossa cidade. De início estamos fazendo a 
nossa parte de implantar nos prédios públicos e com o tempo em toda a cidade e em 
novos loteamentos, através da lei de diretrizes para novos loteamentos 
A largura mínima para ser instalado o Espaço Árvore, no viário, será, em calçadas, de 
novos loteamentos: com no mínimo 2,5 (dois e meio) metros de largura, para que seja 
construído o espaço, devemos levar em consideração 40% (quarenta por cento) da 
largura, ou seja, 100 (cem) centímetros e o comprimento do espaço deve ser o dobro da 
largura, ou seja, 200 (duzentos) centímetros. Uma pequena placa deverá ser alocada 
com os dizeres: Espaço árvore, a espécie da arvore. 
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1. FAIXA DE SERVIÇO: local onde 
se encontram os postes, placas de 
sinalização, rampa de acesso para 
veículos, lixeiras, hidrantes e 
árvores.  
2. FAIXA LIVRE: Destinada 
exclusivamente para a passagem de 
pedestres, não devendo ter 
obstáculos e nem vegetação rasteira.  
3. FAIXA DE ACESSO: Área em 
frete ao imóvel onde pode ter 
vegetação, rampas e toldos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 3 – calçadas verdes   
Fonte: Cartilha de Arborização urbana Jacaré- Tietê 

 
 
 
 
 
 
1 – ESPAÇO ARVORE 
 
 
 
Ilustração 4 – espaço árvore   
Fonte: secretaria de meio 
ambiente de São Paulo 
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4.  COMO PLANTAR 
 
Após a escolha da espécie adequada, antes de adquiri-la, verifique se o fuste da muda se 
está bem conduzida e sem brotos laterais. Verifique também a área em que será feito o 
canteiro (se possui tubulações subterrâneas) bem como as distâncias de outros 
elementos urbanos e de outras árvores. Essas informações serão úteis para a manutenção 
futura da planta. Agora é só seguir os seguintes passos e dicas para o seu plantio, que 
deve ser realizado preferencialmente em épocas de chuva: 
 

 
Ilustração 5 –  como plantar 

Fonte – Caderno de Educação Ambiental -Secretaria do Meio Ambiente de São 
Paulo –2015 
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Tabela 5 – Espaçamento entre árvores 

 
Fonte: Boletim Acadêmico Série Arborização Urbana 

UNESP/FCAV/FUNEP Jaboticabal, SP -2002 
 

 
5. COMO CUIDAR     

 
IRRIGAÇÃO:  
Jogar água todo o dia, durante os primeiros dias após o plantio e depois ir espaçando 
para uma rega por semana, em árvores adultas não há necessidade de se irrigar. 
 
PODA: 
Por ser complexo falaremos mais sobre este assunto mais abaixo.    
 
PROBLEMAS FITOSSANITÁRIOS 
A árvore, como todo e qualquer ser vivo, também está propensa a contrair pragas e 
doenças. O crescimento das cidades aliado ao desmatamento da vegetação natural e do 
número encontrado da mesma espécie arbórea em um único local (acelerando o seu 
processo de “contaminação”), possibilita o surgimento desses agentes patogênicos, além 
da suscetibilidade da planta em adquiri-los 
O controle da sua saúde deve ser constante e preventivo para evitar problemas futuros 
que possam levar ao corte ou a remoção de partes da árvore, causando sua deformação 
ou até mesmo a sua morte. 
A tabela a seguir mostra algumas pragas e doenças encontradas nos indivíduos arbóreos 
que ocorrem em Catanduva, segundo reclamações dos munícipes que fazem através do 
viveiro de mudas da prefeitura. 
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Tabela 6 – Pragas e doenças árvores 

COCHONILHAS 
São pequenos insetos de aparência muito distinta uma das outras, possuindo 

coloração de formatos variados. As fêmeas adultas sugam a seiva das plantas, 
atacando principalmente as folhas, ramos e raízes. Sintomas: Enrolamento e 
enrugamento das folhas, subdesenvolvimento da planta e casquinhas sobre as 

folhas, caule, brotações, frutos e raízes. 
Solução: Calda de Fumo, Emulsão de óleo ou joaninhas (que são seus 

predadores naturais). 

CUPINS 
Os cupins vivem no interior de troncos das árvores, em colônias, alimentando-

se da madeira e de húmus. Os cupins arbóreos (Nasutitermes) são de 
tonalidade escura, quase preta, e formam trilhas e ninhos externos de fácil 

identificação. 
Solução: Inseticidas. 

 
FORMIGA CORTADEIRA, SAÚVA OU QUENQUÉM 

As formigas cortam folhas e ramos, onde são carregados para o interior de 
seus ninhos sob o solo. 
Sintomas: Limitações da árvore em se desenvolver (causando baixa 
resistência ao ataque de outras pragas, ocorrendo principalmente durante os 
primeiros seis meses de idade da muda). 
Solução: Iscas formicidas 

 
 
 
 

DOENÇAS 
OÍDIO (Phyllactina sp.)  
Também provocado por fungos, o Oídio atinge as folhas das plantas.  
Sintomas: Manchas brancas ou cinzas. Seus danos normalmente são 
irreversíveis, sendo a melhor solução a prevenção.  
Solução: Fungicidas para evitar a doença.  

 
 
 

OUTRAS PRAGAS 
ERVA-DE-PASSARINHO (Struthantus flexicaulis)  
É uma planta parasita que ataca as árvores, a qual se espalha com a ajuda de 
passarinhos que ingerem suas sementes e são eliminadas junto com as fezes. 
Suas raízes penetram no caule e nos ramos da hospedeira e sugando-lhe a 
seiva, causando a degeneração e podendo levar até a sua morte se não for 
retirada a tempo.  
Solução: Poda.  
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6. PODA  
Pratica mais usada e mais importante no manejo da arborização urbana, seu resultado é 
ponto máximo de interatividade com a população, poder público e mídia.  
 
Diretrizes e critérios gerais para poda 
 
ABNT - 16.246-1 – Florestas Urbanas, Manejo de árvores, arbustos e outras 
plantas lenhosas. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
ABNT é a sigla de Associação Brasileira de Normas Técnicas, um órgão privado e sem 
fins-lucrativos que se destina a padronizar as técnicas de produção feitas no país. 
foi fundada em 28 de setembro de 1940. Ou seja, é uma associação que organiza e 
padroniza por exemplo no nosso caso. Estabelece os procedimentos para a poda 
Desde a fase inicial da produção de mudas de espécies arbóreas em viveiros, até o 
momento em que a árvore possa desenvolver livremente seu modelo arquitetônico de 
copa, utilizamos a poda de formação ou educação. Esta poda é aplicada para direcionar 
o desenvolvimento da copa contra a tendência natural do modelo arquitetônico da 
espécie, compatibilizando assim a árvore com os espaços e equipamentos urbanos. 
Mesmo com a copa formada, as árvores necessitam de cuidados, com podas de 
manutenção ou limpeza, que visam evitar problemas futuros com galhos secos que 
possam cair, e a eliminação de focos de fungos e plantas parasitas, que enfraquecem os 
galhos. 
Quando podas anteriores foram executadas incorretamente, ou alterações do ambiente 
urbano incompatibilizam a copa das árvores com seu meio, aplica-se a poda de 
segurança. A finalidade desta poda é previnir acidentes iminentes. 
Quanto maiores e mais velhas as árvores, mais delicadas se tornam as podas. Por isso o 
podador  deve conhecer as regras fundamentais que regem sua atividade: 
- a arquitetura da copa das árvores; 
- a fisiologia da compartimentalização; 
- as técnicas de poda; 
- as ferramentas e equipamentos mais apropriados para cada atividade. 
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 Poda de Formação: Devem ser 
eliminados ramos que dificultem a 
passagem de pedestres e 
veículos, assim como ramos que 
cruzam a copa ou que tenham 
inserção defeituosa (ângulos 
agudos). 

 
 
 

Ilustração 6 - Condução 
 

 
 Poda de manutenção: Este tipo 

de poda normalmente serve para 
eliminar os ramos velhos, ramos 
ladrões e ramos doentes.  

 
 
 
 
 

Ilustração 7 - podas 
 

 Poda de emergência: A poda de 
emergência é empregada para 
remover partes da árvore que 
colocam em risco iminente a 
integridade física das pessoas ou 
do patrimônio público ou 
particular, como ramos que se 
quebram durante chuva ou vento 
forte. 

 
 

 
 

Ilustração 8 – podas de emergencia 
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COMPARTIMENTALIZAÇÃO 
 
A compartimentalização é um processo de defesa da árvore; respeitar a crista e o colar 
 

 
Foto 2 - Ponto de inserção de ramos, na crista e colar – Fonte: CPFL (2008) 

 

 
Foto 3 – compartimentalização  

Fonte:CONDEMA Cambuquira MG 
 
 
 

Um fator a ser observado é o tratamento pós-poda que nunca deve ser feito 
com produtos químicos, sendo realizado também por profissionais 
qualificados 
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ANTES DE IR PODANDO... 
 

 O podador ou o responsável pela poda deverá obter uma autorização para poda, 
ela poderá ser solicitada pelo e-mail: meioambiente@catanduva.sp.gov.br 
mencionando – quantas árvores serão podadas, endereço do local de poda, RG. 
Da pessoa que vai podar, telefone de contato. 

 Não existem cortes naturais - todo corte provoca distúrbios no balanço 
fisiológico existente entre a parte aérea e as raízes; 

 Todo corte é perigoso - quanto maior o número de cortes de poda, maior o 
número de lesões, todas funcionando como portas abertas para organismos 
apodrecedores, especialmente fungos; todas as podas inadequadas causam danos 
irreversíveis que podem tornar-se aparentes somente após alguns anos; 

 Cortes reduzem os benefícios derivados das árvores - a diminuição da copa 
reduz a folhagem da copa e também a forma e sombra das árvores; 

 Poda é sempre uma atividade agressiva 
 

 Cada caso é necessário considerar o quanto toda rotina de corte é 
importante e que economia de recursos ou redução de despesas  

 
 

Época 
A época ótima para a poda é aquela que começa o início da estação de crescimento até o 
final do verão, ao invés do inverno, onde são longos os períodos de perigo devido ao 
frio e umidade. 
 

Indicação de ferramentas 
Conforme a legislação vigente em nossa cidade: as ferramentas indicadas  são: 
• Tesouras de poda: usadas para cortar galhos finos, de até 1,5 cm de diâmetro. 
• Podão: é uma tesoura de poda montada sobre hastes de comprimentos variáveis, 
acionada através de um cordel. Usada para cortar galhos mais altos, de até 2,5 cm de 
diâmetro. 
• Serras manuais: de acordo com a finalidade de uso, podem ser retas ou curvas, ter 
número de dentes variável, ter diferentes perfis, ser de corte unidirecional ou 
bidirecional. Usadas para cortar galhos com diâmetros de 2 a 10 cm. 
• Motosserra: equipamento desenvolvido para cortes com apoio no solo e adaptado para 
poda de árvores urbanas. Usado para cortes de galhos maiores, o equipamento deve ser 
sustentado por uma corda auxiliar específica.                          

 
É imprescindível um curso de capacitação e licença para o uso de motosserras 
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 PODA DE RAIZES 
 
Deve-se evitar o uso de ferramentas de impacto para poda de raízes como vangas e 
machados. 
Deve-se abrir uma trincheira pela remoção da terra no entorno da raiz a ser retirada e 
cortar com cuidado uma parte da raiz. Raízes são mais sensíveis do que galhos, pois a 
árvore está adaptada a perder galhos no ambiente natural, porém na está adaptada para 
perder raízes. A figura a seguir impõe restrições para intervenções nas raízes em 
calçadas. 

 
Foto 4 – como podar raízes 

Fonte: – Manual de Normas técnicas de Arborização Urbana - Piracicaba 
 
 
 
 
 
 

Gestão de resíduos 
Os resíduos vegetais gerados pela poda de árvores e pela manutenção de jardins  estão 
previstos no Plano Municipal de Arborização e o local indicado é o Deposito de Galhos 
da Prefeitura de Catanduva localizado na Estrada Vicinal Vicente Sanches.  
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Imagem 1 – Localização do Eco ponto de Galhos 

Fonte: - Google maps 
 
 

 
Foto 5 – Foto ilustrativa da árvore símbolo Ipê  Rosa 
Fonte: Prefeitura Municipal de Catanduva 
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7. LEGISLAÇÃO 

 
 

 A Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, em 
seu Capítulo VI, Estabelece o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, impondo ao Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo. 

 Lei Federal nº 9.605/98, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, que dispõe 
sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências, 

 Código Civil, artigos nºs 98 e 99 – Trata dos bens públicos. 
 Lei Federal nº 6.766/79 – Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. 
 Lei Federal nº 7.347/85 – Responsabiliza o cidadão por danos causados ao meio 

ambiente. 
 Lei Federal nº 10.257/01 – trata da regulamentação dos artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal e estabelece o Estatuto da Cidade 
 Lei Municipal n° 5.187, de 07 de junho de 2.011 – estabelece normas de manejo, 

proteção e conservação da arborização no município. 
 Decreto nº 4.817, de 20 de novembro de 2.006 Altera dispositivos do decreto No 

4.702, de 06 de fevereiro de 2.006 que regulamenta a lei nº 3.120, de 11 de abril 
de 1.995 que institui o programa “adote uma praça” e dá outras providencias 
correlatas. 

 Diretrizes para implantação da arborização urbana em Catanduva – site 
prefeitura municipal. 

 Lei Municipal nº 4171 de 29/12/05 cria-se a Patrulha Ambiental – 
imprescindível para a proteção da arborização urbana. 

 Lei Complementar 624/2012 disciplina a fiscalização e o licenciamento 
ambiental, cria a taxa para expedição de licenças e dá outras providencias. 

 Lei Ordinária 4372/2007 institui a campanha permanente de incentivo à 
arborização de ruas, praças e jardins de Catanduva e dá outras providencias. 

 Lei Ordinária 3042/1994 Dispõe sobre a arborização da cidade que especifica. 
 Lei Ordinária 2144/1985 Proíbe a afixação de faixas e outros objetos em árvores 

e plantas na rede de arborização pública e da outras providencias. 
 
 
 
 
 

 
 

8. SERVIÇOS 
 

 Obtenção e orientações de mudas para calçadas – Viveiro de Mudas – Rua 
Cascatinha 95 – Vila Lunardelli – 0800-7791127 
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 Cadastro de podadores – 
HTTP://www.catanduva.sp.gov.br/DynamicFiles/File/DOWLOADS/podadores.
pdf 

 Secretaria de Meio Ambiente: Av. Olímpia, 900, no Recinto de Exposições. Tel: 
3524-1408 

 DENÚNCIAS AMBIENTAIS: meioambiente@catanduva.sp.gov.br 
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10. SITES DA ÁREA 
 
Sociedade Brasileira de Arborização Urbana www.sbau.org.br 
Fundação Parques e Jardins (Rio deJaneiro) prefeitura.rio/web/fpj 
Fundo Nacional do Meio Ambiente www.mma.gov.br; 
IBAMA www.ibama.gov.br;www.planalto.gov.br 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro www.jbrj.gov.br 
Parque Escola (Santo André) www.parquescola.hpg.ig.br 
Sítio Burle Marx (Rio de Janeiro) www.iphan.gov.br/bens/robertoburlemarx 
www.burlemarx.com.br - www.via-rio.com.br/artcult/mburle.html 
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11. PUBLICAÇÕES 

 
FUNEP www.funep.com.br 
Instituto Plantarum www.plantarum.com.br 
Livraria Cultura www.livcultura.com.br 
Livraria Pró-Livros www.prolivros.com.br 
Revista Natureza www.europanet.com.br 
 


