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Luz do sol,
Que a folha traga e traduz,
Em verde novo
Em folha, em graça, em vida, em força, em luz...

Caetano Veloso
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Salvador viveu um período em que nosso verde, ou o des-
cuido com ele, passou indiferente aos olhos soteropolitanos. 
Ao longo das últimas décadas algumas árvores foram plan-
tadas na cidade e, na maioria dos casos, a escolha das es-
pécies seguiu a moda da época, e a execução e manutenção 
dos plantios não lançaram mão de técnicas adequadas para a 
arborização urbana. Essa situação não acontece apenas em 
Salvador, mas em muitas cidades brasileiras, que hoje passam 
a enfrentar situações em que indivíduos arbóreos colocam em 
risco vidas humanas. A árvore não tem culpa, mas a forma e 
o local onde foi plantada, além da espécie escolhida, influen-
ciam diretamente no seu destino. 

Em Salvador passamos a última década sem a mínima estru-
tura institucional que pensasse a arborização, além de nunca 
ter existido um instrumento legal ou técnico que orientasse 
o plantio de árvores na cidade. Anos que começam a ficar 
apenas na memória. Arborização Urbana é ciência e precisa 
ser encarada dessa forma. Para isso, construído de forma par-
ticipativa, o Plano Diretor de Arborização Urbana traz regras 
claras para empreendedores e cidadãos ajudarem a Prefeitura 
na ampliação e manutenção da arborização urbana. 

Esse Manual Técnico de Arborização Urbana de Salvador 
com Espécies Nativas da Mata Atlântica é um instrumento es-
sencial para que técnicas adequadas de plantio e manutenção, 
escolha adequada de espécies nativas levando em conside 
ração porte, formação da copa, entre tantas outras carac-
terísticas possam ser de conhecimento de qualquer cidadão, 
consolidando a árvore como um elemento urbano onipres-
ente no dia-a-dia de Salvador, reunindo condições para que o 
plantio se integre ao urbanismo e ofereça alimento para a avi-
fauna, garantindo a biodiversidade urbana. É ainda uma das 
primeiras regulamentações do Plano Diretor de Arborização 
Urbana (Lei 9.187/2017) e da Lei Municipal de Ordenamento 
do Uso e da Ocupação do Solo - LOUOS (Lei 9.148/2016).

Um dos objetivos mais importantes é popularizar nossas es-
pécies nativas e fazer delas a primeira opção no desenvolvi-
mento da arborização urbana da cidade. São árvores belíssi-
mas adaptadas ao nosso clima, mas que deram lugar a muitas 
espécies exóticas quase sempre inadequadas para a arbor-
ização urbana. Traz também sugestões de técnicas mais sus-
tentáveis para as calçadas, muito mais amigáveis às árvores 
e com maior facilidade de manutenção dos sistemas que se-
guem pelo subsolo.

Mario Quintana, com sua sensibilidade além do comum, di- 
zia que “o que mata um jardim não é o abandono. O que mata 
um jardim é esse olhar de quem por ele passa indiferente”. 
Buda teve sua revelação sob uma figueira. Newton mudou 
o estudo da física sob uma macieira. É com esse olhar que 
apreciamos, protegemos e faremos renascer nosso verde so-
teropolitano. Um Outro olhar.

Um outro olhar
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Áreas verdes urbanas

A maioria da população vive em cidades: o Censo de 2010 
(IBGE) mostrou que a população urbana no Brasil é mais 
de 80%; na Bahia, mais de 60%, e em Salvador nem sequer 
existe área rural. As cidades atraem as pessoas que buscam 
oportunidades de trabalho, estudo e prestação de serviços. 

Por conta dessa demanda, que parece inevitável, nas cidades 
os ambientes anteriormente cobertos pela vegetação foram e 
continuam sendo substituídos por edificações e todo apara-
to urbano. Essa transformação gera conflitos ambientais e 
sociais. A grande presença de impermeabilização diminui a 
capacidade do terreno de absorver as águas das chuvas, mais 
desequilibradas por conta da mudança climática global, po-
tencializando de forma sem igual riscos urbanos. 

Dessa forma, o verde urbano vem ganhando cada vez mais 
destaque. As áreas verdes urbanas são vistas como uma inter-
ligação da vegetação, especialmente árvores, das vias públi-
cas com as de praças, jardins, parques além das encostas, fun-
dos de vale, cemitérios e quintais. (Paiva e Gonçalves, 2002).

Compreendem como “área verde” qualquer área, de proprie-
dade pública ou privada, que apresente algum tipo de vege-
tação (não só árvores) com dimensões vertical e horizontal 
significativas e que sejam utilizadas com objetivos sociais, 
ecológicos, científicos ou culturais. Os autores dão uma 
nova e eclética dimensão para as áreas verdes, para além do 
ecológico e inclui o envolvimento da sociedade. 

No entanto, esses autores ampliam ainda mais o significado 
do verde nas cidades quando definem que “floresta urbana 
é um termo muito mais condizente, quando queremos nos 
referir a uma cobertura vegetal que possa trazer melhorias 
na qualidade de vida urbana em contraposição à arborização 
urbana, cujo conceito se prende mais ao indivíduo árvore, 
muitas vezes como mera composição estética no tecido ur-
bano”.  Eles ainda ressaltam como funções sociais das áreas 
verdes a contemplação, a circulação, o estar, a recreação, o 
esporte, a distribuição do tráfego, a decoração, o simbolismo 

A cidade de Salvador e a arborização

e as relações sociais, ecológicas, culturais e produtivas, não 
necessariamente exclusivas. Com toda essa importância, as 
árvores precisam ser cultivadas. Mas nas áreas urbanas elas 
encontram espaço e clima muito diferentes daqueles dos seus 
ambientes naturais, de onde vieram, e enfrentam adversi-
dades como:

Alteração da insolação, da temperatura e das correntes de 
ar, devido às edificações; Poluição atmosférica; Solo com-
pactado que dificulta a aeração e a infiltração de água; Solo 
com pouca disponibilidade de nutrientes e sem reciclagem 
da matéria orgânica; Pouca área permeável e falta de espaços 
para o desenvolvimento radicular; Fiação elétrica convencio-
nal de média e alta tensão não protegida e compactada; Danos 
causados por veículos, como atrito, colisões e emissões gaso-
sas; Falta de tutores e de protetores adequados e vandalismo.

Quando plantadas sem critérios e cuidados devidos, as árvores 
causam conflitos entre as construções e outros equipamentos 
urbanos, como, por exemplo, as redes elétricas. Por isso, o 
plantio e manejo de árvores em cidades deve ser precedido 
de planejamento e orientações adequadas para que possam 
crescer e viver saudáveis e cumprir seu grandioso papel.

A cidade de Salvador em sua geomorfologia é constituída de 
estreitas planícies próximas ao mar e colinas com vales entre 
si, criando as “encostas” da cidade, que representam um desa-
fio para a arborização. A ocupação desordenada e sem plane-
jamento, a desigualdade social, a quase onipresença de ruas 
estreitas e sem passeio e a inexistência da cultura de jardina-
gem são situações que não favorecem o plantio de árvores na 
cidade. Tudo isso se soma a anos de ausência de ação pública 
para o manejo e ampliação da arborização da cidade.

Através deste manual técnico de arborização urbana, a Prefei-
tura de Salvador traz orientações para que a sociedade sotero-
politana possa contribuir no desafio de ampliar de forma per-
manente a cobertura verde de nossa capital. A ampliação da 
arborização urbana, desenvolvida e implementada de forma 
técnica contribuirá para termos uma cidade não só mais verde 
verde, mas também mais humana, agradável, bonita e justa. 

[Ilustração 01 Arborização Urbana]
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Importância e benefícios da arborização urbana

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 implan-
tação e manejo. Esses benefícios estendem-se desde o confor-
to térmico e bem-estar psicológico dos seres humanos até a 
prestação de serviços ambientais indispensáveis à regulação 
do ecossistema, assim sendo: 

Funcionar como corredor ecológico

A arborização viabiliza a conexão entre as populações de fau-
na de fragmentos maiores. Além disso, as árvores abrigam 
uma infinidade de seres vivos, como insetos, líquens, pássa-
ros, enriquecendo o ecossistema urbano e aumentando sua 
biodiversidade.

As flores e frutos presentes nas árvores também trazem à ci-
dade um ganho ambiental significativo, pois se prestam como 
atrativo e refúgio da avifauna urbana. Algumas espécies vege- 
tais, com ênfase nas frutíferas nativas, são responsáveis pelo 
abrigo e alimentação de aves, assegurando-lhes condições de 
sobrevivência.

Diminuir a poluição do ar

As árvores retêm em suas folhas os particulados em suspensão 
no ar, frequentes em cidades com grande tráfego de veículos, 
impedindo que tais elementos alcancem as vias respiratórias 
agravando doenças como asma, pneumonia, bronquites, aler-
gias, entre outras. Posteriormente, estas partículas retidas são 
lavadas pela águas da chuva. As plantas contribuem para a 
despoluição do ar através dos mecanismos de oxigenação, di-
luição, absorção e adsorção (Paiva e Gonçalves, 2002).

Reduz riscos ambientais

A vegetação, especialmente das encostas, diminui o impacto 
das gotas e favorece a absorção das águas das chuvas; as-
sim, evita a erosão (retirada de camadas do solo), reduz o 
escoamento da água e diminui o impacto das enxurradas e 
enchentes.

[Ilustração 02  Corredor verde]
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Proporcionar sombra

Locais arborizados economizam recursos públicos, por exem-
plo, na manutenção de áreas pavimentadas. Áreas arboriza-
das quando comparadas àquelas expostas diretamente ao sol 
sofrem menos com os fenômenos de contração e dilatação, 
diminuindo seu desgaste. A copa das árvores filtra os raios 
solares diminuindo os efeitos da fotoexposição humana que, 
em excesso, pode causar doenças de pele e de visão. Assim, 
por meio da arborização, os órgãos públicos tendem a reduzir 
seus gastos na área de infraestrutura e saúde.

Sequestrar e armazenar carbono

Por meio da fotossíntese, as árvores capturam o gás carbôni-
co da atmosfera e o utilizam na formação de suas estruturas 
vegetativas. Sendo este um dos gases responsáveis pelo efeito 
estufa, as árvores auxiliam no combate ao aquecimento glo- 
bal.

Elevar a permeabilidade do solo e 
controlar a temperatura / umidade do ar

A impermeabilização indiscriminada do solo urbano é um 
dos agentes que aumentam o escoamento superficial e as en-
chentes. Além disso, a ausência de arborização somada a ou- 
tros fatores, como poluição e elevada concentração de asfalto 
e concreto, produzem “ilhas de calor”, que são áreas de baixa 
umidade relativa e alta temperatura.  

As árvores são contribuintes chaves para a moderação dos ex-
tremos climáticos dos grandes centros urbanos. “A umidade 
que se expele da planta abaixa ou estabiliza a temperatura 
(...) uma árvore isolada pode transpirar aproximadamente 
400 litros de água por dia, equivalendo-se a 5 aparelhos de 
ar-condicionado (...)” (Paiva e Gonçalves, 2002);  

Barreira contra ventos, ruídos e alta luminosidade

As árvores modificam os ventos pela obstrução, deflexão, 
condução ou filtragem do seu fluxo, assim, a vegetação quan-
do arranjada adequadamente pode proteger as construções da 
ação dos ventos ou direcionar a passagem destes por um de-
terminado local. Quanto aos ruídos, as estruturas vegetais são 
capazes de absorver ondas sonoras diminuindo a poluição so-
nora. Já no que se refere à luminosidade, a vegetação atenua 
o incômodo causado pelas superfícies altamente reflexivas de 
determinadas edificações, que podem ofuscar a visão. 

Interceptar a água da chuva

As copas das árvores fracionam a água das chuvas, o que di-
minui a energia do impacto da gota no solo minimizando o 
problema de erosão. As superfícies das folhas, frutos, galhos 
e demais estruturas aéreas promovem também a retenção de 
água e constitui-se uma “caixa” de retenção hídrica natural 
diminuindo, consequentemente, o problema das enchentes.

Bem-estar, educação ambiental e patrimônio genético

O plantio de árvores nativas no ambiente urbano contribui 
para a difusão da flora nativa e para a conservação dos recur-
sos genéticos brasileiros, que são patrimônio da sociedade, 
além de criar oportunidade de educação ambiental tanto es-
colarizada como informal.

Bem-estar psicológico

Através do paisagismo se obtém uma infinidade de formas e 
cores, anulando o efeito monótono de construções retilíneas. 
A presença de espécies arbóreas na paisagem promove bele-
za cênica, melhoria estética (especialmente na época de flo-
ração) e funcionalidade do ambiente e, em consequência, um 
aumento da qualidade de vida da população.
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Breve panorama da legislação sobre arborização urbana

Aqui segue um panorama resumido dos mais importantes 
dispositivos das principais leis federais e municipais aplica-
das à questão em foco: arborização urbana e áreas verdes. 
O território de Salvador está completamente inserido nos 
domínios da Mata Atlântica e seus ecossistemas associa-
dos, devendo portanto seguir o disposto na Lei Federal 
11.428/2006, também conhecida como Lei da Mata Atlânti-
ca, que tem como objetivo conservar, recuperar e ampliar a 
cobertura de um dos biomas recordistas em biodiversidade 
no planeta. 
 

Constituição Federal de 1988

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e 
à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 
poder público: 
VII - proteger a fauna e a flora (...) 
 

Lei Federal de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998)

Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer 
modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros pú-
blicos ou em propriedade privada alheia: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, ou am-
bas as penas cumulativamente. 
 

Lei Federal da Mata Atlântica (Lei 11.428/2006) 

Art. 31. Nas regiões metropolitanas e áreas urbanas, assim 
consideradas em lei, o parcelamento do solo para fins de 
loteamento ou qualquer edificação em área de vegetação se-
cundária, em estágio médio de regeneração, do bioma Mata 
Atlântica, devem obedecer ao disposto no Plano Diretor do 
Município e demais normas aplicáveis (...) 

§ 2º. Nos perímetros urbanos delimitados após a data de 
início de vigência desta lei, a supressão de vegetação se-
cundária em estágio médio de regeneração fica condiciona-
da à manutenção de vegetação em estágio médio de rege- 

neração em no mínimo 50% (cinquenta por cento) da área 
total coberta por esta vegetação. 
 

Plano Diretor de Arborização Urbana
(Lei Municipal 9.187/2017)

Marco para a cidade, a Lei 9.187/2017, que dispõe sobre 
o Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU), no seu 
Art. 1º define o plano como “instrumento permanente para 
definição de diretrizes e estratégias para o planejamento, 
implantação, reposição, expansão, manejo e manutenção 
da arborização e áreas verdes urbanas, prevendo-se a in-
tegração da população, visando à conservação e à preser-
vação da arborização implantada”. Além disso ele define, 
no Capítulo VI, o Manual de Arborização Urbana como um 
de seus instrumentos:
 
Art. 9° São instrumentos do Plano Diretor de Arborização 
Urbana:

I - Guia de Produção de Mudas;
II - Manual de Arborização Urbana;
 
 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano
 PDDU  (Lei Municipal 9069/2016)

A revisão do Plano Diretor da cidade, aprovada em 2016, 
trouxe novas diretrizes destacando a necessidade de arbo- 
rização do ambiente urbano. 
 
CAPÍTULO IV - DAS DIRETRIZES PARA A REVISÃO DA 
LEGISLAÇÃO DE ORDENAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Art. 192. A LOUOS deverá ser revista de acordo com os 
princípios e objetivos expressos neste PDDU para o ma- 
crozoneamento e respectivas macroáreas, atendendo às 
seguintes diretrizes: XXIII - estabelecimento de largura mí- 
nima adequada para que passeios e calçadas atendam às 
necessidades da livre circulação de pessoas, implantação 
de mobiliário urbano, paisagismo e arborização;

Seção IV - Do Deslocamento de Pedestres e de Pessoas com 
Deficiência ou com Mobilidade Reduzida
Art. 208. São diretrizes para o deslocamento de pedestres 

[Ilustração 07  Legislação e áreas verdes urbanas]
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e de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida:
V - garantia de que os passeios e calçadas tenham largura 
adequada para contemplar a circulação de pessoas, a im-
plantação de mobiliário urbano, paisagismo e arborização;
 

Lei  Municipal de Ordenamento do Uso e da Ocupação
do Solo LOUOS (Lei 9.148/2016) 

A recente LOUOS de Salvador remete diversas vezes ao 
Plano Diretor de Arborização Urbana que, por sua vez, 
remete a este Manual Técnico de Arborização Urbana com 
Espécies Nativas da Mata Atlântica para a definição de 
critérios da implantação da arborização em novos empreen-
dimentos e calçadas.
 
TÍTULO IV - DO PARCELAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SOLO

Art. 45. Os parcelamentos e urbanizações nas modalidades 
previstas nos incisos I, II, VII, VIII e IX do Art. 42 devem ser 
entregues com infraestrutura urbana implantada, constituí-
da pelos equipamentos de escoamento das águas pluviais, 
iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimen-
to de água potável, energia elétrica pública e domiciliar 
e sistema viário, incluindo ciclovias, calçadas e passeios, 
com condições adequadas de acessibilidade.

§7º. Os projetos de parcelamento e urbanização deverão 
garantir a manutenção da densidade arbórea igual ou 
superior à existente anteriormente à implantação do par-
celamento ou urbanização, observado o Plano Diretor de 
Arborização Urbana do Município de Salvador - PDAU;
 
Seção III – Do Sistema Viário

Art. 61. Nas vias de circulação de veículos, serão assegura-
das calçadas com faixas livres de passeio exclusivas para 
pedestres, de modo a propiciar segurança contra veículos 
motorizados e mecânicos, com pavimentação que propor-
cione caminhada segura e confortável, obedecendo às se-
guintes restrições:

I. deverão ser instaladas rampas para pessoas com defi-
ciência ou mobilidade reduzida em cada esquina, obede-
cendo aos parâmetros estabelecidos na NBR 9050, para 
propiciar condições adequadas de acessibilidade;

II. a largura mínima das calçadas será de 5m (cinco me- 
tros), reservando-se, no mínimo, faixa livre de 3m (três me- 
tros) para os passeios;

III. o material de pavimentação deverá ser antiderrapante e 
possibilitar a redução de absorção do calor, com o objetivo 
de assegurar o conforto térmico;

IV. no mínimo 30% (trinta por cento) da superfície da 
calçada deverá ser constituída por elementos permeáveis;

V. deverão dispor de arborização implantada, obedecendo, 

para o plantio, ao espaçamento mínimo e à especificação 
das espécies arbóreas definidos no Plano Diretor de Ar-
borização Urbana de Salvador - PDAU;

 
Seção V – Da Urbanização Integrada

Art. 72. As urbanizações na modalidade de Urbanização 
Integrada deverão atender às seguintes exigências e crité- 
rios:

VIII. deverão incluir medidas voltadas à sustentabilidade 
ambiental e climática, na forma da regulamentação especí-
fica, especialmente:

d) plantio das áreas verdes comuns, dentro dos limites do 
empreendimento, atendendo ao estabelecido no Plano Di-
retor de Arborização Urbana de Salvador – PDAU;
 
Capítulo III – Da Ocupação Incentivada e/ou condicionada

Art. 112. Nas zonas de uso ZCMe, ZCMu, ZCLMe e ZCLMu, 
a observância do recuo de frente para o volume da edifi-
cação será dispensada na hipótese em que houver a doação 
de área para alargamento da calçada pública, a fim de que 
esta passe a ter a largura mínima de 5m (cinco metros), 
observando que:

I. nas zonas de uso ZCMe e ZCLMe, o alargamento do pas-
seio público será obrigatório;

II. nas zonas de uso ZCMu e ZCLMu, o alargamento do 
passeio público será obrigatório apenas para os terrenos 
maiores que 2.500m² (dois mil e quinhentos metros quadra-
dos).

§6º. As calçadas deverão ter arborização com espécies na-
tivas da Mata Atlântica, para sombreamento, atendendo ao 
estabelecido no Plano Diretor de Arborização Urbana de 
Salvador – PDAU, e como condicionante para a expedição 
do alvará de “habite-se” da obra.
 
Seção II – Da Categoria de Uso Residencial e suas Subca- 
tegorias

Art. 124. Os empreendimentos do tipo R3-01 e R3-02, com 
mais de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, bem como 
os empreendimentos do tipo R3-03, deverão incluir medi-
das voltadas à sustentabilidade ambiental e climática, na 
forma da regulamentação específica, especialmente:

V. plantio e manutenção das áreas verdes comuns, dentro 
dos limites do empreendimento, atendendo ao estabelecido 
no Plano Diretor de Arborização Urbana de Salvador – 
PDAU;
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Vegetações naturais de Salvador: 
florestas úmidas, restinga e manguezais 

Salvador apresenta clima úmido a subúmido, precipitação e 
temperatura médias anuais de 2.099 mm e 24.4 ºC, sem es-
tação seca definida. Em sua geomorfologia, apresenta baixa-
das litorâneas, planícies marinhas e fluviomarinhas e tabu-
leiros pré-litorâneos, e a sua vegetação é formada por floresta 
ombrófila densa e restingas (SEI, 2016). O clima favorece o 
crescimento vegetal e originalmente a cidade deveria apre-
sentar uma luxuriante e densa floresta úmida nas partes mais 
altas; vegetação de restinga em dunas, planícies e praias, além 
de manguezais nos estuários dos rios que deságuam no ocea-
no. Todas essas tipologias de vegetação - florestas, restingas e 
manguezais - fazem parte do domínio da Mata Atlântica, e le-
galmente a restinga e os manguezais são considerados como 
seus ecossistemas associados. 

A Mata Atlântica é um dos grandes biomas brasileiros (jun-
tamente com Amazônia, Caatinga, Cerrado e Pantanal), e a 
Constituição (Art. 225) a determinou como patrimônio na-
cional. O seu nome é originado da sua localização, que acom-
panha a faixa litorânea atlântica. Na realidade é um complexo 
de vegetação que apresenta florestas (dos tipos ombrófila 
densa, ombrófila aberta, ombrófila mista, semidecidual e de-
cidual), restingas, manguezais, campos e brejos, entre outras 
fitofisionomias. 

A Mata Atlântica é recordista mundial em biodiversidade e 
também é uma das mais ameaçadas do planeta: é o bioma 
brasileiro que sofreu a maior intervenção humana, desde a 
chegada dos colonizadores, e atualmente conta com apenas 
8,5% da sua área original (SOS Mata Atlântica, 2015). Mes-
mo fragmentada e reduzida, estima-se que existam cerca de 
20.000 espécies vegetais (quase 35% do que existe no Brasil), 
incluindo diversas espécies endêmicas (que só são encontra-
das na Mata Atlântica) e ameaçadas de extinção. 

Essa riqueza é maior que a de alguns continentes inteiros, 
como América do Norte (17.000) e Europa (12.500). Quando 
falamos da fauna, inventários indicam que a Mata Atlântica 
abriga 849 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 
espécies de répteis, 270 de mamíferos e cerca de 350 espécies 
de peixes. Não é à toa que a Mata Atlântica é altamente pri-
oritária para a conservação da biodiversidade mundial, e é o 
único bioma que possui uma lei federal conhecida como Lei 
da Mata Atlântica (Lei 11.428/2006 e Decreto 6.660/2008). 

Vivem sob os domínios da Mata Atlântica atualmente mais 
de 62% da população brasileira, ou seja, mais de 118 milhões 
de habitantes em 3.284 municípios, que correspondem a 59% 
dos existentes no Brasil. Destes, 2.481 municípios possuem 
a totalidade dos seus territórios no bioma, como é o caso de 
Salvador.

Além disso, é considerado um dos pontos quentes (hotspots) 
da biodiversidade do planeta, pois está entre os cinco ecos-
sistemas do mundo com as maiores taxas de diversidade           
biológica, endemismo (espécies que só ocorrem em um deter-
minado ambiente ou lugar) e, lamentavelmente, de ameaças.  
Dentro do complexo de vegetação da Mata Atlântica, as flo-
restas úmidas ocupam os terrenos mais altos e um pouco mais 
distantes do mar. É um ambiente com solos mais férteis e 
as florestas possuem extratos verticais, com árvores com até 
40 m de altura, camadas intermediárias e sub-bosque. Mui-
tas plantas apresentam adaptações para a sombra (daí vem 
o nome ombrófila), e a diversidade de espécies é muito alta. 
Por causa da ausência de estação seca não ocorrem florestas 
semideciduais ou deciduais em Salvador. 

Os manguezais ocupam os terrenos pantanosos dos estuá- 
rios (desembocadura de rios com mistura de água doce e 
salgada) com carência de oxigênio, e onde se desenvolvem 
árvores mais baixas em relação à floresta ombrófila e de pou-
cas espécies. Elas são muito diferenciadas, com adaptações 
ao ambiente pantanoso como raízes aéreas, que dispõem de 
mecanismos para a respiração. 

A restinga desenvolve-se nas áreas mais próximas do mar  
(planícies, dunas e praias), em solos inférteis, muito arenosos, 
que não retêm a água. De acordo com Matos (2014), “Restin-
ga é um complexo de vegetação composto por formações flo-
restais, arbustivas e campestres desenvolvidas sobre depósitos 
arenosos marinhos e continentais do Quaternário Costeiro do 
Brasil”. Portanto, a restinga, assim como as florestas da Mata 
Atlântica, é um complexo de vegetação formado por diferen- 
tes fisionomias e está composta por florestas (árvores mais 
baixas do que na floresta úmida), arbustais (árvores pequenas 
e arbustos) e campos (predomínio de ervas). 

Os solos onde se desenvolvem florestas, arbustais e cam-
pos de restinga são oriundos da deposição arenosa trazida 
pelo mar nas últimas transgressões marinhas, quando o mar 
avançou sobre o continente durante o Quaternário (último 
período geológico, quando houve ciclos de glaciações inter-

[Ilustração 08  Vegetação de restinga]
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caladas por períodos interglaciais nos polos e transgressões e 
regressões marinhas nos trópicos), e por transporte de areias 
continentais durante os períodos regressivos, quando o mar 
se afastou do continente. Como se trata de um ambiente geo-
logicamente muito jovem, não houve tempo para a especiação 
(surgimento de novas espécies) e assim o endemismo é muito 
baixo, fato que contribui para a menor diversidade de plantas 
na restinga em relação às florestas úmidas. As restrições am-
bientais na restinga fizeram a seleção das espécies mais apro-
priadas, com as plantas vindo dos ambientes mais próximos. 
Nos períodos interglaciais, havia a expansão das florestas e a 
conexão entre a Mata Atlântica e a Amazônia e, nos glaciais, 
havia retração das florestas e expansão das formações aber-
tas, como savanas, campos e restinga sobre dunas. 

Nas formações arbustivas e campestres, os estresses ambi-
entais são ainda maiores do que nas florestas, e as plantas 
apresentam diversas adaptações à falta de água, à pobreza de 
nutrientes dos solos e aos ventos. Algumas adaptações são 
o porte pequeno, folhas grossas, perenidade das folhas (não 
perdem as folhas, fazendo assim economia de nutrientes), ca-
pacidade de aproveitamento de nutrientes do ar, trazidos pelos 
ventos e pelas chuvas, e dos solos, através da associação com 
micro-organismos. Por causa dessas adaptações ao ambiente, 
é imprescindível que a coleta de sementes para a produção de 
mudas para arborização da orla marítima seja realizada em 
áreas de restinga. 

(1) estabelecida sobre solos geologicamente jovens; arenosos 
de origem marinha ou continental;
(2) localização exclusivamente costeira; 
(3) diversidade de fisionomias (florestas, arbustais e campos);
(4) adaptações à falta d’água e aos estresses ambientais em 
muitas espécies. 

Panorama das áreas verdes de 
Salvador e Unidades de Conservação

No processo de urbanização de Salvador, as vegetações de 
restinga e manguezais foram as mais afetadas. As dunas, ex-
ceto na região de Abaeté e Parque das Dunas em Stella Mares 
e Flamengo, foram praticamente eliminadas, e os rios e seus 
estuários foram soterrados, desviados e quase todos viraram 
canais de esgotos. Mas com relação às florestas a situação 
é diferente e Salvador ainda conta hoje com alguns rema-
nescentes florestais significativos. 

No estudo Diagnóstico de Vegetação do Bioma Mata Atlân-
tica na Cidade do Salvador, realizado pelo Ministério Públi-
co da Bahia em fragmentos de floresta, foram identificadas 
270 espécies vegetais distribuídas em 127 gêneros e em 55 
famílias botânicas. Através da análise de imagens e de le-
vantamentos florísticos no campo, este estudo concluiu que 
os fragmentos florestais da cidade totalizam 5.249 hectares, 
dos quais mais da metade (56%) encontra-se em estado mé-
dio de regeneração, seguido por 43% em estágio inicial e 
0,9% em estágio avançado (MPBA 2013). Este estudo ain-
da ressalta “que não foram inclusos no presente trabalho os 

remanescentes que compõem as Unidades de Conservação 
de Proteção Integral existentes em Salvador, a exemplo do 
Parque Metropolitano de Pituaçu, Parque Joventino Silva e 
do Parque São Bartolomeu” (MPBA, 2013).  

Considerando apenas a vegetação dos fragmentos florestais 
analisados (52.490.000 m²), dividido pelo número de habi-
tantes, 2.921.087 (IBGE, 2015), obtemos 18 m² de área verde 
para cada habitante, o que é considerado adequado pela So-
ciedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU, 1996), que 
propõe 15 m²/habitante. Portanto, se considerarmos apenas 
a análise quantitativa de área verde por habitante, Salvador 
atende a requisitos básicos e pode ser considerada uma cidade 
verde, o que é de fato. No entanto, faz-se necessário alar-
gar o horizonte de análise e considerar outros parâmetros de 
avaliação, como qualidade e distribuição. Essas áreas verdes 
estão bem distribuídas? Como é o acesso das pessoas a es-
sas áreas verdes? Todos os cidadãos podem e estão realmente 
“usufruindo” dessas áreas verdes? Como é a composição das 
espécies? Apesar de Salvador contar com áreas verdes signi- 
ficativas, a arborização das vias públicas é precária; por isso, 
este esforço, através do Plano de Arborização Urbana e deste 
manual para a arborização das nossas ruas, avenidas, orla 
marítima, praças, parques, jardins e quintais. 

O Novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), 
Lei 9.069/2016, de Salvador traz, dentre os elementos estru-
turadores do território, o Sistema de Áreas de Valor Ambien-
tal e Cultural (SAVAM) com um grande avanço: o aumento 
exponencial das áreas protegidas na cidade, em especial se 
compararmos o atual PDDU com o anterior, de 2008. 

O PDDU de 2008 trazia apenas cinco áreas delimitadas como 
parque com poligonais definidas. Mesmo que áreas como 
parques e áreas verdes já sejam de uso público e estejam con-
solidadas como tais, a ausência de delimitação em lei espe-
cífica fragilizava o espaço, permitindo reduções, ocupações e 
suscitando dúvidas sobre seus limites. O Novo PDDU (2016) 
traz 42 unidades de conservação integrantes do SAVAM com 
poligonais, suas áreas e limites. É o primeiro passo para que 
parques e remanescentes de Mata Atlântica sejam preser-
vados, ampliando e distribuindo e democratizando o acesso 
do cidadão soteropolitano a áreas verdes de lazer. 

Dentre os 42 parques delimitados, 16 são áreas que figuram 
como Unidades de Conservação pela primeira vez, totalizan-
do mais de 19 milhões de metros quadrados de novos espaços 
protegidos no município. 

Mata Atlântica que tem um mapa, fruto de um grande pac-
to entre o Município, o Ministério Público, o setor empre-
sa-  rial e a sociedade civil organizada, inteiramente dedicado 
a ela. Bioma hotspot de biodiversidade e protegido por Lei  
Federal, está presente no PDDU, Lei 9.069/2016 com o ma-
peamento dos remanescentes e de seus respectivos estágios 
de regeneração, servindo de base para o licenciamento ambi-
ental municipal. De acordo com o Sistema Nacional de Uni-
dades de Conservação (SNUC), Lei 9.985/2000, Unidades 
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de Conservação (UCs) são espaços delimitados e protegidos 
por lei, por apresentarem características naturais relevantes e 
servirem a objetivos de conservação de partes significativas 
dos ecossistemas naturais. Podem ser instituídas nos âmbitos 
federal, estadual e municipal e são de dois tipos: 

(1) Unidades de Proteção Integral: seu objetivo principal é 
preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto 
dos seus recursos naturais. 

(2) Unidades de Uso Sustentável: têm como objetivo básico 
compatibilizar a conservação da natureza com o uso susten- 
tável de parcela dos seus recursos naturais (Salvador, 2006).

Além desses dois tipos de UCs, Salvador conta com outras 
duas categorias municipais:

(3) Parque Urbano: é a área pública extensa, dotada de atri- 

butos naturais, ou entronizados, significativos para a quali-
dade do meio urbano, para a composição da paisagem da ci-
dade e como referência para a cultura local, destinando-se ao 
lazer ativo e contemplativo, à pratica de esportes, atividades 
recreativas e culturais da população, à educação ambiental e, 
eventualmente, à pesquisa científica. 

(4) Parque de Bairro: é a área pública urbanizada, com porte 
igual ou superior a vinte mil metros quadrados, dotada ou não 
de atributos naturais, destinada ao convívio social, ao lazer, à 
recreação e também à prática de esportes. 

10 PARQUES URBANOS 
DELIMITADOS

Parque Zoo-botânico de Ondina
Parque Joventino Silva

Parque Metropolitano de Pituaçu
Parque Socioambiental de Canabrava

Jardim Botânico - Mata dos Oitis

Parque do Abaeté
Parque São Bartolomeu

Parque da Lagoa da Paixão
Parque de Pirajá 

Parque Ecológico do Vale Encantado

3  PARQUES URBANOS 
PROPOSTOS

Parque do Vale da Mata Escura
Parque de Ipitanga II e III

Parque de Ipitanga I

21 PARQUES DE BAIRRO

Parque Dique do Tororó
Parque Jardim dos Namorados

Parque do Costa Azul
Parque Solar Boa Vista

Parque Lagos dos Frades
Parque Campo Grande

Parque Caminho das Árvores
Parque Lagoa dos Pássaros

Parque Dique do Cabrito
Parque Pedra de Xangô

Parque de Escada

Parque Stella Maris
Parque Piatã

Parque Boca do Rio
Parque Linear Jaguaribe

Parque Itapuã
Parque Fazenda Grande

Parque dos Ventos
Parque Linear da Avenida Centenário
Parque Linear da Avenida Garibaldi

Parque Amazonas de Baixo

2 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO  
DE USO SUSTENTÁVEL

Parque das Dunas 
APA da Pedra de Xangô

8 UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO INDICADAS

Parque de Pirajá
Parque Ecológico do Vale Encantado
Estação Ecológica da Ilha dos Frades

Refúgio da Vida Silvestre das Dunas de Armação
Parque de Aratu

Parque Marinho da Barra
Manguezal do Rio Passa Vaca

Vale do Cascão

[Tabela 01. Parques Conformados no PDDU, Lei 9.069/2016]
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Arborização urbana com espécies nativas, a presença 
das exóticas e o perigo das exóticas invasoras

Espécie nativa é aquela que se encontra na área de dis-
tribuição geográfica onde evoluiu e forma parte de uma co-
munidade biótica em equilíbrio. Há espécies que ocorrem em 
vários biomas e até fora do Brasil, como é o caso da sucupira 
(Bowdichia virgilioides); neste caso, podemos afirmar que a 
sucupira é de ampla distribuição e percebemos que as plantas 
não seguem nossas divisões político-administrativas. 

Uma espécie que só ocorre em determinado local ou ambiente 
é chamada de endêmica, como, por exemplo, o araçazi- nho 
(Calycolpus legrandii), que só existe na natureza em áreas 
de restinga dos estados de Alagoas, Sergipe e Bahia. Então, 
podemos afirmar que o araçazinho é endêmico da restinga 
desses estados. 

A espécie exótica encontra-se fora de sua área de distribuição 
natural, passada ou presente, por causa de introdução medi-
ada por ações humanas, de forma voluntária ou involuntária 
(CDB, 1992). Por exemplo, o oiti (Licania tomentosa), bas-
tante comum em Salvador, é uma árvore nativa da Mata        
Atlântica porque ela pode ser encontrada em florestas deste 
bioma sem ter sido plantada. 

No entanto, na Caatinga o oiti pode ser considerado como ár-
vore exótica porque ela não existe naturalmente nesse bioma, 
apenas em caso de introdução voluntária (plantio) ou invo- 
luntária. Muitas vezes, usamos a palavra “exótica” para de- 
signar uma planta estrangeira.  

Espécie exótica invasora é a espécie exótica que pode se repro-
duzir e gerar descendentes férteis, tornando-se estabelecida, e 
ainda expandir sua distribuição no novo habitat, ameaçando 
a biodiversidade nativa (Leão et al, 2011). São “organismos 
que, introduzidos fora da sua área de distribuição natural, 
ameaçam ecossistemas, habitats ou outras espécies. São con-
sideradas a segunda maior causa de extinção de espécies no 
planeta, afetando diretamente a biodiversidade, a economia e 
a saúde humana” (MMA, 2006). 

As plantas exóticas invasoras causam vários problemas ao 
ambiente, como alteração do regime hídrico e de característi-
cas do solo, sufocamento da vegetação nativa, produção e  

liberação no solo de fitoquímicos que inibem a germinação 
de espécies nativas (alelopatia), levando no final à perda 
de biodiversidade nos ecossistemas naturais e a prejuízos 
econômicos nos sistemas produtivos. 

A utilização no paisagismo e na arborização urbana de es-
pécies exóticas (e invasoras) de árvores e arbustos faz com 
que o ambiente urbano seja um dos principais responsáveis 
pelo efeito nefasto dessas espécies ao ambiente natural. 

“A tradição de usar espécies exóticas na arborização de ruas, 
praças e parques desvaloriza a riqueza da biodiversidade dos 
municípios e descaracteriza a composição natural, favorecen-
do o desenvolvimento de uma cultura cada vez mais distan-
ciada do ambiente natural circundante” (Leão et al, 2011). 

Atualmente a árvore nim (Azadirachta indica) é uma das 
maiores invasoras no país. Esta espécie é classificada como 
invasora de alto risco no Nordeste e provoca diversos impac-
tos negativos nos ecossistemas naturais (Leão et al. 2011).  
Além disso, o nim possui sistema radicular muito agressivo, 
que destrói os passeios e pode causar danos à estrutura das 
construções. É muito importante que o nim não seja planta-
do em Salvador, na Bahia e no Brasil, e a sua substituição é 
recomendável. 

Resumindo, as árvores exóticas invasoras não devem ser 
plantadas nas cidades porque prejudicam as espécies nativas, 
os ecossistemas naturais, os sistemas produtivos e a saúde 
humana. São de difícil controle, sendo a melhor estratégia 
a prevenção, ou seja, evitar novas introduções. Mas, para as 
espécies já introduzidas, o melhor é evitar o seu plantio e, em 
muitos casos, a substituição das árvores é recomendável.

Dentre as espécies exóticas invasoras do Nordeste do Bra-
sil (Leão et al, 2011) nas categorias de risco potencial alto e 
médio, podemos ressaltar como preocupante a presença das 
seguintes espécies na arborização de Salvador: 

Alto risco: Leucena (Leucaena leucocephala) e Nim (Aza-
dirachta indica).  

Médio risco: Castanheira (Terminalia catappa); Ipê-de-jar-
dim (Tecoma stans); Jamelão (Syzygium cumini); Pinus (Pi-
nus sp.); Sabiá (Mimosa caesalpiniifolia). 

[Ilustração 09  Arborização com exóticas]
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Espécies exóticas que são confundidas 
usualmente com espécies nativas brasileiras

Chuva-de-ouro (Cassia fistula), originária da Ásia e seme- 
lhante à nativa Cassia ferruginea.

Algodoeiro-da-praia (Talipariti tiliaceum) confundida com a 
nativa Talipariti pernambucense.

Pata-de-vaca (Bauhinia variegata), semelhante à nativa 
Bauhinia forficata.

Ipê-rosa (Tabebuia rosea) confundida com várias espécies 
nativas de Tabebuia.

Cocoloba (Coccoloba uvifera), semelhante às espécies nati-
vas de Coccoloba.

Espécies nativas da Mata Atlântica 
e a importânciada diversidade de espécies

O Brasil está entre os primeiros países do mundo com maior 
riqueza de plantas, especialmente árvores. Apesar disso, na 
arborização da maioria das nossas cidades as espécies es-
trangeiras são preferidas em vez das nossas nativas. Essa 
tradição vem de longa data: desde a chegada dos portugueses, 
que tanto trouxeram espécies de fora como levaram as nossas 
para outros continentes. Esse costume se perpetuou através 
dos tempos e atualmente uma das limitações para o plantio 
de espécies nativas é a dificuldade de encontrar mudas dessas 
árvores. 

A proposta não é ser contra o plantio de árvores exóticas (e 
sim de exóticas invasoras). Quem não se encanta com a bele-
za de um flamboyant, que é originário de Madagascar?  Mas 
as espécies estrangeiras já estão muito difundidas e são co-
muns, ao contrário das nativas, que não recebem a mesma 
atenção. É necessária a diversificação até porque boa parte 
das espécies plantadas em Salvador é de outros ambientes 
e até de outros continentes, como é o caso da amendoeira     
(Terminalia catappa) e cacho-de-ouro (Cassia fistula). 

O Brasil, como signatário da Convenção Internacional sobre 
Diversidade Biológica (CDB 1992), deve “impedir que sejam 
introduzidas e deve controlar ou erradicar espécies exóticas 
que ameacem ecossistemas, habitats ou espécies”. Além dis-
so, a Lei de Crimes Ambientais considera crime ambiental 
“Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar 
dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecos- 
sistemas” (Art. 61). 

Através da indicação de espécies nativas da Mata Atlân-
tica para a sua arborização urbana, Salvador está contribu-
indo para o controle das espécies exóticas invasoras, para a 
proteção dos seus ambientes naturais e valorização da flora 
brasileira. Além disso, as espécies nativas da Mata Atlântica 
são mais adaptadas ao nosso clima, possuem polinizadores e 
dispersores de sementes e inimigos naturais para controle de 
possíveis pragas. Plantando nossas árvores, estamos valori-
zando nosso patrimônio genético natural. 

Além da indicação de espécies nativas, outro importante 

critério para a arborização urbana é a diversificação das 
espécies. Árvores com variação nas folhagens, cores de 
flores, troncos e com floração em épocas diferentes em-
belezam muito mais uma cidade. Formatos de copa dis-
tintos, para aproveitamento da luz solar, e com raízes que 
ocupam diferentes níveis no solo permitem uma variada 
combinação. Santamour Jr. (2002) argumenta que a diversi-
dade é importante para proteger a paisagem urbana de uma 
possível devastação causada por doenças e pragas locais 
ou introduzidas. O autor recomenda que em uma cidade:

•Uma espécie não deve apresentar mais do que 10% das es-
pécies plantadas; 

•Um gênero não mais que 20% de todos os gêneros das ár-
vores; 

•Uma família tenha no máximo 30% do total das famílias 
botânicas de árvores plantadas.

Além da diversidade interespecífica (entre as espécies), é tam-
bém fundamental a diversidade intraespecífica (dentro das es-
pécies), ou seja, a diversidade de espécimes (indivíduos) de 
uma mesma espécie. Isso significa que, para o plantio de uma 
mesma espécie, a obtenção de sementes (ou porta-enxerto) 
deve vir de indivíduos diferentes, mas do mesmo clima e da 
mesma região geográfica. Alguns anos atrás, aqui na Bahia, 
as árvores de sombreiro (Clitoria fairchildiana) sofreram um 
ataque severo de cochonilhas e posteriormente averiguou-se 
que o motivo era a origem das plantas: elas vinham de algu-
mas poucas árvores; portanto, de uma base genética estreita. 

Essas plantas matrizes eram muito susceptíveis ao ataque da 
cochonilha, e essa sensibilidade foi transmitida a todas as ár-
vores, mostrando que, quando não há diversidade, a devas-
tação pode acontecer. 

Diversidade de espécimes, espécies, gêneros e famílias. 
Viva a diferença! Assim estaremos fazendo valer o conceito 
biodiversidade, que engloba a variedade de formas de vida, 
incluindo as variações genéticas, fenotípicas (morfológi-
cas), funções ecológicas e paisagens. Neste manual estamos 
recomendando o plantio de 50 espécies nativas da Mata Alân-
tica, distribuídas em 45 gêneros e em 25 famílias botânicas. 
Temos, portanto, uma lista de espécies para fazer escolhas, 
plantar e fazer de Salvador uma cidade ainda mais verde. 
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Paisagismo, arborização e cultura 

A paisagem é composta por elementos naturais e construí-
dos. Fazem parte do primeiro grupo o solo, o clima, a água, 
rios, montanhas, praias, etc., que servem como suporte para 
os seres vivos, vegetais e animais. O ser humano, devido ao 
grande impacto sobre os ambientes naturais e diretamente 
responsável pelos elementos construídos, pode ser conside- 
rado um terceiro grupo. A paisagem é o encontro da natureza, 
da criatividade e percepção humana. Para Lira Filho et al. 
(2001), “a paisagem é a consciência humana diante de um 
ambiente, produto de seu potencial imaginativo e criador, 
uma contemplação visual formulando significados e novas 
imagens”. 

Sendo assim, a paisagem não é estática, e sim constantemente 
mutável e depende essencialmente do olhar, ou melhor, do 
sentir, e ainda mais do interagir.  Apesar da visão ser o prin-
cipal delineador da paisagem, os outros sentidos humanos 
também se relacionam com a paisagem. A diversidade de ele-
mentos naturais, e especificamente de árvores em uma cidade, 
os diferentes aromas, texturas, formas e cores exercem uma 
grande força sensibilizadora de todos os sentidos, podendo 
alargar a experiência humana de percepção da paisagem. E da 
possibilidade da paisagem ser percebida até por pessoas com 
dificuldades visuais ou até mesmo sem visão. Daí a grande 
importância dos projetos paisagísticos ofertarem diversidade. 
A mesmice, a repetição, a monotonia, a falta de diversidade 
não são parentes da criatividade e da beleza. 

Se a paisagem é resultado da percepção de cada um, ela é 
subjetiva e pode ser compreendida como cultural, porque 
além de ser vista, sentida e absorvida, ela é essencialmente 
resultado da criatividade humana, tanto internamente como 
nas manifestações externas na forma de arte integrada à na-
tureza. “A relação que se tem com a paisagem em um dado 
momento é fruto do nosso patrimônio (cultural e individual), 
de nossa memória” (Lira Filho et al, 2001). 

Os acontecimentos históricos, as manifestações culturais, o 
modo de vida de um povo, imprimem marcas indeléveis na 
paisagem local. Assim, uma cidade apresenta na sua com-

posição paisagística uma amálgama de elementos naturais e 
culturais que os projetos paisagísticos, tanto em escala ma-
cro (parques, praças, vias públicas) como em escalas meno-
res como jardins particulares, precisam respeitar e valorizar. 
Devemos conservar feições que fazem parte da nossa história 
e o afeto e a memória das pessoas com árvores e plantas já 
presentes na paisagem urbana. 

As plantas, de modo especial as árvores, podem representar 
para algumas pessoas um forte simbolismo. Por exemplo, 
muitas árvores, como gameleiras, dendezeiros, jurema e tan-
tas outras, são para os praticantes de religiões de matriz a- 
fricana (candomblé, umbanda, quimbanda, jurema, catimbó, 
etc.) mais do que seres vivos: são representantes do mundo 
espiritual e com elas os praticantes dessas religiões estabele-
cem vínculos sagrados. O que cabe às pessoas cidadãs é no 
mínimo o respeito por essas crenças e valores, e compete ao 
poder público estimular e propiciar o plantio dessas árvores 
sagradas.               

Além da beleza, os projetos paisagísticos devem observar 
e incorporar na sua composição formas de avivamento da     
consciência de proteção ambiental ou até de gratidão à na-
tureza, ao mesmo tempo em que propicia espaços de lazer 
que facilitem a integração entre as pessoas. “Atualmente, 
os estudos de paisagismo se apoiam na consciência de que 
a paisagem contemporânea tem o papel de promover o en-
contro entre os grupos sociais e isso pode se dar de muitas 
maneiras diferentes” (Lira Filho et al, 2001).

Exemplos de práticas inadequadas: o plantio de uma árvore 
que interfira na fachada de um edifício histórico ou monu-
mento; a colocação de faixas, ainda que seja por uma cau-
sa louvável, em uma construção histórica e em árvores; e a 
aprovação e licenciamento de construções que alteram ele-
mentos climáticos, como bloqueio às correntes de ar e perda 
de visão de elementos naturais como florestas, mar e mon-
tanhas.  

Exemplos de práticas adequadas: o monitoramento das facha-
das para retiradas de plantas que causam danos às suas estru-
turas, a combinação diversa e harmoniosa de espécies nativas 

[Ilustração 10 Salvador e o paisagismo]
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com diferentes características para as áreas verdes urbanas e 
o envolvimento das comunidades locais nos projetos de ar-
borização urbana. 

Plantas que ameaçam o patrimônio histórico e têm que ser 
retiradas. As mais comuns são aroeira-da-praia (Schinus ter-
ebinthifolius) e gameleiras (Ficus spp.), mas existem outras 
que podem germinar nas fachadas dos edifícios e que devem 
ser eliminadas. A aroeira-da-praia é uma espécie nativa com 
importantes funções ecológicas e que pode ser plantada nas 
encostas, na orla marítima e nas áreas verdes espaçosas, pois 
o seu sistema radicular é muito agressivo. No entanto, os fru-
tos (chamados de pimenta-rosa e usados como condimento) 
são avidamente consumidos por aves, que os deixam cair dos 
bicos ou através das fezes e que podem germinar nas facha-
das dos prédios e nas fissuras dos monumentos causando 
grandes estragos.  

Se as gameleiras (Ficus spp.) são heroínas na contenção de 
encostas e na recuperação de matas ciliares, elas são vilãs 
para arborização de ruas e principalmente para as edificações. 
Elas são hemiepífitas, começam a vida como epífitas, apoian-
do-se inicialmente sobre alguma estrutura, que pode ser física 
ou mais comumente planta; mas quando suas raízes alcançam 
o solo passam a fotossintetizar; no entanto, terminam por es-
trangular as árvores e palmeiras nas quais estão apoiadas. 
Como são propagadas por aves, desenvolvem-se também em 
fissuras das edificações e podem causar prejuízos, especial-
mente no patrimônio histórico que possui alvenaria já dete-
riorada. Faz-se necessária, além de urgente, sua eliminação 
precocemente. 

Principais árvores que não devem ser plantadas em Salvador 

Toda árvore é bela e exerce um importante papel ambiental, 
desde que plantada de forma adequada. A escolha da espécie 
é fator fundamental para isso. Algumas espécies apresentam 
crescimento rápido, as tornando muito populares. Porém o 
plantio dessas árvores causa grandes prejuízos econômicos e 
ambientais e, nesse sentido, espécies como o fícus, a amen-
doeira/castanheira, o nim e a leucena não devem ser plan-
tadas em Salvador enquanto arborização urbana, principal-
mente em vias públicas. 

Fícus (Ficus benjamina)
Essa espécie nativa da Ásia já foi uma das árvores mais 
plantadas nas cidades brasileiras. Mas, devido aos vários              
problemas apresentados e por NÃO ser uma espécie adequa-
da para vias públicas, atualmente ela está sendo eliminada 
e/ou substituída por outras espécies. Suas raízes agressivas 
destroem galerias pluviais, de esgoto, fiações enterradas, 
fundações e o que mais houver pela frente, causando enormes 
prejuízos materiais. Outro problema é que ele é atacado por 
um inseto pequeno de corpo estreito e cor preta, o trips (Lio-
thrips adisi) também chamado de “lacerdinha”, que provoca 
o enrolamento das folhas que se cair nos olhos, causa ardor e 
irritação, tornando-se um problema de saúde pública. O fícus 
também é atacado por um fungo (Phytophthora sp.), que seca 
a árvore até a morte (Matos e Queiroz, 2009).

Nim (Azadirachta indica) 
Esta é a árvore mais plantada no momento nas cidades e, 
infelizmente é tão problemática quanto o fícus. Em muitos        
lugares quem plantou já percebeu o perigo e já eliminou ou 
substituiu. Ela é nativa da Ásia e o seu poderoso sistema  ra-
dicular causa danos enormes às estruturas de alvenaria, le-
vantando calçadas e até destruindo muros. É uma espécie 
exótica invasora e provoca impactos como competição e 
inibição da germinação de espécies nativas, alteração do re-
gime hídrico e substituição da vegetação nativa de pequeno 
porte. 

Amendoeira/Castanheira (Terminalia catappa) 
Nativa de ambientes costeiros asiáticos e australianos, esta 
árvore apresenta bom desenvolvimento e adaptação na orla 
marítima. Mas, como é uma exótica invasora, é exatamente 
no ambiente de restinga que ela provoca os maiores danos 
ambientais. Nas vias públicas ela é totalmente contraindica-
da, pois o seu porte é muito elevado, seu volumoso e exten-
so sistema radicular, além da expansão da parte inferior do 
caule,  ocupa todo o espaço da calçada impedindo a passagem 
de pedestres, como acontece em muitas ruas em Salvador.
Além de destruir a calçada ao seu redor, às vezes danifica a 
própria via pública e as redes elétricas. Além de tudo isso, 
é uma espécie decídua, suas folhas grandes caem todas e 
causam entupimentos nas redes de drenagem e em outras es-
truturas subterrâneas. 

Leucena (Leucaena leucocephala) 
Esta árvore nativa da América Central e México é extrema-
mente invasora porque produz grande quantidade de sementes 
viáveis, o que faz com que seja dominante sobre as espécies 
nativas. Ela “invade margens de florestas, beiras de estradas, 
áreas degradadas e beiras de rios. É invasora em mais de 100 
países. É um sério problema no Parque Nacional de Fernando 
de Noronha” (Leão et al, 2011). [Ilustração 11 Preservação e Arborização]
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Características dos locais de plantio 

A arborização urbana, feita de forma adequada e integra-
da aos elementos da cidade, tem como fase fundamental o 
planejamento. O plantio indiscriminado de árvores, sem o o- 
lhar paisagístico, integração com o mobiliário urbano ou uso 
de espécies adequadas fará de um ato de amor um grande          
problema quando a árvore estiver adulta. É preciso considerar 
as condições físicas ou espaciais para arborização; os locais 
específicos para o plantio; os aspectos culturais e paisagísti-
cos e a escolha das espécies deve ser em harmonia com as 
condições físicas e culturais. 

Com esses cuidados a árvore terá melhores condições para 
seu desenvolvimento, reduzindo a possibilidade de acidentes 
e a necessidade de podas, assim como não causando impacto 
à acessibilidade em vias públicas. Ou seja, se pontencializam 
seus benefícios.

Características dos locais de plantio vias públicas.

1. Existência e largura da calçada e recuo de imóveis; 
2. Existência de rede elétrica (aérea ou subterrânea); 
3. Tipo de uso da via pública;
4. Distância dos equipamentos urbanos.

1. Existência e largura da calçada e recuo de imóveis 

A primeira observação e/ou limitação para o plantio de ár-
vores nas vias públicas é a existência e a largura dos passeios, 
que interferem diretamente no tamanho da área permeável. 

Considerando que Salvador possui ruas estreitas e calçadas 
mais estreitas ainda, quando existem, buscamos encontrar 
uma largura mínima que pudesse compatibilizar a acessi- 
bilidade com a arborização e outros elementos urbanos. Em 
Salvador, o mínimo indicado para que o passeio receba uma 
árvore é 1,5 m, considerando que o mínimo para o trânsito 
dos pedestres a ser respeitado deve ser 1,10 m, o que faz so-
brar apenas 0,40 m de distância para o meio-fio, o que ainda é 
pouco para o desenvolvimento de uma árvore. Nesta situação, 
é possível fazer uma área permeável retangular, em vez de 
quadrada, alargando no sentido paralelo ao meio-fio. 

No caso de canteiro central das avenidas, o mínimo aceitável 
é de 0,5 m e, nesse caso, todo o canteiro deve ser conside- 
rado área permeável e a cimentação somente estará presente 
em locais essenciais, como a passagem de pedestres e sina-             
lização. Nesses casos a escolha da espécie faz toda a diferença 
para o conforto e a integração entre as demandas urbanas e o 
mobiliário e sinalização. 

[Diagrama 01 Calçada ideal]

Planejamento, implantação e manutenção da arborização urbana
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Largura do 
passeio (m)

Largura 
mínima do 

canteiro (m) *B

Área mínima 
do canteiro 

(m2)*C

DAP*A  

máximo
(m)

Menor que 
1,50 Não é recomendado o plantio de árvores

1,50 a 2,00 0,40 0,40 Até 0,50
2,50 a 3,00 1,00 1,00 Até 0,90
3,00 a 5,00 1,00 2,00 Até 1,20

Assim, o plantio de árvores só poderá ser realizado em pas-
seios públicos com largura mínima de 1,50 m.

O diagrama 02 apresenta as dimensões mínimas das faixas 
de uma calçada passível de arborização, sendo que os valores 
estabelecidos para largura mínima e área mínima do canteiro 
são suficientes para que exista uma faixa permeável em torno 
da árvore.

A análise da largura da calçada está correlacionada com o 
diâmetro do tronco, sendo assim, para passeios com largura 
maiores que 1,50 m foram estabelecidos intervalos de largu-
ra de passeios que definem o limite de diâmetro máximo do 
tronco da árvore quando adulta, a área mínima e os limites de 
largura do canteiro conforme a Tabela 02. 

*A DAP:  Diâmetro à Altura do Peito (1,30) da árvore adulta;

*B: Largura mínima: valores indicados considerando a fase 
adulta da árvore, quando esta atingir seu desenvolvimento 
pleno (DAP máximo), de modo que exista espaçamento entre 
tronco e piso impermeável;

*C: Área mínima do canteiro: no momento do plantio o can-
teiro não poderá ser menor que 0,40 x 1,0 m, devendo aumen-
tar proporcionalmente ao crescimento da árvore, mantendo 
sempre uma área permeável adequada no entorno do  tron-
co. Na impossibilidade de executar canteiros quadrados ou 
circulares, poderão ser obtidos os valores indicados de área 
mínima em canteiros retangulares. 

Outro aspecto a ser analisado é quanto ao imóvel à frente 
do local pretendido para plantio, verificando a existência de 
recuo. A análise desse aspecto físico está correlacionada com 
o aspecto biológico.

[Tabela 02. Dimensões de passeio, canteiro e diâmetro de tronco]

1,10m
mínimo

0,40 mínimosem largura mínima

[Diagrama 02 Dimensões mínimas da Calçada]
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2. Existência de rede elétrica (aérea ou subterrânea)
 

Preferencialmente o plantio deve ser realizado fora do alinha-
mento da rede. Quando não é possível e na presença de rede 
não isolada, como é a maioria na nossa cidade, espécies de 
pequeno e médio porte podem ser escolhidas. As de grande 
porte devem ser cuidadosamente podadas, para evitar a inter-
ferência da copa na rede. 

Às vezes, é necessário criar um “túnel” na copa da árvore 
para a fiação. Em caso de sistemas subterrâneos já inseridos, 
as árvores devem ser plantadas o mais distante possível, sen-
do 2 metros o mínimo aceitável, para evitar interferência com 
suas raízes.  Na presença de fiação deve ser verificado se a 
rede é do tipo compacta ou convencional e, ainda no caso de 
rede compacta, se esta é isolada ou não. O isolamento de rede 
compacta não pode ser verificado visualmente, assim deve 
ser consultada a concessionária de energia elétrica para cer-
tificação. 

IMPORTANTE: Quando não obtida a informação junto à 
concessionária ou em caso de dúvida considerar a rede como 
não isolada. A análise do aspecto físico ‘rede elétrica aérea’ 
está correlacionada com o aspecto biológico ‘porte da árvore’ 
e poderá resultar em duas possibilidades: 

Rede elétrica aérea Porte da árvore
Convencional  ou compacta 

não isolada
Pequena ou
grande porte

Ausente ou compacta isolada Todos

[Tabela 03  Porte da árvore de acordo com o tipo de rede elétrica]

Existem várias alternativas técnicas para a distribuição de 
energia, de iluminação pública e também de manejo das ár-
vores para solucionar esses conflitos: podas sistemáticas e es-
pecíficas (“túnel”), instalação de redes compactas isoladas e 
multiplexadas; por parte do poder público evitar o plantio de 
árvores de grande porte na área de influência da rede elétrica.  

3. Tipo de uso da via pública

Consideram-se aqui duas categorias de vias: 

1. Com predomínio de veículos de passeio;
2. Com predomínio de veículos grandes, como corredores ex-
clusivos para ônibus e vias com tráfego intenso de veículos 

grandes, como ônibus e caminhões.
 
Para as primeiras vias, considerando-se os outros fatores, es-
pécies de qualquer porte e com copa esgalhada podem ser 
plantadas. Para as vias com tráfego de veículos grandes, es-
pécies de grande porte podem ser plantadas desde que não 
tenham copa esgalhada. As espécies de pequeno e médio 
porte podem ser plantadas em ambas as vias, observando os 
demais fatores. 

4. Distância dos equipamentos urbanos

É essencial no planejamento da arborização a observação 
criteriosa de todos os fatores físicos do ambiente onde estão 
incluídos os equipamentos presentes no local de plantio. As 
espécies podem ser escolhidas de acordo com o seu porte, se-
guindo os critérios determinados na Tabela 4 e nos Diagramas 
03 e 04 evitando assim problemas de compatibilização co-
brindo placas e sinalizações, atrapalhando o cone de luz, etc.  

[Ilustração14 Arborização x cone de luz]

[Ilustração 15 Arborização x placas de sinalização]

[Ilustração 12 Arborização e existência de rede elétrica] [Ilustração 13 Tipos de uso da via pública]
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Distância mínima em relação a:
Porte da árvore

Pequeno Médio Grande
Meio-fio 0,1 m 0,1 m 0,1 m

Esquinas e cruzamentos 5,0 m 5,0 m 5,0 m
Entrada de veículos (garagens) 1,0 m 1,0 m 1,0 m

Fachadas de edifícios 2,5 m 2,5 m 3,0 m
Guia rebaixada, gárgula, borda de faixa de pedestre 1,0 m 1,0 m 2,0 m

Placas de sinalização 3,0 m 4,0 m 5,0 m
Banca , guarita, cabine, telefone, coletores de lixo 1,0 m 1,0 m 2,0 m

Caixa de correio, banco, porta-regadores 1,0 m 1,0 m 2,0 m
Postes de iluminação (cone de luz) 2,0 m 4,0 m 5,0 m

Transformadores 3,0 m 4,0 m 5,0 m
Distância entre a copa e as redes de baixa tensão 1,0 m 1,0 m 1,0 m

Distância entre a copa e as redes de alta tensão 2,0 m 2,0 m 2,0 m

Instalações subterrâneas 
(tubulações de gás, água, águas pluviais e esgoto; 

redes de energia e telecomunicações)
2,0 m 2,0 m 3,0 m

Caixas de inspeção 
(boca-de-lobo, bueiros) e hidrantes 2,0 m 2,0 m 3,0 m

até 5,0m

entre 5,0 e 10,0 m

acima de 10,0 m

[Tabela 04. Distâncias entre as árvores e os equipamentos públicos de acordo com o porte da árvore     
(altura em metros): Pequeno: até 6 m. Médio: 6-12 m. Grande: mais de 12 m.]

[Diagrama 03 Porte das árvores por altura pequeno, médio e grande]                                                                                                                                          
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5 m
1-2 m

1 m

2-3 m

3-5 m

2-5 m

3-5 m

2-4 m1-2 m

[Diagrama 04 Distância entre as árvores e os equipamentos públicos]
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Orientações para plantio e manutenção

Após o levantamento de informações e a definição do local 
e espécie, é necessário lançar mão de técnicas adequadas de 
plantio que potencializarão o desenvolvimento da árvore de 
forma sadia. Zelo e muito amor também são essenciais. É 
preciso ter em mente que a planta é um ser vivo que necessita 
de cuidados e que reage, no mínimo, às condições ambientais 
e que o seu bom desenvolvimento depende de oxigênio, água 
e nutrientes no solo.   

Padrões de qualidade e porte da muda

A muda ideal para plantio em vias públicas é chamada “muda 
alta”, contida em embalagens grandes, com maior tempo de 
viveiro, e por isso mais cara. O ideal é que a muda apresente 
as seguintes características:

•Altura mínima de 2,5 m, com a primeira bifurcação a partir 
de 2,0 m. No entanto, mudas a partir de 1,50 m são aceitáveis, 
a depender da situação e da espécie.

•Diâmetro do colo (logo acima do nível do solo da emba- 
lagem) da muda de 1,0 a 3,0 cm, o que corresponde a um 
perímetro de 3,0 a 9,0 cm. 

•Caule único e reto. 

•Saudável, sem sinais de pragas e doenças. 

•Sem raízes enoveladas e saindo da embalagem.

Tanto a muda como a planta saudável não devem apresen-
tar folhas murchas, encarquilhadas, retorcidas e secas nem 
manchas negras ou amareladas. A muda deve passar por um 
processo de rustificação (limitação de água e exposição ao 
sol pleno, ou seja, adaptação às condições do local onde será 
plantada). Faz-se necessário monitoramento da qualidade das 
mudas em viveiros públicos e particulares (Gonçalves et al, 
2004). Muda de boa qualidade é um dos pilares de uma arbo- 
rização urbana de sucesso. 

Época de plantio

A melhor época de plantio é no início das chuvas. No caso 
de Salvador, o mais prudente é realizar o plantio a partir do 
mês de abril ou maio, porque a muda passará pelo menos seis 
meses sendo “irrigada” pelas chuvas, que além da água traz 
muitos nutrientes para as plantas e representa economia de 
regas. A planta também contará com temperaturas mais ame-
nas, o que é importante no período crítico inicial. Não sendo 
possível o plantio no período chuvoso, esperar um dia com 
chuva esporádica, como, por exemplo, a época das trovoadas. 
Em pleno verão, o plantio deve ser realizado no período da 
tarde, para que a planta goze do frescor da noite. 

Área permeável

É o espaço sem cimentação em volta da planta, também 
chamada de “gola”. A planta é altamente dependente desse 
espaço: quanto maior a área permeável, melhor. Nesse espaço 
a água irá infiltrar no solo e será absorvida pelas raízes, e é 
também a área para a adubação de manutenção. 

A área ideal é de 1,0 m², especialmente para árvores de grande 
porte, mas normalmente isso não é possível; então, pode-se 
considerar como aceitável 0,40 m² (um berço de 0,40 m x 
1,0 m). Quando não é possível ter a dimensão quadrada ou 
circular, pode-se optar pelo formato retangular, mas sempre 
deixando a área mínima. Assim, a área permeável pode ter 
formato variável e o ideal seria que fosse constituída como 
uma faixa contínua entre uma árvore e outra, o que permitiria 
espaço para ser usado para a jardinagem. 

Quando plantamos uma muda, seu tronco ainda é bastante 
fino, mas devemos lembrar que ela irá crescer e no futuro 
poderá preencher toda a área permeável. Enquanto houver 
espaço, a área permeável pode ser gramada ou mesmo usa-
da para o plantio de espécies herbáceas com flores para em-
belezar ainda mais a cidade. No caso do plantio em vias já 
consolidadas, faz-se necessária a retirada da área calçada para 
criação do espaço permeável.

[Diagrama 05 Padrões de qualidade e porte da muda ideal]                                                                                                                                           
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Todas as orientações são válidas para o plantio em vias públi-
cas. Nas áreas verdes sem impermeabilização do solo e sem 
outras restrições, o plantio é mais livre, mas é importante que 
o solo ao redor da planta esteja protegido com gramado ou 
até mesmo cobertura morta, para evitar o ressecamento e a 
compactação do solo. 

Mas, cuidado! A cobertura morta não deve “encostar” na 
muda, para evitar abafamento, umidade excessiva e prolife- 
ração de doenças. 

Espaçamento entre as árvores

•Porte pequeno: 5 a 6 m
•Porte médio: 8 a 9 m 
•Porte grande: 10 a 12 m

5,0 - 6,0 m 5,0 - 6,0 m 5,0 - 6,0 m 5,0 - 6,0 m

8,0 - 9,0 m8,0 - 9,0 m

10,0 - 12,0 m 10,0 - 12,0 m

O espaçamento ideal entre as árvores deve considerar o ta-
manho adulto da espécie.  

“Existe certa tendência de árvores serem plantadas muito 
próximas umas das outras, para dar um impacto visual imedi-
ato. Um dos problemas de espaçamentos muito próximos é a 
transmissão de doenças por meio das raízes ou copas. Outro 
problema, que não é tão evidente, é o impacto no custo de 
manutenção no futuro. As árvores plantadas, muito próximas 
umas das outras, podem aumentar o custo de poda à medida 
que elas cresçam.

O sombreamento mútuo das árvores pode causar mais galhos 
mortos. As árvores muito próximas sofrem estresse, deixan-
do-as mais suscetíveis a doenças e ataques de insetos e fun-
gos” (Araujo & Araujo, 2011).  

[Diagrama 06 Espaçamento entre árvores conforme seu porte]

Pequeno Porte

Médio Porte

Grande Porte
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Tamanho e preparação (adubação) do berço

Berço é a área que receberá a muda da planta e deve ter ca-
pacidade suficiente para conter totalmente o torrão da muda 
arbórea, deixando um vão que posteriormente será preenchi-
do com terra. A dimensão mínima é de 0,4 m x 1,0 m e 0,6 m 
de profundidade. 

É recomendável que o vão tenha preferencialmente uma lar-
gura de 0,20 m. Aqui vale o mesmo: quanto maior o berço, 
melhor para a planta.

Preparação do berço: realizar a escavação do berço, separan-
do a terra do extrato superior para o preparo do “solo agríco-
la” (mistura que irá preencher o berço). Em casos de solos 
com entulho, deve-se desprezá-lo totalmente. Caso o solo 
onde será plantada a muda apresentar baixa fertilidade, como 
em aterros, ou mostrar-se inadequado quando há excesso de 
compactação ou presença de entulho, o berço deverá ter pre- 
ferencialmente dimensões de 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m. 
 

Preparação do solo agrícola
 
Separe 1/4 de terra argilosa de boa qualidade ou o solo da 
parte su perior do berço (Foto 01).
 
Adicione 1/4 de areia grossa para permitir a passagem da 
água (Foto 02).
 
Inclua à terra e à areia 2/4 de adubo orgânico (estrume de 
gado bem curtido) ou húmus (matéria orgânica decomposta 
ou mineralizada) (Foto 03).
 
Em todas as situações, quer seja utilizando o solo retirado ou 
a mistura, para um berço de 1,0 m x1,0 m x 1,0 m inclua:
 
Acidez - 150 g de calcário dolomítico (rico em cálcio e mag-
nésio) (Foto 04).
 
Adubação mineral - 100 g de adubo mineral N-P-K (formu-
lação 4-14-8 ou 10-10-10) (Foto 05).
 
•O calcário e o adubo mineral podem ser substituídos por 
250 g de fosfato de rocha.

•Outra possibilidade é o uso de 40 litros de adubo orgâni-
co por metro quadrado de terreno ou 20 litros por berço 
(Gonçalves e Paiva, 2006).

É também indicado o uso de hidrogel no preparo do solo en-
tre 150 g (solo argiloso) e 250 g (solo arenoso). Ele acumu-
la água em até mais de 100 vezes o seu peso; dessa forma, 
auxilia na manutenção da umidade do solo, sendo importante 
quando o plantio é realizado no período da estiagem.

 Passo a passo para o plantio
 
Antes de plantar, certifique-se que todos os ingredientes: ter-
ra argilosa ou solo do berço, areia grossa, adubo orgânico, 
calcário e o adubo mineral estão bem misturados (Foto 06).
Com a mistura pronta, chegou a hora de plantar.
 
Retire a muda do saco plástico, ou outra embalagem que a 
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[Diagrama 07 Tamanho ideal do berço]
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envolva, com cuidado para não desmanchar o torrão. A retira-
da da embalagem que envolve o torrão deve ser feita somente 
no momento do plantio. Cuidando para não provocar injúrias 
às raízes, que podem comprometer o bom desenvolvimento 
destas. Se houver raízes enoveladas, cortá-las com tesoura de 
poda (Foto 07).
 
Preencher o berço com a mistura preparada, arrodeando a 
muda. Fazer uma compactação leve em torno da muda, para 
facil itar a adesão das raízes e evitar a formação de bolsões 
de ar. 

Regar o berço; se necessário, preencher com mais mistura e 
regar novamente.
 
Assim, após a retirada da embalagem, a muda deve ser co-
locada no centro do berço. Seu colo deverá ser posicionado 
de maneira a ficar no mesmo nível da superfície do solo; isto 
significa que, a depender do tamanho do torrão, poderá haver 
necessidade de preenchimento prévio do fundo do berço com 
preparo (Foto 08).
 
Insira o tutor até o fundo do berço, a uma distância de cerca de 
0,2 m da muda. O tutoramento deve ser visto como uma ope-
ração acessória fundamental no desenvolvimento da muda. 
O tutor deve ter resistência contra ventos fortes e amparar a 
muda por um período mínimo de três anos. E ainda aumenta 
a chance de  enraizamento no solo circundante à cova, bem 
como favorece o crescimento adequado do fuste, ao evitar 
que envergue para o lado da calçada pública ou mesmo do 
leito carroçável da via (Foto 09).
 
Insira o tubo aerador, pois favorece a circulação do ar no solo, 
o que beneficia tanto a planta como os organismos do solo. 
O tubo aerador pode ser feito com um cano de PVC de 0,6 m 
perfurado nas laterais e com uma tela resistente nas extremi-
dades, para evitar o entupimento. Deve ficar um pouco acima 
do nível do solo (Foto 10).
 
Amarre o tutor à muda com fitilho em forma de oito deitado. 
A muda deve ser presa ao tutor por meio de amarrio de tiras 
de borracha com largura e comprimento variáveis de acordo 
com o porte, em forma de número oito, deitado que, embo-
ra fixe a muda, permite-lhe certa mobilidade. Os tutores não 
devem prejudicar as raízes, por isso devem ser fincados no 
fundo da cova ao lado do tor rão, antes do plantio e do preen-
chimento do berço com terra (Foto 11).
 
Nunca amarre o tutor utilizando madeiras finas e sem 
resistên cia e, ainda, elementos com quinas, pois, estes últi-
mos, causam prejuízo por danificarem a casca do fuste, que 
leva à fragilização do indivíduo arbóreo em pouco tempo. As-
sim, de maneira a evitar tais prejuízos, incluindo também os 
ambientais, devem ser utilizadas preferencialmente madei ras 
de eucalipto, roliças e descascadas (Foto 12).
 
Coloque a cobertura morta (sem encostar diretamente na 
muda) de capim, serragem, folhas ou outro material. Esta 
técnica se chama mulching, que consiste numa camada de 
material orgânico (ex.: folhas, serragem, palha...) disposta 
sobre o solo que o protege das intempéries e representa uma 
barreira física à transferência de calor e vapor d’água entre 
o solo e a atmos fera, mantendo-o fresco, úmido e protegido 

contra erosão. (Foto 13)

 Tutoramento, Gradil e grelhas

Finalizado    o plantio, deverá ser  realizado em volta da  muda  uma 
coroa, a  uma distância mínima de 30 cm,  ou maior,  con forme 
o tamanho da cova.  Este acabamento “em bacia” tem a função 
de criar condições para melhorar a captação de água (Foto 14).
 
Coloque um gradil ou protetor. Ele tem a função de proteger a 
muda e evitar danos mecânicos principalmente ao tronco das 
árvores até o completo desenvolvimento da árvore. Prioritari-
amente colo cado em áreas de grande circulação, seu material 
depende da disponibilidade orçamentária, pode ser de madei-
ra ou metal.
 
Os protetores devem atender às seguintes especificações:
a) Altura mínima, acima do nível do solo, de 1,60 m;

b) A área interna deve permitir inscrever um círculo com 
diâmetro maior ou igual a 0,40 m;

c) As laterais devem permitir os tratos culturais;

d) Os protetores devem permanecer, no mínimo, por três anos, 
sendo conservados em perfeitas condições (Foto 15). 

Grelhas, ou golas de árvores, são acessórios utilizados para 
ampliar o espaço da calçada pública com a finalidade de per-
mitir o deslocamento das pessoas com segurança e propiciar 
a acessibilidade, sendo particularmente indicados para ambi-
entes urbanos muito movimentados. 

Confeccionadas em ferro fundido ou concreto pré-moldado, 
constituem-se em elementos arquitetônicos que, pelo seu 
aspecto estético, valorizam as árvores plantadas, ao mesmo 
tempo em que protegem o solo e garantem o necessário su-
primento de água e oxigênio. Existem diversos modelos de   
grelhas disponíveis no mercado que podem ser utilizados 
de acordo com o orçamento disponível, porém desde que os 
modelos escolhidos sejam adequados às necessidades fisi-
ológicas das árvores.

Além do amor e proteção: como cuidar das árvores 

Depois do prazer de plantar, não se pode abandonar a muda. 
Muitos cuidados ainda são necessários até que se forme uma 
bela árvore. 

O ideal é que as plantas urbanas estejam cadastradas e que se-
jam realizadas inspeções rotineiras para verificar o seu desen-
volvimento e os cuidados necessários. Sempre lembrar que 
estamos tratando com um ser vivo que necessita de atenção, 
amor e proteção.

Para que a arborização urbana cumpra suas funções adequa-
damente, se faz necessário todo um cuidado com a árvore 
desde o momento do plantio até o final de seu ciclo vital. Por-
tanto devem ser desenvolvidas ações de manejo que atendam 
às necessidades das árvores em relação ao espaço urbano. A  
manutenção das árvores deve ser realizada de modo a viabili-
zar a longa permanência de exemplares adultos, frondosos e 
saudáveis, já que esses indivíduos contribuem de modo mais 
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impactante para a melhoria ambiental.

A  manutenção das árvores deve ser realizada de modo a vi-
abilizar a longa permanência de exemplares adultos, frondo-
sos e saudáveis, já que esses indivíduos contribuem de modo 
mais impactante para a melhoria ambiental.

Para decidir qual ação deve ser aplicada, deve-se levar em 
conta que cada indivíduo arbóreo possui necessidades dife- 
renciadas referentes à espécie, em função de suas característi-
cas morfológicas e fisiológicas. Além disso, é importante que 
seja realizada uma avaliação da árvore, observando o estado 
fitossanitário, analisando mais detalhadamente o tronco, a 
raiz, os ramos e as folhas e as condições do local onde está 
plantada. 

As ações de manejo realizadas preventivamente e periodica-
mente contribuem para a formação e desenvolvimento de 
árvores saudáveis e seguras, evitando futuros procedimen-
tos corretivos como poda drástica, transplante e eventual su-
pressão.

É importante ressaltar que a poda, supressão ou transplan-
te de árvores em Salvador dependem de autorização do po- 
der público municipal, conforme previsto em legislação (em 
anexo). Nos espaços públicos a prefeitura é responsável pela 
execução desses trabalhos e nas áreas privadas a responsa   
bilidade é do proprietário.

Regas

Os dois primeiros anos são aqueles em que a planta necessi-
tará de regas fora do período chuvoso ou durante os verani-
cos, assim como manter o coroamento em forma de bacia 
para melhor captação da água de irrigação. Após esse período 
acredita-se que a árvore já esteja estabelecida, pois suas raí- 
zes agora ocupam e exploram um maior volume de solo não 
dependendo mais de irrigação. A partir disso o coroamento 
também não é mais necessário.

Recomenda-se de 10 a 20 litros de água por muda. A irri-
gação deve ser de forma que o jato d’água não retire a terra 
ou a cobertura morta. 

1,6 
m

0,4 m

Tutor de amarração

Gradil de proteção

Grelha / Alegrete

[Diagrama 08 Tutor, gradil e grelha/alegrete]
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Podas
 

Em árvores urbanas, poda é a eliminação oportuna de ramos 
de uma planta, com vistas a compatibilizá-la com o espaço 
físico existente no entorno e deve ser feita com critério, de 
maneira a preservar, o quanto possível, seu formato origi-
nal e natural. Para a coexistência entre árvores, equipamen-
tos e serviços públicos, a poda deve ser realizada de forma 
a preservar as condições vitais da árvore e seus benefícios 
ambientais. 

É importante o acompanhamento e condução de uma árvore 
quando jovem, objetivando evitar podas severas na fase adul-
ta, uma vez que nesta fase são menos tolerantes as injúrias. A 
poda deve ser realizada por pessoa qualificada para tal e com 
as ferramentas adequadas, tesoura ou serrote de poda para 
ramos jovens. Nunca usar facão para podar árvores! Não é 
necessário passar qualquer produto após a poda; se bem feita, 
o ramo cicatrizará perfeitamente. 

O Manual Técnico de Poda de Árvores contém informações 
detalhadas e recomendações sobre os procedimentos a serem 
efetuados quando da necessidade de realização de poda nos 
exemplares arbóreos. Ao longo do ciclo de vida das árvores 
poderão ser executados os seguintes tipos de poda:

Poda de formação

A poda de formação é essencial, pois condiciona todo o 
desenvolvimento da árvore e sua adaptação às condições em 
que vai ser plantada definitivamente. É realizada no viveiro.
No viveiro as mudas são produzidas dentro de padrões técni-
cos, sendo conduzidas no sistema denominado “haste única”, 
que consiste na desbrota permanente num caule único e ereto, 
até atingir a altura mínima de 2,0 metros.

Poda de condução

Quando a muda já está plantada no local definitivo, a inter-
venção deve ser feita com precocidade, aplicando nela a poda 
de condução. Visa-se, com esse método, conduzir a planta em 
seu eixo de crescimento, retirando-se dela ramos indesejáveis 
e ramificações baixas, direcionando o desenvolvimento da 
copa para os espaços disponíveis, sempre levando em consi- 
deração o modelo arquitetônico da espécie.  É um método útil 
para compatibilização das árvores com os fios da rede aérea e 
demais equipamentos urbanos, prevenindo futuros conflitos.

Poda de limpeza

É realizada para eliminação de ramos secos, senis e mortos, 
que perderam sua função na copa da árvore e representam 
riscos devido a possibilidade de queda e por serem foco de 
problemas fitossanitários. 

Também devem ser eliminados ramos ladrões e brotos de 
raiz, ramos epicórmicos, doentes, praguejados ou infestados 
por ervas parasitas, além da retirada de tocos e remanescentes 
de poda mal executadas. Estes galhos podem em algumas cir-
cunstâncias ter dimensões consideráveis, tornando o trabalho 
mais difícil do que na poda de formação.

Poda de correção

Visa eliminar problemas estruturais, removendo partes da 
árvore em desarmonia ou que comprometam a estabilidade 
do indivíduo, como ramos cruzados, codominantes e aqueles 
com bifurcação em V, que mantêm a casca inclusa e formam 
pontos de ruptura. Também é realizada com o objetivo de 
equilibrar a copa.

Poda de adequação

É empregada para solucionar ou amenizar conflitos entre     
equipamentos urbanos e a arborização, como, por exemplo, 
rede de fiação aérea, sinalização de trânsito e iluminação 
pública. É utilizada para remover ramos que crescem em di-
reção a áreas edificadas, causando danos ao patrimônio pú-
blico ou particular. 

Entretanto, antes de realizar essa poda, é importante verificar 
a possibilidade de realocação dos equipamentos urbanos que 
interferem com a arborização (troca de rede elétrica conven-
cional por rede compacta, isolada ou subterrânea, desloca-
mento de placas e luminárias, redução da altura dos postes de 
iluminação, cerca elétrica, etc).

Poda de levantamento 

Consiste na remoção dos ramos mais baixos da copa. Geral-
mente é utilizada para remover partes da árvore que impeçam 
a livre circulação de pessoas e veículos. É importante restrin-
gir a remoção de ramos ao mínimo necessário, evitando a re-
tirada de galhos de diâmetro maior do que um terço do ramo 
no qual se origina, bem como o levantamento excessivo que 
prejudica a estabilidade da árvore e pode provocar o declínio 
de indivíduos adultos.

Poda de emergência 

É realizada para remover partes da árvore como ramos que se 
quebram durante a ocorrência de chuva, tempestades ou ven-
tos fortes, que apresentam risco iminente de queda podendo 
comprometer a integridade física das pessoas, do patrimônio 
público ou particular. Apesar do caráter emergencial, sempre 
que possível deve ser considerado o modelo arquitetônico da 
árvore, visando um restabelecimento do desenvolvimento da 
copa e minimizando riscos posteriores.

[Ilustração 17 A poda correta]



59



60
M

AN
UA

L 
DE

 A
RB

O
RI

ZA
ÇÃ

O
 U

RB
AN

A 
20

18

Adubação de manutenção

“Até completar dois anos após o plantio, a muda, dependendo 
da espécie, poderá receber fertilização suplementar de seis 
em seis meses, com 100 g a 200 g de NPK, com maior teor de 
nitrogênio, aplicados em quatro perfurações equidistantes um 
pouco além da projeção da copa ou na extremidade da área 
livre permeável” (Porto e Brasil, 2013).

Remoção de parasitas

As plantas conhecidas normalmente como erva-de-passari- 
nho, porque são usadas como alimento e disseminadas por 
pássaros, são parasitas, o que significa que retiram seus nutri-
entes da planta hospedeira.  Elas causam danos como redução 
da área fotossintética e consequente diminuição da floração e 
frutificação. A árvore muito infestada por parasitas vai defi- 
nhando e em muitos casos termina morrendo.

É fundamental que as plantas parasitas sejam eliminadas logo 
no início da infestação; por isso, a necessidade de vistorias. 
Esse controle deve existir em toda a vida da árvore e não ape-
nas no início do seu desenvolvimento. Os resíduos gerados 
deverão ter um tratamento ou destino apropriado a fim de não 
ocorrer propagação do parasita.

Controle fitossanitário

•Quando as árvores são observadas e monitoradas com fre-
quência, é possível identificar o surgimento de pragas e 
doenças logo no início; dessa forma, o controle é mais fácil 
e mais eficiente. Importante observar a condição da árvore!

•O ataque de formigas cortadeiras é bastante comum e fácil 
de ser identificado; é possível vê-las em ação principalmente 
à noite. 

•Os cupins atacam a parte lenhosa da planta, especialmente 
caule e raízes e são mais difíceis de serem notados, pois ficam 
normalmente debaixo do solo, mas também é possível vê-los 
durante à noite ou então observar os seus caminhos no caule 
da árvore. 

•Nas folhas, as pragas mais comuns são cochonilhas e pul-
gões, que podem ser retirados com uma escova macia (como 
escova de dente); se o ataque estiver severo, é preciso consul-
tar um profissional da Engenharia Agronômica ou Florestal 
ou comunicar à Prefeitura.

•Jamais utilizar produtos agrotóxicos, porque a sua uti-
lização é proibida em ambiente urbano. Para a sua compra, 
é necessário receituário agronômico e para sua aplicação é 
preciso capacitação e equipamentos de proteção individual. 

O que não podemos fazer com as árvores

A) Caiação ou pintura do tronco: um erro muito comum e 

cometido pensando-se que se está fazendo o bem. Mas a ver-
dade é que a árvore “detesta” a caiação (uso de cal) e ainda 
mais o uso de tinta. Isso interfere na implantação de líquens 
(associação de fungos e algas, indicativo da qualidade do 
ar) e de outros organismos e altera radicalmente a textura e 
beleza natural do tronco. A planta respira e muitas vezes até 
realiza fotossíntese no caule e a pintura afeta suas atividades 
biológicas normais. Temos que lembrar: as árvores são seres 
vivos e não coisas inanimadas como postes ou paredes;

B) Amarração de placas, fios, arames, anúncios e fixação de 
pregos: as árvores não podem servir de sustentação para pla- 
cas, fitas ou fios. Isso pode afetar seus ramos e galhos e in-
terfere na estética natural e na sua beleza e constitui poluição 
visual;

C) Calçamento até o tronco: o maior erro da arborização 
urbana é a cimentação até alcançar o tronco da árvore. Pre- 
senciamos constantemente árvores “estourando” calçadas e 
meios-fios e isso é causado pela limitação da penetração do 
ar (as raízes das plantas também respiram) e pela redução da 
infiltração da água e pode ser pelo menos minimizado pelo 
aumento da área permeável; 

D) Colocação de entulhos, restos de material de construção, 
lixo ou similares nos canteiros centrais de vias públicas e 
próximos ao tronco das árvores;

E)  Poda malfeita ou exagerada: prejudica a arquitetura na- 
tural da árvore e pode levar à perda do equilíbrio e até ao 
extremo de provocar quedas. Poda só pode ser realizada por 
profissional capacitado e com as ferramentas adequadas. 

Supressão de exemplares

Como todo ser vivo, as árvores atingem a senilidade, o que 
deve ser considerado no planejamento ambiental. De modo a 
dar continuidade à qualidade ambiental local proporcionada 
pela copa das árvores, recomenda-se o plantio intercalar de 
novas mudas, antes dos exemplares adultos tornarem-se se-
nis.

Mesmo executando todas as técnicas de manejo aqui apresen-
tadas, as árvores podem apresentar sinais como presença de 
ocos no tronco, inclinação excessiva e/ou infestação intensa 
de pragas e doenças; denotando um alto risco de queda e aci-
dentes o que implicará na sua possível supressão.

Exemplares arbóreos já mortos e que se apresentem secos de-
vem ser eliminados e posteriormente substituídos pelo plan-
tio de outra árvore no mesmo local ou nas proximidades, res-
peitando os parâmetros preconizados nesse manual.

A supressão de árvores só poderá ser realizada mediante au-
torização do poder público.



61



62
M

AN
UA

L 
DE

 A
RB

O
RI

ZA
ÇÃ

O
 U

RB
AN

A 
20

18



63

Conceitos e características utilizados 
na descrição das espécies

O nome das espécies seguiu a Lista de Espécies da Flora do 
Brasil (Flora do Brasil, 2016) e as famílias foram organizadas 
de acordo com o sistema de classificação adotado pelo An-
giosperm Phylogeny Group (APG III, 2009). 

1. Características gerais das árvores

Árvores  são plantas grandes, lenhosas (produzem madeira), 
geralmente com um caule definido, normalmente único (ex-
istem muitas espécies que emitem caules múltiplos), que for-
mam copa e são perenes, pois vivem por três ou mais anos, e 
que florescem e frutificam repetidamente.

Raízes são estruturas geralmente subterrâneas e que crescem 
para baixo. Exercem as funções de sustentação, absorção de 
água e minerais e como órgão de reserva (água e carboidra-
tos). Há dois principais sistemas radiculares:

Pivotante ou axial: a raiz primária apresenta maior compri-
mento e tamanho e continua a fazer parte do eixo da planta. 
Presente na maioria das árvores. 

Fasciculado: formado por raízes adventícias que também 
se ramificam. É mais superficial que o sistema radicular pi- 
votante, porém une com mais firmeza as partículas superfici-
ais do solo. Presente principalmente nas monocotiledôneas, 
como gramíneas, sendo muito importante na contenção de 
encostas. 

As raízes adventícias crescem nos troncos, galhos ou caules 
subterrâneos. As raízes tabulares são extensões achatadas da 
parte superior de raízes superficiais, que ampliam a susten-
tação das árvores em ambientes pantanosos e na resistência 
ao vento. 

Tronco é o caule lenhoso de árvores, com câmbio vascular 
que produz xilema (vaso condutor de seiva bruta) para dentro 
e floema (condutor de seiva elaborada) para fora; o câmbio 
vascular é responsável pelo crescimento do diâmetro das ár-
vores. 

Porte das árvores (neste manual)

-Pequeno: até 6 m de altura. 
-Médio: 6 a 12 m de altura. 
-Grande: mais de 12 m de altura. 

Atenção! Além da genética, o porte das árvores varia de acor-
do com o ambiente. Por exemplo, em solos pobres em nutri-
entes, com má drenagem, sem aeração e baixa incidência de 
radiação solar, as espécies apresentam portes menores com-
paradas com árvores de ambientes ricos em nutrientes, com 
boas condições de drenagem, aeração e insolação.

As árvores produzem compostos para a sua defesa, como lá-
tex, resinas, gomas e óleos que podem ser tóxicos, mas tam-
bém podem ser muito atraentes e são muito úteis na identifi-
cação das espécies. 

Formato da copa (de forma simplificada neste manual)

Colunar: altura maior do que o diâmetro lembrando uma coluna.

Globosa: diâmetro e altura mais ou menos iguais, dando 
aparência de arredondada. 

Irregular (aberta ou esgalhada): sem formato definido, não 
é globosa, nem colunar. Os ramos podem sair em várias di-
reções. 

2. Folhas

Folha é uma estrutura normalmente laminar, realiza fotossín-
tese e é fundamental para a realização das trocas gasosas e da 
evapotranspiração. 

Tipo da Folhagem

Perene: a árvore mantém as folhas o ano inteiro. 

Decídua: a árvore perde as folhas completamente e há re- 
novação da folhagem pelo menos uma vez ao ano. 

Semidecídua: a árvore perde parcialmente as folhas. 

As folhas podem ser simples ou compostas. Folha simples 
possui uma lâmina (ou limbo) única, não dividida. Mas a   
folha simples pode ser lobada, quando a lâmina apresenta 
reentrâncias (lobos), o que faz com que se pareça com uma 
folha composta; no entanto, a folha simples lobada apresenta 
apenas um pecíolo. 

Folha composta apresenta o limbo dividido em folíolos (cada 
“elemento” de uma folha composta). Tanto a folha como os 
folíolos apresentam seus respectivos pecíolos. Uma folha 
composta pode ser:

1. Bifoliolada: com apenas um par de folíolos.
2. Trifoliolada: com três folíolos saindo do mesmo ponto. 
3.    Palmada: com cinco ou mais folíolos saindo do mesmo ponto. 
4. Pinada: mais de três folíolos saindo de vários pontos na 
raque central, semelhante a uma pena.

Ambientes para arborização e a indicação das espécies

[Ilustração18 Partes da folha]
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Textura da folha

Membranácea: bastante fina. 

Cartácea ou carnosa: textura espessa, lembrando papelão. 

Coriácea: bastante espessa e rígida, lembrando couro. 

Cores das folhas

As folhas são usualmente verdes, devido à presença da clo-
rofila. No entanto, elas podem ter outras cores devido à pre-
sença de diferentes pigmentos. 

Folhas discolores apresentam faces superior e inferior com 
cores diferentes. 

Folha glabra: lisa, sem tricomas (pelos); é o contrário de in-
dumentada ou pilosa. 

3. Flores, frutos e reprodução

Flor é a estrutura reprodutiva das angiospermas (grupo de 
plantas com sementes cobertas pelo fruto: a maioria das es-
pécies tropicais está nesse grupo). É um ramo altamente mo- 
dificado e especializado e que apresenta muita variação.  

Fruto é o ovário amadurecido de uma flor. É uma estrutura 
auxiliar de proteção e dispersão das sementes e é exclusiva 
das angiospermas.  Os frutos podem ser carnosos (com pol-
pa) ou secos; podem ser deiscentes (abrem-se naturalmente, 
liberando as sementes) ou indeiscentes (não se abrem natu-
ralmente). 

Espécie monoica: apresenta flores masculinas e femininas no 
mesmo indivíduo.

Espécie dioica: flores femininas e masculinas estão em in-
divíduos diferentes.

4. Tipo de vegetação (ambiente de origem das árvores)

Aqui neste manual são considerados quatro tipos de vege-
tação da Mata Atlântica, apresentados de forma bastante sim-
plificada:

Floresta ombrófila: situada em ambiente com clima muito 
úmido onde as árvores têm folhagem perene.

Floresta semidecidual: situada em ambiente com clima sub- 
úmido onde parte das árvores perdem as folhas durante o 
período sem chuvas. 

Floresta decidual: situada em ambiente com clima seco onde 
a maioria das árvores perde as folhas durante o período seco. 

Floresta ciliar: presente em margens de corpos d’água (rios, 
córregos, riachos, reservatórios, represas...), sobre solos que 
permanecem úmidos permanentemente ou temporariamente; 
as árvores apresentam folhagem perene. 

Restinga: complexo de vegetação (florestas, arbustais e cam-
pos) próximo do mar e sobre solos arenosos e inférteis.

Colunar Pendente Cônica

Flabeliforne

Elíptica VerticalGlobosa

Caliciforme Umbeliforme Elíptica Horizontal Figueira

[Ilustração19 Tipos de copas]
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Espaços ou ambientes para arborização e 
suas peculiaridades

Qualquer cidade apresenta ambientes diferentes para a ar- 
borização. Salvador revela uma grande diversidade de pai- 
sagens, de geomorfologia e de formas de ocupação; por isso, 
este manual considera cinco ambientes: 

(1) Vias públicas - ruas e avenidas; 
(2) Áreas verdes livres;
(3) Orla marítima; 
(4) Encostas;  
(5) Quintais. 

1. Calçadas de vias públicas (ruas e avenidas)

Estes são os espaços com maiores restrições para a ar-              
borização: ruas estreitas, ausência de calçadas ou sua com-
pleta cimentação, tráfego inadequado de veículos e moradias 
sem recuo. A inexistência ou redução de calçadas e de áreas 
permeáveis (sem cimentação) é o maior desafio para a ar-       
borização e, por causa do espaço reduzido, pode haver confli-
tos entre árvores e acessibilidade. Por exemplo, em algumas 
ruas a árvore ocupa a calçada parcial ou totalmente, impe- 
dindo o tráfego de pessoas sem limitações de locomoção e 
principalmente daquelas com deficiência visual, cadeirantes 
e idosos. 

Isso é frequente nos bairros antigos (Centro Histórico e arre-
dores) e naqueles com ocupação desordenada. O plantio de 
árvores nesses bairros necessita da parceria entre Prefeitura 
e moradores, com envolvimento dos diversos segmentos lo-
cais, como empresas e associações. 

Faz-se necessária uma análise conjunta e criteriosa do bairro 
com o fim de encontrar locais que possam receber árvores, 
como margens e cantos de escadarias, áreas internas de mora-
dias, espaços sem cimentação (que muitas vezes se trans-
formam em pontos de lixo ou recebem ocupação indevida). 
Quando várias pessoas se juntam para pensar soluções, elas 
são encontradas. E são os moradores os maiores cohecedores 
da vida e ambiente locais, dos seus conflitos e oportunidades. 
“A participação comunitária no processo de arborização de 
um bairro ou de uma cidade constitui um ato de cidadania, 
e por si só um processo de educação ambiental” (Paiva e 
Gonçalves, 2002).

As orientações deste manual são sobretudo para as vias 
públicas que apresentem condições técnicas adequadas para 
o plantio, principalmente a largura do passeio. Os locais sem 
as condições apropriadas provocam a nossa criatividade. 
Precisamos encontrar soluções para a arborização e para o        
paisagismo, e aqui estão algumas ideias:

Ruas estreitas ou sem o tamanho adequado do passeio: plantio 
de espécies trepadeiras, com caule fino, mas com copa apoia-
da em caramanchões. Uma boa espécie para essa situação é 
a bunganvílea. A Bahia possui duas espécies, Bougainvillea 
spectabilis e Bougainvillea glabra, ambas nativas da Mata 
Atlântica, planta belíssima, famosa não só no Brasil. A flor é 
pequenina e o que mais chama atenção são as brácteas (fol-
has modificadas) coloridas. O porte é normalmente arbustivo, 
mas com a devida condução de podas, tutoramento e com a 
idade, transforma-se em árvore. Estacionamentos (públicos ou 
privados) devem ter área permeável de no mínimo 20%, onde 
poderão ser plantadas árvores. 

1.1. Exequibilidade técnica e viabilidade
 econômica das calçadas arborizadas 

É essencial para a exequibilidade técnica e a viabilidade 
econômica das calçadas arborizadas propostas nesse manual 
a definição de materiais e medidas padronizadas. 

Atualmente estima-se que ao menos 60% das calçadas de 
Salvador estejam fora dos padrões mínimos de usabilidade 
com problemas como resistência, segurança, manutenção, ca-
pacidade de drenagem, etc. 

O Plano Diretor de Arborização Urbana do Município de Sal-
vador,  Lei nº 9.187 /2017, considera que, além dos aspectos 
de paisagem e conforto ambiental, a adequação das redes de 
distribuição de energia elétrica, iluminação pública, abaste- 
cimento de água, telefonia, TV a cabo e outros serviços públi-
cos seja, gradativamente, compatibilizado com a arborização 
urbana, devendo ter prioridades locais com maior adensa-
mento da arborização urbana.

Já entedemos nesse manual que a definição para a calçada 
ideal é aquela que garante o caminhar livre, seguro e con-
fortável a todos os cidadãos. Entretanto, além destes pontos 
essenciais devemos considerar que a calçada ideal para uso, 
plantio e apoio na arborização urbana deve oferecer também:

• Acessibilidade, assegurando a mobilidade dos usuários.

• Largura adequada, atendendo as dimensões mínimas na 
faixa livre e áreas de serviços.

• Fluidez e continuidade com sistema de piso liso, antiderra-
pante, declividade mínima e sem obstáculos.

• Paisagem, oferecendo conforto térmico e visual aos seus 
usuários.

• Resistência e segurança, oferecendo baixa manutenção 
e possibilitando ampliação das redes de serviços para ade-
quações futuras.

1.2. Definições pertinentes às calçadas

Neste manual seguiremos algumas definições já aplicadas e 
em uso no Manual Técnico de Arborização Urbana e no Pro-
grama Passeio Livre de São Paulo, adaptando os tamanhos 
às necessidades específicas locais, como topografia e desen-
volvimento urbanístico de Salvador. 

É importante entender que calçada é a parte da via não des-
tinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de 
pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário, 
sinalização, vegetação e outros fins (Código de Trânsito Bra-
sileiro); e passeio é a parte da calçada livre de interferências, 
destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcional-
mente, de ciclistas (Código de Trânsito Brasileiro).

Assim, para organizar o sistema de calçadas de Salvador com 
passeio livre e áreas permeáveis para arborização urbana, fica 
definido o uso do padrão arquitetônico que divide as calçadas 
em faixas. 

As calçadas com até 1,50 m de largura serão divididas 
em duas faixas diferenciadas (faixa de serviço e faixa de                      
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18 passagem) e, as com mais de 1,50 m, em 3 faixas (faixa de 
acesso, faixa de serviço e faixa de passagem), também dife-  
renciadas, como mostra a ilustração acima.

Se a sua calçada tiver 1,50 m de largura, você terá de dividi-la 
em duas faixas paralelas. Se tiver mais de 1,50 m, então é 
preciso que tenha três faixas, seguindo as seguintes especifi-
cações:

• Faixa de acesso: Área em frente ao imóvel ou terreno, onde 
podem estar a vegetação, rampas, toldos, propaganda e mo-
biliário móvel como mesas de bar e floreiras, desde que não 
impeçam o acesso aos imóveis. É, portanto, uma faixa de 
apoio à sua propriedade.

• Faixa livre: Área do passeio ou calçada destinada exclusiva-
mente à circulação de pedestres. ABNT NBR 9050:2004

• Faixa de serviço: Espaço destinado à colocação de árvores, 
rampas de acesso para veículos ou portadores de deficiências, 
postes de iluminação, sinalização de trânsito e mobiliário ur-
bano, como bancos, floreiras, telefones, caixas de correio e 
lixeiras.

Embora a faixa de serviço detenha os espaços permeáveis para 
a arborização urbana, deve-se levar em consideração as distân-
cias mínimas entre as árvores das vias públicas e os equipamen-
tos urbanos conforme detalhado na Tabela 03 deste manual, 
evitando assim problemas de compatiblização nas calçadas.

Neste manual a escolha do tipo de material para a pavimen-
tação da calçada é livre ao proprietário, mas devem ter mini-
mamente superfície regular, contínua, firme e antiderrapante 
em qualquer condição climática e devem ser executada sem 
mudanças abruptas de nível ou inclinações que dificultem a 
circulação dos pedestres. 

Deve-se observar também na execução das calçadas os níveis 
da calçada dos lotes vizinhos, para que haja concordância 

entre os níveis das calçadas já executadas, desde que estas 
também estejam em conformidade com a inclinação descri-
ta acima.  As calçadas executadas e conservadas de maneira             
adequada garantem a acessibilidade a todos os cidadãos e 
este também é um dos principais objetivos da elaboração 
deste manual. 

1.3. Outras legislações pertinentes às calçadas

Atualmente nossa legislação entende que o proprietário do 
imóvel é responsável pela construção da calçada em frente a 
seu lote e deverá mantê-lo em perfeito estado de conservação. 

No quesito acessibilidade, o Decreto Federal nº 5.296/04 re- 
gulamenta as Leis n° 10.048/00 e n° 10.098/00 e estabelece 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da aces-
sibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida.

A Lei Municipal nº 9.069/2016, que dispõe sobre o Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Salva-
dor PDDU/2016, também aborda a adequação das condições 
de acessibilidade com vistas a garantir o conforto ao usuário 
mediante ampliação das calçadas.

A Lei Municipal nº 8.140/2011 dispõe sobre a padronização 
dos passeios públicos do município de Salvador. “Art. 3°- 
A execução, manutenção e conservação dos passeios, bem 
como a instalação nos passeios, de mobiliário urbano, equi-
pamentos de infraestrutura, vegetação, sinalização, entre ou-
tros permitidos por lei, deverão seguir os seguintes princípios: 
acessibilidade, segurança, desenho adequado, continuidade e 
utilidade, nível de serviço e conforto.” 

Além dessas leis,  o Código de Obras do Município do Sal-
vador, Lei nº 3.903/88,  define no seu “Art. 38 – O Alvará de 
Habite-se só será concedido quando: II - estiver adequada-
mente pavimentado todo passeio adjacente ao terreno edifi-
cado..”

Faixa de 

passagem ou livre

Faixa de serviçoFaixa de acesso

[Diagrama 11 Divisões da calçada em faixas]
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Para o layout das calçadas arborizadas (Diagramas 14-15-16-
17-18)  o  “Manual Técnico de Arborização Urbana de Sal-
vador com espécies nativas da Mata Atlântica” seguiu como 
exemplo, o que atualmente se entende como o mais completo 
manual de soluções para calçadas arborizadas, desenvolvido 
pela cidade de Tororonto no Canadá.

Para melhor exemplificar as tipologias definidas neste ma- 
nual, o estudo de caso ao lado ilustra uma calçada génerica 
de 2,5 m x 12,0 m, utilizando modulações individuais de 2,5 
m x 1,0 m e suas diversas possibilidades de layout

1,0 
m

2,5 m

0,25 m

[Diagrama 12 Montagem e manutenção das calçadas arborizadas  
utilizando o sistema pré-fabricado]

1.4. Sistema modular para calçadas arborizadas

O Plano Diretor Arborização Urbana (PDAU) 2016 de Sal-
vador regulamenta que todos os projetos de parcelamento 
e urbanização deverão garantir a manutenção da densidade 
arbórea igual ou superior à existente anteriormente à implan-
tação.

Sendo assim, para possibilitar a mensuração e o cumprimento 
da Lei nº 9.069/2016 este manual propõe para as novas calça-
das arborizadas um sistema de modulações com o objetivo 
de garantir padrões mínimos de qualidade e atender a aspec-
tos como resistência, segurança, manutenção, capacidade de 
drenagem, possibilidade de modificação e adaptação ao lote, 
além do conforto visual e térmico dos pedestres. 

As modulações foram definidas de acordo com a realidade  
atual encontrada na maioria  das calçadas de Salvador e bus-
cam soluções para suprir a falta de arborização urbana neste 
espaço. Elas também permitem adaptações aos equipamentos 
e mobiliários urbanos já existentes na cidade, minimizan-
do o custo de implantação de novos equipamentos urbanos. 
Outra justificativa para a escolha do sistema de modulação 
de calçadas não se baseia apenas na busca do cumprimento 
dos aspectos técnicos expostos anteriormente, mas também 
na possibilidade de adaptações em cada lote em uma cidade 
com tecido urbano complexo e de crescimento desordenado. 

Assim, entendendo que as necessidades de cada lote são 
específicas, apresentamos neste manual 15 tipologias de          
elementos modulares para a implantação das calçadas ar-
borizadas. As modulações são aplicáveis para as calçadas 
com tamanhos de 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m e 3,0 m. Estes mó- 
dulos poderão ser dispostos com livre escolha organizacio-
nal dos proprietários mantenedores das calçadas, devendo 
respeitar apenas um único parâmetro: utilizar o mínimo de 
30% dos módulos, em módulos permeáveis. Os novos em-
preendimentos com calçadas iguais ou superiores a 3,00 
m, deverão garantir mínimo de 30% de área permeável, 
mas não precisam seguir o sistema de modulação proposto.

Portanto,  de maneira a facilitar a implantação e a fiscalização 
do novo sistema de calçadas arborizadas na cidade de Salva-
dor, fica definido para este manual que os módulos indivi- 
duais devem ser executados, preferencialmente, em placas de 
concreto pré-fabricadas ou em concreto moldado “in loco”, 
desde que garanta os padrões mínimos de qualidade já expos-
tos nesse manual. Os módulos devem ter largura fixa de 1,0 m 
separados por junta de dilatação e comprimento especificado 
de acordo com a codificação TPXXXAA*, sendo:

*TP (abreviação da palavra tipologia);
*XXX (o tamanho modular em cm);
*AA (definição da especificação do módulo escolhido)

Por se tratar de um sistema de modulação com tamanhos 
pré-definidos, as calçadas que tiverem em desconformidade 
com os tamanhos modulares padrões devem acrescer essa di- 
ferença no espaço referente ao da faixa de acesso do lote. 

Entende-se como faixa de acesso a área da calçada sem largura 
mínima definida junto ao lote (veja diagrama 02 página 38 e di-
agrama 11 na página  64). Portanto, este espaço é uma faixa de 
apoio à sua propriedade, devendo ser adequada a fim de com-
plementar o tamanho da calçada que a modulação não alcança.

Como exemplo ilustrativo veja abaixo o modelo genérico de 
calçada com testada do lote inclinado e extensão de 2,75 m.  

Neste caso cabe ao executor da calçada utilizar um módulo 
de tipologia livre com tamanho padrão de 2,5 m, representado 
na cor azul, e complementar a calçada com uma extensão de 
0,25 m na faixa de acesso, que deve ser executada em concre-
to moldado “in loco” e pavimentação de livre escolha, repre-
sentado na cor laranja.
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PISO TÁTIL INTEGRADO
COR CINZA

TUBULAÇÃO PARA IRRIGAÇÃO
PVC Ø 65 mm

MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃOPISO INTERTRAVADO PROTETOR DE ÁRVORE 
COM ESTRUTURA EM AÇO 
GALVANIZADO100x100 cm

.1
6

1.
00

2.
50

1.
50

.1
1

0 1 2 m

PLACA PRÉ-MOLDADA
DE CONCRETO

MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃOTUBULAÇÃO PARA IRRIGAÇÃO
PVC Ø 65 mm

[Diagrama 14 Exemplo de modulação para calçada arborizada utilizando 12 módulos de 2,50 x 1,00 m. Neste modelo optou-se pela 
disposição de 6 módulos com área permeável,  o que representa 50% da modulação em módulos permeáveis]

[Diagrama 13 Modelo de calçada arborizada 2,50 x 12,00 m]
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i=
8%

TUBULAÇÃO PARA IRRIGAÇÃO
PVC Ø 65 mm

PISO TÁTIL INTEGRADO
COR CINZA

LAJE DE TRANSIÇÃO EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO

MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃOPISO INTERTRAVADO 

i=
8%

MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃORAMPA EM FULGET CINZA

0 1 2 m
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PROTETOR DE ÁRVORE 
COM ESTRUTURA EM AÇO 
GALVANIZADO100x100 cm

PISO TÁTIL INTEGRADO
COR CINZA

MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO

LAJE DE TRANSIÇÃO EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO

MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO

RAMPA i=8%RAMPA i=8%

RAMPA EM FULGET CINZA

PISO INTERTRAVADO TUBULAÇÃO PARA IRRIGAÇÃO
PVC Ø 65 mm

0 1 2 m

MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO
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50
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50
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1

[Diagrama 16 Opção de calçada arborizada para espécies de grande porte adaptada a PNE]

[Diagrama 15 Opção de calçada arborizada com proteção verde e rampa para veículos pequenos]
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[Diagrama 18 Opção de calçada arborizada para espécies de grande porte com proteção verde]

[Diagrama 17 Opção de calçada arborizada para espécies de grande porte e rampa para veículos pequenos]
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1.4.1. Módulo básico TPXX001

O módulo básico tipo TPXX01 cor-
responde à modulação básica para es-
paços totalmente pavimentados. A lar-
gura padrão do módulo é de 100 cm.  
Se for utilizado o sistema de pré-fabri-
cação pode ser projetado para ser iça-
do por alças técnicas de manutenção. 
O módulo pode ser utilizado nas calça-
das de 150, 200, 250 e 300 cm.

1.4.3. Módulo básico para placas,
 postes e hidrantes TPXXX03

O módulo básico tipo TPXXX03 é o 
módulo para locação de placas, postes 
e hidrantes, permitindo a instalação 
destes equipamentos através de um re-
corte que possibilita o chumbamento 
destes equipamentos entre o subsolo e 
a face do pavimento superior da calça-
da. Este módulo permite também que 
equipamentos temporários, como as 
instalações provisórias de postes e pla- 
cas para o carnaval ou eventos oficiais 
aconteçam com mínima manutenção. 
Após a retirada do equipamento pro-
visório, o recorte deve ser recoberto 
com a placa específica em metal ou 
PVC. Este módulo pode ser utilizado 
nas calçadas de 150, 200, 250 e 300 
cm.

1.4.2. Módulo básico com área per-
meável mínimo 40x100 cm TPXX02

O módulo básico verde mínimo tipo 
TPXXX02 corresponde à menor mo- 
dulação para área permeável. Este 
módulo pode ser utilizado nas calça-
das de 150, 200 e 250 cm. Seu prin-
cipal objetivo é formar pequenas bar-
reiras com vegetação arbustiva ou de 
pequeno porte em espaços que neces-
sitem de mais privacidade mesmo que 
sejam de grande fluxo, como portarias 
e acessos comerciais.  

1,0 
m

1,5 - 3,0 m

1,0 
m

1,1 - 2,6 m

0,4 m

1,1 - 2,6 m

0,4 m

1,0 m
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1.4.4. Módulo com área permeável 
e grelha/alegrete metálico TPXXX04

O módulo verde tipo TPXXX04 cor-
responde à modulação com grelha/
alegrete metálico de tamanho padrão  
100 x 100 cm. Este módulo deve ser 
utilizado para formar as áreas de plan-
tio de espécies de pequeno e médio 
porte. O sistema de grelha/alegrete 
permite maior capacidade de absorção 
pluvial e auxilia na drenagem da calça-
da, evitando alagamentos e grandes 
poças. Este módulo pode ser utilizado 
nas calçadas de 150, 200, 250 e 300 
cm.

1.4.5. Módulo com área permeável 
e alegrete em piso intertravado 

TPXXX05

O módulo verde tipo TPXXX05 cor-  
responde à modulação com alegrete 
em piso intertravado vazado de tama- 
nho padrão 100 x 100 cm. Este módulo 
deve ser utilizado para formar as áreas 
de plantio de espécies de pequeno  e 
médio porte. O sistema de piso in-
tertravado vazado é de baixo custo e 
permite maior capacidade de absorção 
pluvial, drenando o excesso de água da 
chuva para  o solo, evitando alagamen-
tos e grandes poças. Este módulo pode 
ser utilizado nas calçadas de 150, 200, 
250 e 300 cm.
 

1,0 - 2,0 m

1,0 m

1,0
 m

1,0 - 2,0 m

1,0 m

1,0
 m
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1.4.6. Módulo com área permeável 
grande sem alegrete 100 x 100 cm 

TPXXX06

Os módulos com área permeável 
grande sem alegrete do tipo TPXXX06 
correspondem a um conjunto de mo- 
dulação dupla do módulo TPXXX04 e 
TPXXX05. O tamanho 100 x 200 cm 
ou 200 x 200 cm permite que espaços  
grandes de plantio sejam formados. 
Este módulo deve ser utilizado para 
formar as áreas de plantio de espécies 
de grande porte, podendo ser utilizado 
nas calçadas de 200, 250 e 300 cm. 

1,0 - 2,0 m

1,0 - 2,0 m

1,0 m
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1.4.7. Módulos compostos de apo-
io a Pessoa com Deficiênia (P.N.E) 

TPXXXPNE

Os módulos de apoio a Pessoa com 
Deficiência (P.N.E) TPXXXPNE cor-
respondem a um conjunto de mod-
ulação especial para o cadeirante. O 
sistema é formado por 5 modulações 
individuais, sendo 4 módulos com 
área permeável grande sem alegrete 
100 x 100 cm TPXXX06,        1 (um) 
módulo básico com recorte na later-
al direita TPXXX07, 1 (um) módulo 
básico com recorte na lateral esquerda 
TXXX08, 2 (dois) módulos básicos 
rampados 100 x 120 cm TPXXX09 e 
1 (um) módulo básico meia altura 100 
x 100 cm ou 100 x 200 cm TPXXX10.

1,0 -  2,0m

1,0 m

1,0 m

1,0 m

0,8 m
0,2 m

1,0 m

0,8 m

0,2 m

1,0 - 2
,0 m

1,2 m
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1.4.8. Módulo básico com recorte 
na lateral direita TPXXX07 

O módulo básico com recorte na            
lateral direita TPXXX07 corresponde 
à modulação básica com espaço para 
encaixe de outros módulos. A largu-
ra padrão do módulo é de 100 cm na 
posição da faixa de acesso ao lote e 80 
cm faceando a pista de rolagem. Este 
módulo pode ser utilizado nas calça-
das de 200, 250 e 300 cm.

1.4.10. Módulo básico rampado 
  100 x120 cm TPXXX09

O módulo rampado 100 x 120 cm do 
tipo TPXXX09 corresponde à modu-
lação básica para conectar os módulos 
de meia altura aos módulos básicos 
com recorte na lateral. Este módulo 
pode ser utilizado nas calçadas de 200, 
250 e 300 cm.

1.4.9. Módulo básico com recorte 
na lateral esquerda TPXXX08

O módulo básico com recorte na late-
ral esquerda TPXXX08 corresponde 
à modulação básica com espaço para 
encaixe de outros módulos. A largu-
ra padrão do módulo é de 100 cm na 
posição da faixa de acesso ao lote e 80 
cm faceando a pista de rolagem. Este 
módulo pode ser utilizado nas calçadas 
de 200, 250 e 300 cm.

1,0 - 2,0m

1,0 m

0,8 m
0,2 m

1,0 - 2,0 m

1,0 m

0,8 m

0,2 m

1,0 m
1,2 m

1.4.11. Módulo básico meia altura
100 x 100 cm ou 100 x 200 cm

TPXXX10

O módulo básico meia altura tipo 
TPXXX10 corresponde à modulação 
para conectar os módulos básicos 
rampados à pista. O módulo deve ser 
exclusivamente moldado “in loco” e 
não pode ser pavimentado com outros 
tipos de piso a fim de cumprir a NBR 
9050. Este módulo pode ser utilizado 
nas calçadas de 200, 250 e 300 cm.

1,0 m

2,00m
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1.4.12. Módulos de acesso pequeno
TPXXX12

Os módulos de acesso TPXXX12 cor-
respondem a um conjunto de modu-
lações especial para acesso aos ter-
renos ou edificações com o mínimo de 
interfenrência na calçada. O sistema 
utiliza  uma varíavel do módulo bási-
co com área permeável mínima 40 x 
100 cm TPXXX02, substituindo a área 
permeável por uma rampa de concreto 
moldado “in loco”.

1,0 m

1,0 m

1,0 m

1,0 m

1,0 m

1,0 - 3,0 m 0,4 m

1,1 - 2,6m

1.4.13. Módulos pequenos para 
Portadores de Necessidades Especiais 

(P.N.E.) TPXXXPNE II

Os módulos pequenos de apoio a Por-
tadores de Necessidades Especiais 
(P.N.E.) TPXXXPNE II correspondem 
a um conjunto de modulação especial 
para cumprimento da normativa 9050, 
permitindo melhor acesso de pedestres 
à pista de rolamento. O sistema é for-
mado por 3 modulações individuais. 
Estes módulos devem ser utilizados 
apenas nas calçadas de 250 e 300 cm.

1,5 m

1,0 -1,5m

1,0 m

1,0 m

1,0 m

8 % 
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1,0 m

1,5 - 3,0 m

0,15m

0,15m

1.4.14. Módulo para insígnias de
 identificação das concessionárias 

TPXXXI

Os módulos para insígnias de iden-
tificação deverão ter pequenas pla-
cas metálicas de formato padroniza-
do conforme detalhe no diagrama. O 
diâmetro das placas metálicas devem 
ter 150 mm e podem ser aplicados so-
bre as calçadas modulares em sistema 
pré-fabricado ou em concreto moldado 
“in loco”. As insígnias devem estar no 
mesmo nível da pavimentação.

1,5 m

1,0
 m

1.4.15. Módulo com área permeável  
e grelha metálica total  TP15013

O módulo verde tipo TP15013 cor-
responde à modulação com grelha/
alegrete metálico de tamanho padrão  
150 x 100 cm. Este módulo deve ser 
utilizado para formar as áreas de plan-
tio de espécies de pequeno e médio 
porte. O sistema de grelha/algerete 
permite maior capacidade de absorção 
pluvial e auxilia na drenagem da calça-
da retirando excesso de água da chuva 
para o solo, evitando alagamentos e 
grandes poças. Este módulo é exclu-
sivo para calçadas de 150 cm.
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1.5 Sistemas de valas técnicas  para calçadas arborizadas

A Lei nº 9.148/2016 (nova LOUOS 2016) prevê no Art. 45. 
§6º que as novas redes de serviços públicos devem ser im-
plantadas em vala técnica multiuso, para a instalação compar-
tilhada de dutos e cabos subterrâneos. Este espaço será des-
tinado a acomodar os serviços de energia, telecomunicações, 
redes de dados e fibra ótica, gás e abastecimento de água, 
exceto para os loteamentos de interesse social – L2 e para as 
urbanizações integradas de interesse social. 

Ao prever a normatização das novas valas técnicas para          
instalação compartilhada de dutos e cabos subterrâneos, a 
nova LOUOS 2016 de Salvador avança no quesito sustentabi- 
lidade e inovação, possibilitando uma organização dos siste-
mas subterrâneos e favorecendo o melhor desenvolvimento 
das espécies arbóreas plantadas, visto que o espaço destinado 
para suas raízes favorece seu desenvolvimento. 

Assim, foi proposto neste manual, além da opção do sitema 
tradicional de valas compactadas para calçadas, utilizados 
atualmente na cidade mais dois novos sistemas: o sistema 
de valas de calçadas com placas de PVC ou similar do tipo 
(SOIL-CELL) e o sistema híbrido de valas de calçadas.

solo compactado

1.5.1.  Sistema compactado de valas de calçadas

É o atual sistema de execução das valas das calçadas na ci-
dade de Salvador e, embora tenha baixo custo comparado aos 
outros dois novos sistemas, não agrega maior benefício no 
desenvolvimento das espécies plantadas.

A sua vantagem é basicamente o baixo custo de execução, 
entretanto este sistema não utiliza o solo para auxiliar na 
drenagem pluvial, o que não beneficia o desenvolvimento das 
espécies plantadas. Sua execução, embora não necessite de 
mão de obra qualificada, não é prática e necessita de maior 
tempo para a manutenção e instalação, visto que é necessário 
escavar a terra compactada sem prejudicar as instalaçãoes 
subterrâneas algumas vezes já existentes. As calçadas com 
solo  compactado, embora não sejam indicadas para a nova 
padronização da cidade, devem ser regulamentadas quanto ao 
seu processo de execução possibilitando assim uma garantia 
mínima nos quesitos de segurança e mobilidade para o pedes-
tre, conforme o Diagrama 22.

[Diagrama 19 Exemplo de vala de calçada com solo compactado]
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solo aerado - soil cell

1.5.2 - Sistema de valas de calçadas com placas de PVC ou 
similar do tipo SOIL-CELL

O mais vantajoso e atual sistema existente para valas subter-
râneas é o sistema de valas de calçadas com placas de PVC 
ou similar do tipo SOIL-CELL. Este sistema é ideal para a 
execução das novas valas das calçadas de Salvador e possi-
bilita rapidez, baixo custo de manutenção agregando grandes 
benefícios no desenvolvimento das espécies plantadas, não 
compactando o solo. O sistema também favorece a drenagem 
do volume das águas pluviais em períodos de chuvas intensas 
na cidade, drenando no solo sob a calçada o volume de água 
excessivo, aumentando assim a área de absorção.

O uso das placas de PVC ou similar do tipo SOIL-CELL tam-
bém possibilita maior rapidez, organização e flexibilidade na 
instalação e manutenção na vala técnica multiuso, facilitando 
a compatibilização e  acomodando de maneira organizada os 

serviços de energia, telecomunicações, redes de dados e fibra 
ótica, gás e abastecimento de água. 

Entretanto a maior vantagem na escolha do uso das placas 
de PVC ou similar do tipo SOIL-CELL nas valas técnicas 
das calçadas se dá pela grande possiblidade de infiltração de 
águas e o melhor desenvolvimento das raízes das espécies 
plantadas.

[Diagrama 20 Exemplo de vala calçada com solo aerado tipo Soil Cell]
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1.5.3 - Sistema híbrido de valas de calçadas

O sistema híbrido de valas de calçada utiliza os benefícios 
das placas de PVC ou similar do tipo SOIL-CELL apenas sob 
a faixa de serviços das calçadas. Esse sistema evita a com-
pactação do solo nesta faixa, permitindo assim maior infil-
tração de águas e o melhor desenvolvimento das raízes das 
espécies plantadas, podendo ser integrado com calçadas já  
existentes e executadas com valas em solo compactado.

A principal vantagem deste sistema é a possibilidade do 
desenvolvimento das raízes das espécies plantadas e a pos-
sibilidade de ampliação das calçadas com baixo custo, além 
disso pode ser aplicado também para as instalações compar-
tilhadas, facilitando a organização dos sistemas subterâneos e 
reduzindo o tempo de manutenção quando necessário. 

Ao evitar a completa compactação do solo, o sistema híbrido 

híbrido - re
tro�t

calçada antiga

calçada nova

também possibilita a drenagem de grande volume das águas 
pluviais que fica sobre as calçadas em períodos de chuvas 
intensas, dispersando rapidamente no solo o volume de água 
excedente, aumentando assim a área de absorção da cidade e 
reduzindo riscos, como de alagamentos. 

Nos diagramas 22 e 23 comparamos os modelos de valas de 
calçadas compactadas e o sistema de valas de calçadas com 
placas de PVC ou similar do tipo SOIL-CELL, em uma seção 
técnica (corte) de uma calçada arborizada genérica executada 
com sistema pré-fabricado de 300 cm.

[Diagrama 21 Exemplo de vala de calçada com solo em sistema híbrido]
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Legenda

01. Camada de concreto na faixa de acesso
02. Camada de concreto magro e=10 cm
03. Solo compactado na faixa de acesso
04. Camada base em brita nº 0 e nº 1
05. Manta geotêxtil (bidin) e brita nº 0
06. Dreno de PVC com 100 mm
07. Base em brita nº 2 e nº 3 para pista
08. Camada de asfalto tradicional
09. Sargeta em concreto pré-fabricado
10. Meio-fio de concreto pré-fabricado
11. Junta em manta betuminosa e=7 mm
12. Solo compactado
13. Tubo drenante em PVC 65 mm
14. Camada de concreto 
15. Camada de areia para assentamento 
16. Junta de areia para piso intertravado
17. Terra compactada
18. Piso de concreto intertravado
19. Junta em manta betuminosa e= 7 mm
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[Diagrama 22 Seção detalhada de calçada arborizada de 300 x 100 cm com pavimentação em piso intertravado em solo compactado]

[Diagrama 23 Seção detalhada de calçada arborizada de 300 x 100 cm com pavimentação em piso intertravado com placas  Soil-Cell]

Legenda

01. Camada de concreto na faixa de acesso
02. Camada de concreto magro e=10 cm
03. Solo compactado na faixa de acesso
04. Camada base em brita nº 0 e nº 1
05. Manta geotêxtil (bidin) e brita nº 0
06. Dreno de PVC com 100 mm
07. Base em brita nº 2 e nº 3 para pista
08. Camada de asfalto tradicional
09. Sargeta em concreto pré-fabricado
10. Meio-fio de concreto pré-fabricado
11. Junta em manta betuminosa e=7 mm
12. Solo compactado
13. Tubo drenante em PVC 65 mm
14. Camada de concreto 
15. Camada de areia para assentamento 
16. Junta de areia para piso intertravado
17. Placas de PVC ou similar tipo Soil Cell
18. Piso de concreto intertravado
19. Junta em manta betuminosa e= 7 mm
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2. Áreas verdes públicas 
(parques, praças e jardins)

Estes espaços são potencialmente os de menores restrições ou 
com maiores possibilidades para arborização. Normalmente 
existem áreas permeáveis extensas ou no mínimo propícias; 
a presença dos equipamentos urbanos (redes elétricas, tele-
fonia, cabines, etc.) é menor e, principalmente, o tráfego de 
veículos é inexistente ou muito limitado e o trânsito de pedes-
tres é localizado. Por esses motivos, a seleção das espécies é 
muito mais eclética; entretanto, as espécies de grande porte 
devem ser preferidas porque quanto maior a árvore, maior o 
seu efeito benéfico sobre o ambiente. E árvores decíduas e 
com acúleos pontiagudos, como as lindas barrigudas, têm aí 
sua oportunidade. 

Aqui também vale a procura por espaços ociosos para se trans-
formarem em áreas verdes como, por exemplo, rotatórias e 
alças de viadutos, que podem apresentar área permeável  ade-
quada e receber árvores, mas após análise criteriosa do local, 
caso encontre-se possível conflito da altura da árvore adulta 
e a visibilidade do trânsito. Outra possibilidade são áreas de 
drenagem natural, fundos de vale e margens de cursos d’água, 
que podem ser transformados em parques lineares. 

As áreas verdes podem ser implantadas com objetivos espe-
cíficos como a melhoria da qualidade do ar e a redução de ruí-
dos, como, por exemplo, nos arredores de centros industriais. 
Para a despoluição do ar, recomenda-se:

(1) Combinar plantas de copas abertas e permeáveis com bar-
reiras densas; 
(2) Plantios concêntricos em torno da fonte poluidora;  
(3) Plantios perpendiculares à direção do vento, se possível 
(Paiva e Gonçalves, 2002).

Para a atenuação de ruídos, recomenda-se o estabelecimen-
to de cinturões verdes entre áreas “produtoras” de ruídos e        
outras regiões, como as residenciais: 

•Quanto maior a espessura do cinturão, maior o efeito na di-
minuição dos ruídos. A capacidade de absorção acústica das 
plantas varia com o tamanho da folha e com a densidade da 
copa. 

•Utilizar árvores com folhagem perene e densa, com muitas 
camadas de folhas e/ou folhas grandes (Paiva e Gonçalves, 
2002).

3. Orla marítima 

A cidade de Salvador ocupa uma península (porção de terra 
que avança sobre o mar e que está ligada ao continente por 
uma parte menor chamada de istmo), que adentra a Baía de 
Todos-os-Santos. O fato de estar localizada em uma penín-
sula faz com que Salvador seja a capital brasileira (e pos-
sívelmente a cidade) com a maior extensão litorânea; são 
mais de 50 quilômetros de praias (sem considerar as ilhas 
que fazem parte do município e que possuem enormes ex-
tensões praianas), que propiciam peculiaridades paisagísticas 
fenomenais.  

No entanto, esta localização faz com que a cidade esteja ex-
posta a um dos maiores índices de salinidade do ar do Brasil, 
sendo que alguns bairros da orla são “mais castigados”, já 
que a salinidade provoca uma série de efeitos negativos às es-
truturas metálicas e de alvenaria como corrosão, menor tem-
po de vida dos materiais e maior necessidade de manutenção. 

Além das construções, o ambiente litorâneo representa tam-
bém adversidades para as plantas: ventos fortes, alta sa-            
linidade, inundações salinas ocasionais ou periódicas, solos 
arenosos pobres em nutrientes e que permitem o rápido es-
coamento da água. Por esses motivos a seleção das espécies 
para o plantio na orla marítima deve ser ainda mais criterio-
sa. Apenas as árvores originárias de restinga (veja o item da 
vegetação natural de Salvador) devem ser cultivadas, porque 
elas apresentam diversas adaptações aos estresses ambientais 
litorâneos. 

Este manual indica muitas espécies tanto de pequeno como 
médio e grande porte que podem ser plantadas na orla de Sal-
vador, além de palmeiras para compor o paisagismo. Muito 
importante é que as mudas a serem plantadas na orla venham 
de sementes de árvores (espécimes) que vivem em ambiente 
litorâneo.  

Além da seleção de espécies oriundas da restinga, outros 
cuidados poderão ser necessários para as mudas plantadas à 
beira-mar, como a instalação de tutor mais forte para susten-
tar a planta diante dos ventos e a colocação de cobertura mor-
ta para manter a umidade do solo e evitar o seu ressecamento. 
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Araçazinho
(Calycolpus legrandii)

Família:  MYRTACEAE
Ambiente de origem: restinga
Folhagem: perene
Porte: pequeno (cerca de 3m de altura)
Locais de plantio: ruas, praças,  jardins e orla marítima.

Delicada arvoreta com tronco avermelhado, folhas simples, 
cartáceas e lustrosas, flores brancas com sépalas (parte da 
flor normalmente verde) persistentes, que adquirem co-
loração avermelhada após a queda das pétalas; os frutos 
(pequenas goiabas) são indeiscentes e consumidos pela fauna 
silvestre. 
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Angelim-da-Praia
(Andira nitida)

Família: LEGUMINOSAE
Ambiente de origem: florestas estacional semidecidual e om-
brófila; restinga
Folhagem: perene
Porte: pequeno a médio (5 a 12 m de altura)
Locais de plantio: ruas, praças, jardins, estacionamentos, orla 
marítima.

Sua copa globosa, com folhas compostas por folíolos cartá-
ceos, glabros e brilhantes, proporciona sombra densa e bele-
za aos olhos dos apreciadores; as flores róseas são delicadas 
e os frutos são consumidos por morcegos, que fazem a dis-
persão das sementes.
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Baba-de-Boi
(Cordia superba)

Família:  BORAGINACEAE
Ambiente de origem: floresta ombrófila
Folhagem: perene
Porte: pequeno a médio (4 a 10 m de altura)
Locais de plantio: ruas estreitas ou amplas, praças, parques e 
jardins.

Graciosa é um dos adjetivos desta árvore com copa globosa, 
folhas simples, belas flores brancas brilhantes e frutos globo-
sos, comestíveis, com mucilagem pegajosa, daí o seu nome 
comum.
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Cajueiro
(Anacardium occidentale)

Família: ANACARDIACEAE
Ambiente de origem: restinga
Folhagem: perene
Porte: pequeno a médio (5 a 10 m de altura)
Locais de plantio: praças, jardins, orla marítima, em grandes 
áreas pelo fato de ser esgalhada; mas mediante podas pode 
ser plantada em ruas.

Árvore normalmente esgalhada e com tronco curto, folhas 
simples com forte odor de terebintina; as flores brancas ou 
rosadas são delicadas e perfumadas; os cajus (pseudofrutos) 
apresentam variada coloração e são comestíveis, assim como 
os frutos torrados, a castanha-de-caju.
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Camboatã-de-Restinga
(Matayba discolor)

Família:  SAPINDACEAE
Ambiente de origem: floresta ombrófila; restinga
Folhagem: perene
Porte: pequeno a médio (4 a 8m de altura)
Locais de plantio: ruas, praças, jardins, orla marítima.

Árvore com sombra densa formada por folhas compostas 
brilhantes, os ramos podem ser muito baixos e caídos, ne-
cessitando de podas quando plantada em vias públicas. As 
flores são pequenas e os frutos são deiscentes e mostram 
sementes com mucilagem apreciadas pela avifauna.
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Cambuí
(Myrcia guianensis)

Família: MYRTACEAE
Ambiente de origem: restinga.
Folhagem: perene.
Porte: pequeno a médio (6 a 12 m de altura).
Locais de plantio: ruas, praças, jardins, orla marítima.

Árvore com tronco estriado e copa elipsoide (altura 
maior do que o diâmetro, o que facilita a combinação com                 
outras espécies, de copa aberta); folhas simples, cartáceas; 
flores brancas e frutos que atraem a avifauna. 
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Carobinha
(Jacaranda obovata)

Família:  BIGNONIACEAE
Ambiente de origem: restinga.
Folhagem: perene.
Porte: pequeno porte (3 a 6 m de altura).
Locais de plantio: ruas, praças, jardins, orla marítima.

Esta graciosa árvore apresenta folhas compostas, recortadas 
e glabras; suas flores lilases são levemente perfumadas e atra- 
em beija-flores, os frutos são secos e deiscentes, liberando 
sementes aladas. 
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Chuva-de-Ouro
(Cassia ferruginea)

Família: LEGUMINOSAE
Ambiente de origem: floresta ciliar, estacional semidecidual 
e ombrófila. 
Folhagem: decídua.
Porte: médio (7 a 12 m de altura).
Locais de plantio: ruas, praças, jardins, orla marítima.

Árvore com folhas compostas por folíolos brilhantes e 
belíssimos cachos de flores perfumadas. Esta é a nossa chu-
va-de-ouro nativa, tão bela quanto a sua irmã da Ásia (Cas-
sia fistula) , da qual pode ser diferenciada pelo tamanho dos 
folíolos, que em C. ferruginea são menores e mais delicados.
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Fruta-de-Pomba 
(Erythroxylum passerinum)

Família:  ERYTHROXYLACEAE
Ambiente de origem: floresta ombrófila; restinga.
Folhagem: perene.
Porte: pequeno porte (3 a 6 m de altura).
Locais de plantio: encostas, ruas, praças, jardins, orla marítima.

Arvoreta graciosa com folhas simples, flores brancas e frutos 
vermelhos, quando maduros, que atraem aves, vindo daí o 
seu nome comum.
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Ipê-Branco
(Tabebuia elliptica)

Família: BIGNONIACEAE
Ambiente de origem: restinga. 
Folhagem: decídua.
Porte: médio (3 a 21 m de altura).
Locais de plantio: ruas, praças, jardins, estacionamentos,  orla 
marítima.

Árvore que apresenta tronco esbranquiçado; folhas compos-
tas, palmadas, com 3 a 5 folíolos coriáceos; as belas flores 
brancas possuem a garganta amarelada; os frutos são cápsu-
las alongadas deiscentes com muitas sementes aladas. 
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Ipê-Rosa 
(Handroanthus selachidentatus)

Família:  DECIDUA.
Ambiente de origem: floresta ombrófila; restinga.
Folhagem: perene.
Porte: médio (6 a 10 m de altura).
Locais de plantio: ruas, avenidas,  praças, jardins.

Uma espécie do famoso e belo Ipê-Rosa; folhas compostas 
e palmadas e frutos deiscentes que desprendem sementes 
aladas.
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Juazeiro
(Ziziphus undulata e ziziphus platyphylla)

Família: RHAMNACEAE
Ambiente de origem: floresta ciliar e estacional semideci 
dual; restinga.
Folhagem: decídua.
Porte: médio (3 a 7 m de altura).
Locais de plantio: ruas, praças, orla marítima, encostas e mata 
ciliar.

Árvore espinescente que oferece boa sombra; folhas simples 
com margem serreada verde brilhante, delicadas flores e fru-
tos apreciados pela fauna.
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Mangue-bravo 
(Clusia nemorosa)

Família:  CLUSIACEAE
Ambiente de origem: floresta estacional semidecidual e om-
brófila; restinga.
Folhagem: perene.
Porte: pequeno a médio (3 a 8 m de altura).
Locais de plantio: praças, jardins, especialmente orla marítima.

Árvore ou arbusto com raízes aéreas do tipo escora (pare-
cidas com árvores de mangue, vindo daí o nome comum); 
látex amarelado; dioica (flores masculinas e femininas em in-
divíduos diferentes), ambas as flores vistosas; folhas simples e 
carnosas; frutos deiscentes mostrando várias sementes com 
arilo vermelho.
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Mangue-Sereno
(Bonnetia stricta)

Família: BONNETIAECE
Ambiente de origem: restinga.
Folhagem: perene.
Porte: pequeno (2 a 6 m de altura).
Locais de plantio: qualquer espaço da orla marítima com área 
permeável grande. Planta muito adaptada a solos salinos com 
inundação periódica ou constante.

Árvore ou arbusto com folhas simples, cartáceas (ou carno-
sas), glabras e concentradas no ápice dos ramos. Sua flor é 
equiparada à famosa camélia, por isso um dos seus nomes 
comuns é falsa-camélia. 
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Murici-da-Praia 
(Byrsonima sericea)

Família:  MALPIGHIACEAE
Ambiente de origem: floresta ciliar e ombrófila; restinga.
Folhagem: perene.
Porte: pequeno a grande (3 a 20 m de altura).
Locais de plantio: ruas, avenidas, praças, jardins, orla marítima.

Árvore pioneira que fornece boa sombra o ano inteiro, as 
folhas são simples, cartáceas, discolores, com a face inferi-
or levemente ferrugínea; as flores amarelo-ouro estão em 
cachos na ponta dos ramos; os frutos atraem a avifauna.
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3Pata-de-Vaca 

(Bauhinia forficata)

Família: LEGUMINOSAE
Ambiente de origem: floresta estacional semidecidual e om-
brófila.
Folhagem: perene.
Porte: pequeno a grande (3 a 20 m de altura).
Locais de plantio: ruas, avenidas, praças, jardins, orla marítima.

Esta é a nossa Pata-de-Vaca nativa, com filhas bilobadas em 
forma de casco de vaca, espinhos nos ramos e belas flores 
brancas; os frutos são deiscentes.
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Pau-Brasil
(Paubrasilia echinata)

Família:  LEGUMINOSAE
Ambiente de origem: floresta estacional semidecidual e om-
brofila; restinga.
Folhagem: perene.
Porte: pequeno a médio (5 a 15 m de altura).
Locais de plantio: ruas, avenidas, praças, jardins, orla marítima, 
estacionamentos.

Árvore nacional do Brasil (Lei Federal 6.607/1978), com 
belo tronco avermelhado e com acúleos (protuberâncias             
semehantes a espinhos) no tronco jovem e nos ramos. As 
folhas são compostas, brilhantes, ofertando sombra espessa 
o ano inteiro; as belas flores amarelas com uma das pétalas 
avermelhada são de curta duração; os frutos espinescentes  
são deiscentes.
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Pitangueira
(Eugenia uniflora)

Família: MYRTACEAE
Ambiente de origem: floresta ciliar, estacional semidecidual e 
ombrófila; restinga. 
Folhagem: perene.
Porte: pequeno (2 a 5 m de altura).
Locais de plantio: ruas, encostas, praças, jardins, orla marítima.

Delicada árvore com folhas simples brilhantes, as folhas        
jovens são avermelhadas; a floração é espetacular, mas as 
flores duram apenas um ou dois dias; os lindos frutos sulca-
dos são muito apreciados por pessoas e aves.
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Quaresmeira
(Tibouchina francavillana)

Família:  MELASTOMATACEAE
Ambiente de origem: floresta ciliar; estacional semidecidual 
e ombrófila; restinga.
Folhagem: perene.
Porte: pequeno (2 a 5 m de altura).
Locais de plantio: ruas, praças, jardins, orla marítima, encostas 
e matas ciliares.

Árvore elegante com floração exuberante, folhas simples e 
ásperas; flores arroxeadas belíssimas; os frutos são pequenas 
cápsulas que contêm muitas sementes minúsculas. 
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7Quina

(Coutarea haxandra)

Família: RUBIACEAE
Ambiente de origem: floresta estacional semidecidual e om-
brófila.
Folhagem: perene.
Porte: pequeno (4 a 8 m de altura).
Locais de plantio: ruas, praças, jardins.

Árvore com copa globosa, folhas simples que oferecem som-
bra densa; flores vistosas que lhe proporcionam grande bele-
za; frutos secos deiscentes que liberam sementes aladas.
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São-João
(Senna phlebadenia)

Família: LEGUMINOSAE
Ambiente de origem: floresta ombrófila; restinga.
Folhagem: perene.
Porte: pequeno (2 a 6 m de altura).
Locais de plantio: ruas, praças, jardins, orla marítima, encostas 
e matas ciliares.

Árvore ou arbusto com folhas compostas por 3 pares de 
folíolos com tricomas (pelos) ferrugíneos; flores muito visto-
sas e frutos deiscentes com muitas sementes.
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Saboneteira
(Sapindus saponaria)

Família: SAPINDACEAE
Ambiente de origem: floresta estacional semidecidual e om-
brófila, mata ciliar.
Folhagem: perene.
Porte: pequeno a médio (5 a 10 m de altura).
Locais de plantio: ruas, praças, jardins, estacionamentos e 
mata ciliar.

Árvore com copa globosa e sombra densa, folhas compostas 
por folíolos glabros (sem pelos); flores pequeninas esbran-
quiçadas; os frutos indeiscentes, negros quando maduros, 
contêm saponina, característica que nomeou os nomes co-
mum e científico.
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Urucum
(Bixa orellana)

Família: BIXACEAE
Ambiente de origem: floresta ciliar, estacional semidecidual 
ombrófila; restinga.
Folhagem: perene.
Porte: pequeno (3 a 5 m de altura).
Locais de plantio: ruas, praças, jardins, orla marítima, matas 
ciliares.

Árvore ou arbusto com folhas simples e glabras. Os frutos 
são curiosos e belos e sua coloração varia de marrom a ver-
melho vivo; as sementes são utilizadas como condimento e 
corante.
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Amescla
(Protium heptaphyllum)

Família: BURSERACEAE
Ambiente de origem: florestas ciliar e ombrófila, restinga.
Folhagem: perene.
Porte: médio a grande (6 a 28 m de altura).
Locais de plantio: ruas, praças, jardins e mata ciliar.

O tronco da amescla libera uma resina branca muito per-
fumada e medicinal. Sua folhas são compostas, glabras (sem 
pelos), brilhantes e aromáticas; as flores são esverdeadas e 
minúsculas; os frutos com arilo branco adocicado atraem a 
avifauna.
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Biriba
(Eschweilera ovata)

Família: LECYTHIDACEAE
Ambiente de origem: floresta ombrófila; restinga.
Folhagem: perene.
Porte: pequeno a grande (6 a 20 m de altura).
Locais de plantio: ruas largas, praças, jardins, orla marítima.

Árvore com folhas simples que fornecem sombra densa; as 
flores são perfumadas e as sementes são comestíveis. Dos 
seus ramos é feito o arco do berimbau.
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Birro
(Licania littoralis)

Família: CHRYSOBALANACEAE
Ambiente de origem: floresta ombrófila; restinga.
Folhagem: perene.
Porte: médio a grande (6 a 20 m de altura).
Locais de plantio: ruas largas, praças, jardins, orla marítima.

Árvore elegante com tronco colíndrico; folhas simples e 
coriáceas; flores esbranquiçadas pequeninas; os frutos são 
consumidos pela fauna. A forma dos frutos é parecida com 
um birro ou bilro, peça de madeira utilizada para manejar os 
fios na tecedura de rendas artesanais, o que dá nome comum 
à árvore. 
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Canafístula
(Peltophorum dubium)

Família: LEGUMINOSAE
Ambiente de origem: floresta estacional decidual e semide-
cidual, ombrófila.
Folhagem: perene.
Porte: grande (10 a 25 m de altura).
Locais de plantio: ruas largas, praças, jardins, orla marítima.

Árvore com floração esplêndida, flores perfumadas e belas; 
folhas compostas por folíolos pequeninos e delicados, frutos 
indeiscentes (não se abrem) com uma única semente. 
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(Tabebuina aurea)

Família: BIGNONIACEAE
Ambiente de origem: floresta ombrófila.
Folhagem: perene.
Porte: médio a grande (6 a 20 m de altura).
Locais de plantio: ruas largas, avenidas, praças e jardins.

Árvore imponente, principalmente quando atinge grande 
porte; folhas compostas, bela floração de amarelo-ouro; fru-
tos deiscentes que liberam sementes aladas.



11
6

M
AN

UA
L 

DE
 A

RB
O

RI
ZA

ÇÃ
O

 U
RB

AN
A 

20
18

Ipê-Amarelo
(Handroanthus serratifolius)

Família: BIGNONIACEAE
Ambiente de origem: floresta ombrófila.
Folhagem: perene.
Porte: grande (8 a 30 m de altura).
Locais de plantio: ruas largas, avenidas, praças e jardins.

Árvore que, quando perde as folhas, mostra sua exuberante 
floração amarelo-ouro; folhas compostas, frutos deiscentes 
com sementes aladas.
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(Handroanthus impetiginosus)

Família: BIGNONIACEAE
Ambiente de origem: floresta ombrófila.
Folhagem: perene.
Porte: médio a grande (10 a 30 m de altura).
Locais de plantio: ruas largas, avenidas, praças e jardins.

Considerada uma das mais belas florações em árvores, suas 
flores de rosa encarnado preenchem toda a copa sem folhas 
e exalam suave perfume, suas folhas são compostas e palma-
das e os frutos deiscentes.
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Jacarandá-da-Bahia
(Dalbergia nigra)

Família: LEGUMINOSAE
Ambiente de origem: floresta estacional, semidecidual e om-
brófila.
Folhagem: perene.
Porte: médio a grande (10 a 20 m de altura).
Locais de plantio: ruas largas, avenidas, estacionamentos,  
praças, jardins.

Árvore esgalhada; folhas compostas por folíolos glabros (sem 
pelos), mimosas flores brancas perfumadas e frutos indeis-
centes com uma única semente. 
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(Himatanthus bracteatus)

Família: APOCYNACEAE
Ambiente de origem: floresta estacional decidual; restinga
Folhagem: perene.
Porte: médio a grande (7 a 20 m de altura).
Locais de plantio: ruas largas, praças, jardins, orla marítima e 
encostas.

Árvore elegante que produz látex branco; folhas simples, bri- 
lhantes e concentradas no ápice dos ramos, frutos grandes, 
que se abrem liberando sementes aladas. 
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Oiti-da-Praia
(Licania tomentosa)

Família: CHRYSOBALANACEAE
Ambiente de origem: floresta ombrófila; restinga.
Folhagem: perene.
Porte: médio a grande (8 a 20 m de altura).
Locais de plantio: ruas largas, avenidas, praças, jardins e orla 
marítima.

Bela árvore frondosa, de folhas simples com tricomas  (pe-
los),  que se soltam quando esfregados e que deram o nome 
à espécie (tomentosa); frutos comestíveis de tamanho médio, 
cuja caída de árvores altas pode causar danos.
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Maçaranduba 
(Manilkara salzmannii)

Família: SAPOTACEAE
Ambiente de origem:  floresta estacional semidecidual;  restinga.
Folhagem: perene.
Porte: pequeno a grande (3 a 22 m de altura).
Locais de plantio: ruas largas, praças, jardins, orla marítima. 

Árvore com látex branco; tronco com fissuras lingas; copa 
globosa que proporciona sombra densa; folhas simples, con-
centradas no ápice dos ramos; flores brancas e perfumadas; 
frutos indeiscentes, negros quando maduros, comestíveis, 
com 1 ou 2 semanas.  
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Matataúba
(Schefflera morototoni)

Família: ARALIACEAE
Ambiente de origem: floresta ciliar, estacional semidecidual, 
ombrófila; restinga.
Folhagem: perene.
Porte: grande (10 a 20 m de altura).
Locais de plantio: praça, jardins, matas ciliares e encostas.

Árvore muito elegante com tronco reto, copa em forma de 
cálice e folhas compostas discolores, verdes na face superi-
or e bronzeadas na parte inferior, o que lhe confere grande 
beleza; as flores são pequenas e amareladas e os frutos ne-
gros são consumidos por aves. 
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Pau-Ferro
(Libidibia ferrea var. leiostachya)

Família: LEGUMINOSAE
Ambiente de origem:  floresta estacional semidecidual;  restinga.
Folhagem: perene.
Porte: pequeno a grande (4 a 20 m de altura).
Locais de plantio: ruas largas, praças, jardins, orla marítima e 
matas ciliares.

Bela árvore com copa esgalhada, tronco rugoso, folhas com-
postas e delicadas flores azuladas, que anunciam a primavera 
em Salvador; os frutos são indeiscentes.
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Pau-Paraíba
(Simarouba amara)

Família: SIMAROUBACEAE
Ambiente de origem: floresta estacional semidecidual e om-
brófila; restinga. 
Folhagem: perene.
Porte: pequeno a grande (4 a 26 m de altura).
Locais de plantio: ruas largas, parques, jardins, praças, orla 
marítima. 

Árvore elegante com tronco cilíndrico; folhas compostas, 
pinadas e brilhantes; flores pequeninas esverdeadas; frutos 
pretos quando maduros, consumidos pela avifauna. 



12
5

Sibipiruna
(Poincianella pluviosa var. peltophoroides)

Família: LEGUMINOSAE
Ambiente de origem: floresta ombrófila.
Folhagem: perene semidecídua.
Porte: médio a grande (8 a 24 m de altura).
Locais de plantio: ruas largas, avenidas, praças, jardins e esta-
cionamentos.

Espécie merecidamente consolidada na arborização urbana 
brasileira; oferta boa sombra o ano inteiro; folhas compos-
tas por folíolos delicados, bela floração e frutos deiscentes 
mostrando sementes negras.  
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Sucupira
(Bowdichia virgilioides)

Família: LEGUMINOSAE
Ambiente de origem: floresta ciliar e estacional semideci- 
dual; restinga. 
Folhagem: perene.
Porte: pequeno a grande (4 a 20 m de altura).
Locais de plantio: ruas largas, parques, jardins, praças, orla 
marítima. 

Bela árvore com copa esgalhada, tronco rugoso, folhas com-
postas e delicadas flores azuladas, que anunciam a primavera 
em Salvador; os frutos são indeiscentes.
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Buri
(Allagoptera caudescens)

 
Ambiente de origem: floresta ciliar e ombrófila.
Porte: médio a grande (8 a 24 m de altura).
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Caxandó
(Allagoptera arenaria )

 
Ambiente de origem: restinga.
Porte: pequeno (1 a 2 m de altura).
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Juçara
(Euterpe edulis)

 
Ambiente de origem: florestas ciliar e ombrófila.
Porte: pequeno a médio (3 a 10 m de altura).
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Licurioba
(Syagrus schizophylla)

  
Ambiente de origem: restinga.
Porte: pequeno (4 a 7 m de altura).
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Pati
(Syagrus botryophora)

 
Ambiente de origem: floresta ciliar, estacional semidecidual e 
ombrófila; restinga.
Porte: pequeno a grande (5 a 24 m de altura).
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Piaçava
(Attalea funifera)

 
Ambiente de origem: restinga; floresta ombrófila.
Porte: médio (até 12 m de altura). Caule aéreo ou subterrâ-
neo.
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4. Encostas e Taludes

Salvador tem muitas ladeiras que já foram anunciadas em 
prosa e verso (Ladeiras do Pelô, da Preguiça, da Serraria, de 
São João, dos Aflitos, do Pau Miúdo, etc.). A presença de 
uma grande falésia e suas escarpas atravessando boa parte 
da península é uma característica marcante da cidade. Esse 
desnível faz possível a existência da “cidade alta” e da “ci-
dade baixa”. Se por um lado essas encostas constituem um 
elemento paisagístico de grande beleza, por outro lado, é uma 
limitação para a expansão urbana e para as construções. Nos 
últimos anos, as encostas tornaram-se foco de atenção pelo 
aumento do número de deslizamentos como consequência 
das chuvas. A ocupação das encostas é um problema social, 
como em todas as partes: a população de baixa renda é em-
purrada para os locais mais críticos e de difícil ocupação. 
Normalmente as encostas necessitam de obras de engenharia, 
com intervenções para sua contenção, mas este assunto foge 
do escopo deste manual e vamos nos ater somente ao plantio 
de árvores para a conservação, contenção e recuperação em 
situações onde isso é possível. 

A principal mensagem é: 

AS ENCOSTAS DEVEM ESTAR COBERTAS POR 
VEGETAÇÃO! 

Ou seja, é fundamental que plantas cubram o terreno, prin-
cipalmente aquelas que ocorrem naturalmente. As raízes das 
plantas seguram a terra, evitando o início do desbarranca-
mento. Onde a encosta está descoberta, sem a vegetação, a 
água das chuvas leva a camada superficial da terra e, a de-
pender da força da enxurrada, ajudada pela força da gravi-
dade, partes substanciais da encosta se desprendem e então 
podemos ter uma situação catastrófica, muitas vezes de difícil 
recuperação.

Ao contrário das árvores para as vias públicas, as espécies 
das encostas devem apresentar sistema radicular agressivo e 
ramificado. As raízes devem se espalhar e ao mesmo tempo 
se aprofundar no solo. O ideal é uma combinação de plantas 
herbáceas, arbustivas e arbóreas. As gramíneas (os capins) e 
as leguminosas herbáceas são plantas excelentes para a co-
bertura rápida do terreno. Uma dica importante é observar 
o que a natureza está “colocando”, quais as plantas nativas 
(aqui também é preciso ter cuidado com as exóticas invaso-
ras) que aparecem e se desenvolvem bem nas encostas e fa-
vorecer o seu desenvolvimento. 

Apesar das bananeiras serem plantas muito comuns nas en-

costas de Salvador, elas não devem, de maneira alguma, ser 
plantadas em terrenos inclinados. Ao contrário, as bananeiras 
devem ser eliminadas das encostas; isso porque suas raízes 
são muito pequenas e concentradas e não seguram a terra. 
Em uma enxurrada, as bananeiras são facilmente arrastadas, 
porque, além das raízes reduzidas, as folhas acumulam água, 
fazendo um grande peso, que as raízes não suportam. Assim, 
as bananeiras não se prestam para a contenção das encostas. 

Na seção das espécies há indicação das espécies arbóreas que 
podem ser plantadas nas encostas. Foi por meio da obser-
vação das árvores nativas presentes em encostas “vegetadas” 
e bem conservadas em Salvador que foi construída esta lista 
das espécies. A natureza deve ser sempre a nossa mestra. 

Mas, atenção! Em encostas declivosas (inclinação igual ou 
superior a 30%), não se deve plantar árvores. Devido ao seu 
grande peso, árvores adultas podem provocar o desmorona-
mento do terreno. Neste caso, deve ser realizado o plantio de 
capins e gramas, porque o seu sistema radicular ramificado 
(grande quantidade de raízes superficiais e algumas profun-
das) ajuda a segurar o terreno e evitar o desbarrancamento. 
Plantas herbáceas, como por exemplo amendoim-forrageiro 
(Arachis pintoi), também podem ser plantadas em encostas. 

Taludes

As orientações das encostas são válidas para os cortes de ter-
renos que deixam o solo exposto, como os taludes de corte e 
de aterro, resultados da preparação do relevo do terreno para 
as construções. No entanto, as condições dos solos dos ta-
ludes são ainda mais frágeis, principalmente se houver su- 
bstrato solto. Neste caso, poderá ser necessária a colocação 
de placas de grama ou mantas especiais para contenção ou 
ainda sacos de aniagem, qualquer um deles pregados com 
pequenas estacas ou ganchos de metal ou bambu. O primeiro 
objetivo é segurar a terra e cobrir o terreno com espécies de 
leguminosas e gramíneas, evitando ao máximo o revolvimen-
to do terreno. Vale ressaltar, mais uma vez, que normalmente 
encostas e taludes necessitam de obras de engenharia.

Controle da erosão com uso da vegetação 
(Paiva & Gonçalves 2002).

(1) onde o uso do solo não requer remoção de árvores ou de 
outra vegetação natural, ela deve ser mantida e preservada;
(2) onde existe uma vegetação inadequada, deve-se substi-
tuí-la por outra mais conveniente;
(3) áreas críticas devem ser protegidas por vegetação adequa-
da (encostas, margens de cursos d’água e solos friáveis).
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Aroeira-da-Praia
(Schinus terebinthifolius)

Família: ANACARDIACEAE
Ambiente de origem: floresta ciliar, estacional semidecidual e 
ombrófila; restinga. 
Folhagem: perene.
Porte: pequeno a médio (2 a 12 m de altura).
Locais de plantio: encostas e orla marítima. Atenção! Pode 
ser plantada em vias públicas, praças e jardins, mas somente 
em grandes espaços, pois seu poderoso sistema radicular é 
perigoso para construções.

Árvore com delicadas folhas compostas, que possuem in-
tenso odor de terebintina; as flores são esverdeadas e os 
pequenos frutos vermelhos, conhecidos como pimenta-rosa, 
são utilizados como condimento e avidamente consumido 
pelas aves.
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(Trema micranta)

Família: CANNABACEAE
Ambiente de origem: floresta ciliar, estacional semidecidual 
e ombrófila.
Folhagem: perene.
Porte: pequeno a médio (5 a 12 m de altura).
Locais de plantio: encostas e matas ciliares.

Árvore com folhas simples e ásperas; flores verdes diminutas 
e frutos também pequenos e verdes consumidos e dissemi-
nados por aves. 
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Feijão-Bravo
(Cynophalla flexuosa)

Família: CAPPARACEAE
Ambiente de origem: floresta ciliar, estacional semidecidual e 
ombrófila; restinga. 
Folhagem: perene.
Porte: pequeno (3 a 6 m de altura).
Locais de plantio: encostas, especialmente aquelas da orla 
marítima, e matas ciliares.

Árvore ou arbusto com caule ramificado; suas folhas simples 
são coriáceas; as flores são grandes e vistosas e os frutos são 
legumes (o que faz com que a planta seja confundida com 
uma leguminosa) com 4 a 25 sementes. 
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Guapira
(Guapira pernambucensis)

Família: NYCTAGINACEAE
Ambiente de origem: floresta ciliar, estacional semidecidual 
e ombrófila.
Folhagem: perene.
Porte: pequeno (até 3 m de altura).
Locais de plantio: ruas, encostas, especialmente aquelas da 
orla marítima.

Arvoreta ou arbusto com folhas simples e carnosas; flores 
pequeninas e esverdeadas; frutos pequenos e negros quando 
maduros. É uma das espécies mais comuns nas encostas à 
beira do mar em Salvador. 
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Murta-Vermelha
(Allophylus edulis)

 
Família:  SAPINDACEAE
Ambiente de origem: floresta ciliar, estacional decidual e om-
brófila.
Folhagem: perene.
Porte: pequeno a médio (3 a 8 m de altura).
Locais de plantio: encostas, ruas, praças, jardins, matas ciliares.

Árvore com delicadas folhas compostas trifolioladas com 
margem serreada; flores brancas minúsculas e frutos verme-
lhos quando maduros, que atraem a avifauna. 
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5. Quintas e áreas internas
(Propiedades públicas ou privadas) 

Os quintais e jardins particulares são uma grande contribuição 
para as áreas verdes de uma cidade. Em alguns casos, como 
por exemplo no subúrbio ferroviário de Salvador, são quase 
os únicos espaços arborizados dos bairros. Os quintais tam-
bém contribuem para a alimentação das famílias; além de 
puro deleite, imagine a delícia de tirar e comer uma fruta de 
uma árvore da sua casa, plantada por você? Os quintais são 
normalmente espaço dominado por mulheres, é o lugar das 
plantas medicinais, da horta, da criação de animais domésti-
cos e área de experimentação empírica que contribui para a 
conservação de recursos genéticos. Há um caso emblemático 
em Salvador: a variedade, da laranja-de-umbigo ou laran-
ja-baía foi uma mutação (alteração genética) espontânea, que 
ocorreu em um quintal do Cabula (Embrapa 1998) e hoje é 
uma importante variedade, muito apreciada e mundialmente 
plantada e comercializada. 

Considerando essa importância, a indicação deste manu-
al é para o plantio de espécies frutíferas nativas e exóticas 
nos quintais. Mas é claro que as espécies indicadas para as 
outras áreas também podem aí ser plantadas. Os gestores e 
proprietários devem considerar o plantio das outras espécies 
nativas pouco comuns, pensando sempre na diversificação. 
Recomendamos o plantio de espécies diferentes, especial-
mente quando próxima uma da outra, para melhor aprovei-       
tamento do espaço aéreo e subterrâneo, ou seja, espécies in-
tercaladas, em caso do plantio de mais de um indivíduo da 
mesma espécie. 

A propagação das frutíferas pode ser por sementes e a planta 
adulta é chamada de “pé-franco” ou por enxertia. As primeiras 
demoram mais para crescer e produzir, mas vivem por mais 
tempo, enquanto as plantas enxertadas crescem mais rápido 
e começam a produzir mais cedo, no entanto, morrem antes 
das mudas oriundas de sementes. Por isso, em um pomar é 
interessante o plantio de mudas “pé-franco” e enxertadas. 

A indicação deste manual é de 30 espécies, sendo a metade 
de espécies nativas do Brasil, três da Amazônia (açaí, cacau 
e cupuaçu) e 12 da Mata Atlântica, e as demais são frutíferas 
estrangeiras; mas todas são espécies oriundas de ambientes 
tropicais ou subtropicais e se adaptam ao clima de Salvador. 
Algumas espécies tradicionalmente cultivadas em quintais e 
em outras áreas urbanas, e também rurais, como a goiabeira 
(Psidium guajava), jambo-vermelho (Syzygium malaccensis), 
jaqueira (Artocarpus heterophyllus) e mangueira (Mangifera 
indica) não foram citadas porque estão na lista das espécies 
exóticas invasoras do Nordeste do Brasil (Leão et al. 2011). 

Atenção! Estas espécies não devem ser
 plantadas nas vias públicas

Árvores com sistema radicular agressivo

Muitas árvores apresentam um extenso e profundo conjunto 
de raízes que interferem nas edificações, arrebentam passeios 
e restringem a acessibilidade de pessoas. Espécies de ambi-
entes úmidos, como é o caso da munguba e da paineira, ori-
undas das florestas de várzea da Amazônia, apresentam fortes 
e grandes raízes aéreas, para se fixarem ao ambiente pantano-
so, e não devem ser plantadas em vias públicas ou em locais 
com reduzida área de drenagem. 

Exemplos: Amendoeira (Terminalia catappa), Bilreiro 
(Guarea guidonia), Eucalipto (Eucalyptus sp.), Flamboyant 
(Delonix regia), Gameleiras ou figueiras (Ficus spp.), Mun-
guba (Pachira aquatica), Nim (Azadirachta indica), Paineira 
(Ceiba pentandra).

Árvores com frutos grandes

A queda dos frutos pode provocar acidentes e causar transtor-
nos em vias públicas. 

Cássia-rosa (Cassia grandis): os frutos são longos e pesados 
e sua queda pode causar acidentes.

Castanha-de-macaco (Couropita guianensis): os frutos são 
grandes e, quando caem, liberam sementes e massa com odor 
fétido.

Coqueiro (Cocos nucifera) e outras palmeiras apresentam 
frutos grandes, que necessitam ser retirados, para evitar a sua 
caída.

Jamelão (Syzygium cumini): os frutos não são grandes, mas 
eles caem e tornam os passeios escorregadios e manchados, 
exigindo limpeza constante.

Jaqueira (Artocarpus heterophyllus): frutos muito grandes e 
pesados, que caem quando muito maduros ou já em estado de 
putrefação.

Mangueira (Mangifera indica): a retirada de frutos de forma 
desordenada pode causar acidentes tanto com a queda dos 
frutos como com o arremesso de objetos para a sua retirada. 

Munguba (Pachira aquatica): os frutos grandes são deis-
centes e liberam sementes. 

Árvores e arbustos tóxicos 

Destacam-se algumas plantas comuns em Salvador que 
causam problemas de saúde em humanos, especialmente cri-
anças e pessoas sensíveis; e animais:

Carambola (Averrhoa carambola): o consumo de frutos por 
pessoas com deficiência renal pode ser fatal. Para pessoas 
saudáveis, os frutos não são tóxicos.

Chapéu-de-napoleão (Thevetia peruviana): a ingestão das se-
mentes pode ser fatal, principalmente para crianças; no adul-
to, a dose letal é de 4 a 10 sementes. O látex é cáustico e 
provoca queimações e irritações. 

Cinamomo (Melia azedarach): folhas e frutos tóxicos para 
humanos e animais.

Espirradeira (Nerium oleander): bastante comum em Sal-
vador, todas as partes desta planta, incluindo a inalação do 
perfume das flores e o látex, são tóxicas para seres humanos, 
especialmente crianças; além de animais e insetos. 

Manacá (Brunfelsia uniflora): toda a planta é tóxica, especial-
mente para crianças e animais domésticos. 
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Nome comum Nome científico Origem Forma de propagação

Espécies de pequeno e médio porte

Açaí “Euterpe oleraceae” Amazônia (várzea) Sementes
Amora-preta “Morus nigra” China e Japão Estacas

Banana* “Musa spp.” Sudeste asiático Divisão de rizomas
Cacau “Theobroma cacao” Amazônia (terra firme) Sementes
Caju “Anacardium occidentale” Brasil. Restinga Sementes e enxertia

Carambola** “Averrhoa carambola” Indonésia e Malásia Sementes e enxertia
Cupuaçu “Theobroma grandiflorum” Amazônia (terra firme) Sementes e enxertia
Graviola “Annona muricata” Antilhas Sementes

Jabuticaba “Plinia cauliflora” Mata Atlântica Sementes e enxertia
Laranja “Citrus sinensis” China Sementes e enxertia

Limão-cravo “Citrus limonia’ Índia Sementes 
Limão-taiti “Citrus latifolia” Desconhecida (híbrido) Enxertia
Mangaba “Hancornia speciosa” Restinga Sementes
Pitanga “Eugenia uniflora” Mata Atlântica Sementes
Romã “Punica granatum” Pérsia (atual Irã) Sementes e estaquia

Seriguela “Spondias purpurea” América Central Estacas
Umbu-cajá “Spondias bahiensis “ Mata Atlântica/Caatinga Estacas e sementes

Espécies de grande porte

Abacate “Persea americana” México e América Central Sementes e enxertia
Acerola “Malpighia emarginata” Índia Sementes e enxertia

Araticum “Annona mucosa” Mata Atlântica Sementes e enxertia
Bacupari “Garcinia brasiliensis” Amazônia e Restinga Sementes

Cajá  “Spondias mombin” Mata Atlântica Sementes e estacas
Ingá “Inga edulis” Mata Atlântica Sementes  

Jenipapo “Genipa americana” Florestas úmidas Sementes
Mangostão “Garcinia mangostana” Ásia Sementes

Pitomba “Talisia esculenta” Mata Atlântica Sementes
Rambutão “Nephelium lappaceum” Malásia Sementes e enxertia

Sapoti “Manilkara zapota” América Central e México Sementes e enxertia
Sapucaia “Lecythis pisonis” Mata Atlântica Sementes e enxertia

* Banana não é considerada árvore, pois não é lenhosa. Não deve ser plantada em terrenos inclinados.
**Os frutos da carambola são tóxicos para pessoas com deficiência renal e podem provocar a morte.

Lista de espécies (árvores frutíferas) para quintais e áreas internas.
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Abiótico: Local ou processo caracterizado pela ausência de seres vivos;

Aeração do solo: Quantidade de ar no solo; 

Área livre pública: Praça, canteiros de avenidas, alça de viadutos, parques e demais áreas destinadas à utilização pública;

Área permeável: Área ao redor da árvore seja na forma de canteiro, faixa ou piso drenante, que permita a infiltração de água 
e aeração do solo;

Broto ladrão: Rebrota vegetativa no colo e/ou tronco da árvore;

Calçada verde: Faixa permeável dentro do passeio que pode ser ajardinada e/ou arborizada;

Calcário: Produto originado de rocha sedimentar constituída predominantemente por carbonato de cálcio (CaCO3), utilizado 
para correção da acidez do solo;  

Coroamento: Elevação de parte do solo de maneira circular ao redor do exemplar arbóreo; 

Erosão: Desgaste progressivo do solo provocado pelo arraste de partículas devido à ação mecânica da água e dos ventos;

Faixa de rolamento: Faixa que representa uma linha demarcatória localizada no limite do leito carroçável para designar as 
áreas de circulação de veículos;

Fuste: Parte principal de uma árvore, situada entre o colo e as primeiras ramificações;

Inventário arbóreo: Conjunto detalhado de informações qualitativas do exemplar arbóreo cadastrado, com descrição minucio-
sa de sua condição individual, bem como dos elementos urbanos do seu entorno e suas possíveis interações;

Raiz enovelada: Raízes com crescimento circular;

Ramo codominante: Ramos com dimensões muito semelhantes (bifurcações) formados a partir da mesma posição de um 
tronco principal que competem pela dominância apical; 

Ramo cruzado: Ramos sobrepostos;

Ramo epicórmico: Ramo que nasce de uma gema dormente (epicórmica), devido ao aumento da luminosidade ou à elimi-
nação da dominância apical;

Rede aérea compacta: Rede elétrica com cabos condutores sustentados por cabo mensageiro fixado aos postes através de  
ferragem metálica (braço suporte tipo L);

Rede aérea convencional: Caracterizada por condutores nus apoiados sobre isoladores de vidro ou porcelana, fixados horizon-
talmente sobre cruzetas de madeira;

Rede aérea compacta protegida/isolada: Rede de distribuição aérea compacta, utilizando-se de cabos multiplexados (ou pré 
reunidos) ou spacer-cable. Os cabos protegidos são apenas encapados, não podendo ser considerados isolados eletricamente 
por não terem seu campo elétrico confinado;

Rede de distribuição Subterrânea: Parte de um sistema de distribuição associada a um alimentador primário, cujos cabos são 
instalados abaixo do nível do solo e isolados para a tensão nominal da rede primária; 

Transplante: Remoção de um exemplar arbóreo de um local para outro;

Vegetação interferente: Outro exemplar arbóreo que se desenvolve ao lado, no mesmo canteiro e que compete com o desen-
volvimento do outro;

Vegetação parasita: Planta que se alimenta da seiva do exemplar arbóreo, levando-o à morte.

Glossário
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LEI Nº 9187/2017

Dispõe sobre o Plano Diretor de

Arborização Urbana do Município de

Salvador.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, Faço saber que a Câmara

Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I

DISPOSIÇÕES GERAIS

 Fica instituído o Plano Diretor de Arborização do Município de Salvador, instrumento permanente para

definição de diretrizes e estratégias para o planejamento, implantação, reposição, expansão, manejo e

manutenção da arborização e áreas verdes urbanas, prevendo-se a participação ativa da população, visando à

conservação, à preservação e à ampliação da arborização.

 O Município, através do órgão gestor competente, realizará o estudo de diagnóstico e o planejamento

para a implantação, manutenção e monitoramento da Arborização Urbana, a partir da publicação desta Lei.

Capítulo II

DOS PRINCÍPIOS

 O Plano Diretor de Arborização do Município de Salvador atenderá aos seguintes princípios

fundamentais:

I - da precaução, pelo qual a ausência de certeza científica não pode ser utilizada como razão para postergar

medidas eficazes na prevenção e degradação ambiental, quando houver ameaça de danos sérios ou

irreversíveis;

II - da prevenção, que consiste na adoção de medidas e políticas públicas capazes de mitigar impactos

conhecidos no sistema climático, bem como a ocorrência de desastres ambientais;

III - do usuário-pagador, visto que o causador do impacto ambiental deve arcar com o custo decorrente do

dano causado ao meio ambiente;

IV - da participação da sociedade civil nos processos consultivos e deliberativos, com amplo acesso à

informação;

V - do desenvolvimento sustentável, pelo qual a qualidade ambiental é parte integrante do processo produtivo,

de modo a assegurar qualidade de vida a todos os cidadãos e atender equitativamente às necessidades de

gerações presentes e futuras;

VI - da ação governamental, importante na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente

como um patrimônio público a ser necessariamente protegido;

VII - da ampla publicidade, para garantir absoluta transparência no fornecimento de informações públicas

sobre adensamento arbóreo na cidade de Salvador, por bacias hidrográficas, e sua evolução como elemento

de mitigação e adaptação aos impactos das mudanças climáticas;

VIII - da educação ambiental, sobre capacitar a sociedade, desde a escola fundamental, para construir

atitudes adequadas ao bem comum e à proteção dos recursos ambientais.

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º
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Capítulo III

DOS OBJETIVOS DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA

 Constituem objetivos do Plano Diretor de Arborização Urbana do Município:

I - definir as diretrizes de planejamento, implantação e manejo da arborização e áreas verdes urbanas;

II - promover a arborização como instrumento de desenvolvimento urbano e qualidade de vida;

III - implantar e manter nos espaços públicos a arborização urbana, visando à melhoria da qualidade de vida e

ao equilíbrio ambiental;

IV - estabelecer critérios de vistoria e monitoramento da arborização e das áreas verdes urbanas para os

órgãos públicos e privados que exerçam atividades afins;

V - integrar e envolver a população, com vistas à conservação e à preservação da arborização, das áreas

verdes e do paisagismo urbanos;

VI - utilizar as técnicas e procedimentos do paisagismo no planejamento e implantação da arborização e áreas

verdes urbanas;

VII - promover o programa de reposição arbórea;

VIII - realizar inventário arbóreo, a fim de identificar a sanidade dos espécimes.

 São atribuições específicas do Órgão Gestor Municipal competente:

I - desenvolver um Plano de Ação para a Arborização, considerando as características de cada região da

Cidade;

II - estabelecer um Plano de Ação para a Manutenção da Arborização e Manejo das Áreas Verdes Públicas do

Município;

III - implantar e gerir um Horto Municipal, a fim de estimular a realização de pesquisas científicas, a

recuperação de espécies nativas ameaçadas e a produção de mudas, a fim de atingir os padrões mínimos

estabelecidos para plantio em áreas públicas, de acordo com a lei vigente;

IV - estabelecer um Programa de Educação Ambiental, com o desenvolvimento permanente de atividades que

informem e sensibilizem a comunidade sobre a importância da preservação e conservação da arborização e

das áreas verdes urbanas;

V - elaborar, divulgar e manter atualizado o Guia de Produção de Mudas, o Manual de Arborização Urbana, o

Manual Técnico de Podas e o Manual de Transplantio do Município, além de outros materiais instrutivos que

se fizerem necessários;

VI - compartilhar ações públicas e privadas para viabilizar a implantação e manutenção da arborização e das

áreas verdes urbanas, através de projetos de cogestão com a sociedade;

VII - monitorar e fiscalizar o cumprimento da presente Lei.

Parágrafo único. O Município deverá, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da entrada em vigor

desta Lei, apresentar ao COMAM (Conselho Municipal de Meio Ambiente), para análise, as propostas do Guia

de Produção e Plantio de Mudas, Manual de Arborização Urbana, Manual Técnico de Poda e Manual de

Art. 4º

Art. 5º
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Transplantio do Município.

Capítulo IV

DA CONCEITUAÇÃO

 Para os fins previstos nesta Lei, são adotadas as seguintes conceituações:

I - agressão de árvore: toda ação que lesa o sistema fisiológico da árvore podendo, ou não, resultar em morte;

II - APP (Área de Preservação Permanente): área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade;

facilitar o fluxo gênico de fauna e flora; proteger o solo, e assegurar o bem-estar das populações humanas;

III - arborização urbana: conjunto de exemplares arbóreos que compõem a vegetação localizada em área

urbana;

IV - áreas verdes: espaços abertos com cobertura vegetal e de uso diferenciado, integrados ao tecido urbano,

às quais a população tem acesso;

V - biodiversidade: variabilidade ou diversidade de organismos vivos existentes em uma determinada área;

VI - coleto ou colo da muda: parte do fuste de uma muda que fica imediatamente acima da superfície do solo;

VII - diâmetro do colo: diâmetro medido no colo da muda, utilizando-se um paquímetro, com valor expresso em

milímetros (mm);

VIII - copa: parte aérea da árvore, constituída por ramos, galhos e folhas;

IX - DAP (Diâmetro à altura do peito): diâmetro do tronco da árvore, medido aproximadamente 1,30 metros de

altura do solo;

X - espécie: grupos de populações naturais com potencial reprodutivo;

XI - espécime vegetal: qualquer indivíduo de uma espécie vegetal;

XII - fitossanidade: conjunto de elementos internos e externos, principalmente doenças e pragas, que

caracterizam o estado de saúde do vegetal;

XIII - inventário arbóreo: levantamento quali-quantitativo das espécies vegetais arbóreas de uma determinada

área;

XIV - manejo: intervenções aplicadas à arborização, mediante o uso de técnicas específicas, com o objetivo de

mantê-la, conservá-la e adequá-la ao ambiente;

XV - manguezal: ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado

por vasas lodosas recentes ou arenosa, às quais se associa, predominantemente, a vegetação natural,

conhecida como mangue, com influência fluviomarinha, típica dos solos limosos de regiões estuarinas e com

dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre os estados do Amapá e Santa Catarina;

XVI - manutenção: conjunto de práticas para manter e conservar as árvores em estado fitossanitário saudável;

XVII - material lenhoso: madeira geralmente não aproveitável para outros fins, selecionada e preparada para

uso como combustível, a partir da queima;

Art. 6º
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XVIII - paisagismo: arquitetura da paisagem que alia conhecimento técnico e sensibilidade para o

planejamento e preservação dos espaços livres, de forma a implantar paisagens agradáveis, com o objetivo de

integrar o homem à natureza, proporcionando-lhe bem-estar, conforto térmico e acústico, contribuindo para a

manutenção da biodiversidade do planeta;

XIX - poda: ato de se retirar parte das plantas, cortando-se galhos ou braços;

XX - poda drástica ou excessiva: corte de mais de 50% do total da massa verde da copa; corte da parte

superior da copa, eliminando a gema apical; ou, ainda, o corte de somente um lado da copa, ocasionando

deficiência no desenvolvimento estrutural da árvore;

XXI - propagação: multiplicação dos seres por meio de reprodução;

XXII - supressão: corte de árvores;

XXIII - transplante arbóreo: transferir de um local para outro uma árvore ou um vegetal de porte arbóreo com

suas raízes;

XXIV - vegetação de mangue: áreas em processo de colonização de alguns indivíduos de espécies

obrigatórias de mangue, caracterizada pela baixa diversidade, ausência ou pouca representatividade do

substrato lodoso/limoso, fluviomarinha pouco significativa.

Capítulo V

DO SISTEMA DE ÁREAS VERDES

 A arborização urbana, as áreas verdes públicas e as demais formas de vegetação natural são bens de

interesse comum a todos, cabendo ao Poder Público e à sociedade a responsabilidade pela sua conservação.

 A arborização urbana presente nas praças, calçadões, passeios, espaços livres, áreas verdes e

canteiros das vias de Salvador definem-se como parte da sua infraestrutura urbana e instrumento essencial

para cumprir os princípios e objetivos desta Lei.

Capítulo VI

DA INSTRUMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA

 São instrumentos do Plano Diretor de Arborização Urbana:

I - Guia de Produção de Mudas;

II - Manual de Arborização Urbana;

III - Manual Técnico de Podas;

IV - Manual de Transplantio.

Seção I

Guia de Produção e Plantio de Mudas

 O Guia de Produção de Mudas é um instrumento para orientar técnicos e a sociedade, com o objetivo

de produzir e plantar espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas, de acordo com os parâmetros técnicos e

paisagísticos.

Art. 7º

Art. 8º

Art. 9º

Art. 10
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Subseção I

Da Produção e Plantio de Mudas

 Caberá ao Horto Municipal, dentre outras atribuições:

I - implementar um Banco de Germoplasma;

II - elaborar um programa de coleta de sementes de espécies nativas e exóticas, identificando e cadastrando

as árvores matrizes;

III - organizar um programa de produção de mudas, dentro dos padrões técnicos estabelecidos pelo órgão

competente e adequados para plantio em áreas públicas;

IV - realizar, em parceria com instituições de ensino e pesquisa, testes de crescimento e adaptação de

espécies nativas, visando introduzi-las no paisagismo urbano;

V - conhecer a fenologia das árvores matrizes das espécies selecionadas para o paisagismo urbano;

VI - promover o intercâmbio de sementes e mudas.

 As plantas produzidas pelo Horto Municipal e aquelas adquiridas em outros hortos públicos ou

privados deverão atender aos critérios técnicos estabelecidos pelo órgão gestor municipal competente e

publicados no Guia de Produção e Plantio de Mudas.

Parágrafo único. O Horto Municipal deverá priorizar a produção de espécimes consideradas nativas da Mata

Atlântica, bem como espécimes que produzam flores e frutos.

 Todas as espécies produzidas no Horto Municipal ou adquiridas em outros hortos deverão ficar em

quarentena, para garantir a sanidade e a sobrevivência das plantas.

 A execução do plantio das espécies arbóreas em áreas públicas deverá atender às especificações

técnicas definidas no Guia de Arborização Urbana.

Parágrafo único. Em caso de plantio de espécies nos passeios públicos, por parte do proprietário de imóvel

particular, este deverá atender às especificações técnicas definidas no Guia de Arborização Urbana, sob pena

de incorrer nas penalidades previstas nesta Lei.

 Os plantios em passeio público somente poderão ser realizados quando este tiver infraestrutura

mínima definida, meio-fio e canteiro existentes, conforme estabelecido no Guia de Arborização Urbana.

Seção II

Guia de Arborização Urbana

 O Guia de Arborização Urbana é um instrumento para orientar técnicos e a sociedade, com o objetivo

de arborizar praças, parques, avenidas, canteiros, calçadas e quintais, de acordo com os parâmetros técnicos

e paisagísticos.

Subseção I

Dos Critérios Técnicos para Arborização

 A arborização urbana deverá ser executada:

I - nos passeios, vias, canteiros, praças, espaços públicos e áreas verdes, compatibilizando o porte da árvore

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17
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adulta com a presença de mobiliário e equipamentos urbanos e redes de infraestrutura, se existirem;

II - quando as ruas e passeios tiverem dimensões compatíveis com a expansão da copa e do sistema

radicular da espécie a ser utilizada, observando o devido afastamento das construções e equipamentos

urbanos.

 Toda arborização urbana a ser executada pelo Poder Público, por entidade ou por particulares,

mediante concessão ou autorização, desde o planejamento, a implantação e o manejo, deverá observar os

critérios técnicos estabelecidos nesta Lei e detalhados no Guia de Arborização Urbana do Município.

 Novos empreendimentos imobiliários, no que se refere aos projetos de arborização de passeios, vias,

canteiros, praças, espaços públicos e áreas verdes, deverão ser analisados e aprovados previamente pelo

órgão gestor municipal competente, obedecendo aos critérios estabelecidos nesta Lei e normas decorrentes.

§ 1º Nos empreendimentos a que se refere o caput deste artigo, a análise do projeto deverá ser feita no prazo

de 60 dias, na forma do regulamento.

§ 2º Quando compatível com as demais exigências existentes, fica obrigatória a arborização dos passeios em

todos os novos projetos a serem licenciados pelo Município, devendo estes atender aos critérios e indicações

definidos pelo Manual de Arborização Urbana.

 As mudas utilizadas para arborização urbana e nas áreas verdes do Município deverão atender aos

padrões de qualidade e porte estabelecidos no Guia de Arborização Urbana do Município.

 É obrigatória a escolha de espécies preferencialmente recomendadas no Guia de Arborização Urbana

do Município para cada área do Município e de porte compatível com o espaço disponível ao plantio.

Parágrafo único. O plantio deve ser compatibilizado com o meio-fio, hidrantes, entradas de veículos,

cruzamentos, postes de iluminação pública, redes aéreas e subterrâneas e outros elementos urbanos,

respeitando o espaço livre mínimo para trânsito de pedestres.

 Fica proibido o plantio de espécies que comprometam a acessibilidade dos pedestres e sua segurança

em calçadas, ou que comprometam a biodiversidade local.

Parágrafo único. O órgão gestor competente poderá eliminar, a critério técnico, as mudas nascidas no passeio

público ou indevidamente plantadas, no caso de espécies incompatíveis com o Plano Diretor de Arborização

Urbana.

 Todo plantio deverá seguir os requisitos estabelecidos no Guia de Arborização Urbana do Município.

 Serão realizadas vistorias técnicas periódicas para monitorar a fisiologia e a sanidade dos vegetais

nas vias, áreas verdes e espaços públicos arborizados.

Subseção II

Da Proteção à Arborização Existente

 É vedada a agressão, o corte, a poda, a derrubada, a supressão ou a prática de qualquer ação que

possa provocar danos, alteração do desenvolvimento natural ou morte de árvore em área pública e nas

propriedades privadas do Município, salvo aquelas situações previstas na presente Lei.

 Não será permitida a pintura e a utilização de árvores situadas em locais públicos para a colocação de

cartazes, faixas, anúncios, nem para suporte ou apoio de objetos e instalações de qualquer natureza que

agridam a árvore.

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26
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 O sistema radicular das árvores será mantido íntegro, salvo necessidade técnica de intervenção por

poda, que será executada pelo órgão gestor municipal competente, em via pública e mediante autorização em

área privada.

 Os projetos de redes de distribuição de energia elétrica, iluminação pública, abastecimento de água,

telefonia, TV a cabo e outros serviços públicos executados em áreas de domínio público ou particular deverão

ser compatibilizados com a arborização.

§ 1º A rede de distribuição de concessionárias públicas deverá ser gradativamente substituída por redes

compactas ou subterrâneas, visando assegurar o desenvolvimento das árvores.

§ 2º Para execução deste plano e cumprimento do disposto no § 1º deste artigo, a concessionária do serviço

de distribuição elétrica deve observar que:

I - apenas devem ser aceitos dos empreendedores que os novos empreendimentos sejam construídos ao

menos com redes ecológicas, em rede compacta para alta tensão e rede isolada de baixa tensão;

II - as novas redes de distribuição da concessionária sejam construídas ao menos em rede compacta para alta

tensão e rede isolada de baixa tensão;

III - a concessionária se comprometa a estabelecer e cumprir cronograma de até 35 anos para modernização

da rede de distribuição elétrica na área urbana do Município, com a substituição das redes convencionais, ao

menos para rede compacta, para alta tensão e rede isolada de baixa tensão.

§ 3º A prioridade do cronograma de modernização da rede seguirá dos locais com maior adensamento da

arborização urbana para os menos adensados.

Seção III

Manual Técnico de Poda

 O Manual Técnico de Poda é um instrumento para orientar técnicos com o objetivo de realizar

procedimentos de poda e supressão de árvores, de acordo com os parâmetros e normas técnicas

estabelecidos por instituições públicas competentes.

Subseção I

Da Condição para Poda e Supressão

 A poda de árvores em áreas públicas e particulares só será realizada nas seguintes condições:

I - para condução, visando a sua formação;

II - sob fiação, quando representarem riscos de acidentes ou de interrupção dos sistemas elétrico, de telefonia

ou de outros serviços;

III - para sua limpeza, visando somente à retirada de galhos secos, apodrecidos, quebrados ou com infestação

de pragas e/ou doenças;

IV - quando os galhos estiverem causando interferências prejudiciais em edificações, na iluminação ou na

sinalização de trânsito nas vias públicas;

V - para a recuperação e adequação da arquitetura da copa.

§ 1º A poda de árvores deverá obedecer às instruções contidas no Manual Técnico de Poda do Município; e,

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30
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para os casos em que não for possível o atendimento dessas instruções, se a necessidade assim o justificar, o

órgão municipal competente poderá emitir autorização especial.

§ 2º É vedada a poda excessiva ou drástica de arborização pública ou de árvores em propriedade particular,

que afete significativamente o desenvolvimento natural da copa.

 A supressão de árvores em áreas públicas e particulares será realizada nas seguintes circunstâncias:

I - quando o estado fitossanitário justificar a prática;

II - quando a árvore ou parte dela apresentar risco iminente de queda;

III - quando o plantio irregular ou a propagação espontânea das espécies impossibilitarem o desenvolvimento

adequado da própria árvore e das árvores vizinhas;

IV - quando se tratar de espécies não recomendadas e/ou cuja propagação tenha efeitos prejudiciais para a

arborização urbana ou para as instalações, ou edificações públicas e privadas;

V - quando for indispensável à realização de obra, adotando-se medidas compensatórias previstas em Lei.

Parágrafo único. Para os casos de vegetação do Bioma Mata Atlântica em estágio médio e em estágio

avançado de regeneração natural, adotam-se as restrições e compensação estabelecida na Lei Federal nº

11.428/2006 - Lei da Mata Atlântica, ressalvado o disposto no § 6º do art. 34 desta Lei.

Subseção II

Da Solicitação e Autorização para Poda e Supressão

 A poda e a supressão de árvores em áreas públicas serão realizadas pelo órgão gestor municipal

competente, após vistoria do vegetal e parecer técnico para atendimento à solicitação:

I - de pessoa física ou jurídica, mediante protocolo de solicitação;

II - do próprio órgão responsável;

III - das empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos;

IV - do Corpo de Bombeiros ou da Defesa Civil.

 Nenhuma poda ou supressão de árvores em área privada pode ocorrer sem autorização prévia e

expressa do órgão gestor municipal competente.

Parágrafo único. Toda autorização de supressão de árvore em área privada ocorrerá adotando-se medidas

compensatórias previstas em Lei.

 A supressão de árvores em áreas públicas e privadas deverá ser compensada com replantio na

mesma prefeitura-bairro ou bacia hidrográfica, atendendo ao que determina o Anexo I desta Lei, observado o

seguinte:

§ 1º Todo pedido de autorização de supressão deverá ser munido de inventário arbóreo contendo as

informações sobre a espécie, suas dimensões (altura e DAP) e o mapa com a localização dos exemplares

georreferenciados.

§ 2º Os espécimes plantados por compensação deverão ser georreferenciados, monitorados e mantidos por,

no mínimo, 02 (dois) anos.

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34
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§ 3º A compensação deverá seguir, preferencialmente, a lista de espécies indicadas no Guia de Arborização

Urbana de Salvador.

§ 4º Quando o plantio por compensação ocorrer em áreas com fitofisionomias específicas, cabe ao órgão

gestor municipal competente indicar espécies que porventura não estejam relacionadas no Guia de

Arborização Urbana de Salvador.

§ 5º As mudas para compensação indicadas pelo órgão gestor municipal competente devem apresentar, no

mínimo, 2,50 m de altura.

§ 6º Na hipótese de supressão de árvore isolada de Mata Atlântica, localizada em áreas públicas e privadas, a

compensação dar-se-á na forma prevista no Anexo I.

 A supressão de árvore localizada nas áreas comuns em condomínio só poderá ser autorizada com a

apresentação de prova de anuência da maioria dos condôminos, por solicitação do síndico.

 A autoria do laudo técnico para autorização de poda e supressão de árvore é de responsabilidade do

órgão gestor municipal competente e/ou de empresas ou profissionais autônomos especializados, devendo

constar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.

Subseção III

Da Execução da poda e supressão

 A poda e a supressão de árvores em áreas públicas serão executadas pelo órgão municipal

competente.

 A poda e a supressão de árvores em áreas privadas serão executadas por empresas ou profissionais

autônomos especializados, conforme especificado no Manual de Poda, e devidamente autorizados e

credenciados no órgão gestor municipal competente.

§ 1º No caso de o empreendimento possuir responsável técnico especializado, fica dispensada a contratação

de uma outra empresa ou um profissional autônomo especializado, exigida no caput deste artigo, desde que

sejam informados ao órgão público os dados completos da empresa e dos profissionais que executarão o

serviço, acompanhados das respectivas ART.

§ 2º Na hipótese de não atendimento aos requisitos previstos no § 1º, o infrator estará sujeito às penalidades

previstas para a poda não autorizada, corte não autorizado, derrubada ou morte provocada de árvore.

 A poda e a supressão de árvore em área privada será efetuada com ônus para o proprietário ao ser

este o responsável legal na autorização de supressão dada pelo órgão gestor municipal competente.

 As empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, o Corpo de Bombeiros e a

Defesa Civil estão autorizados a executar poda ou supressão de árvores nas áreas públicas e privadas,

devendo remeter relatórios mensais ao órgão gestor competente, contendo a quantidade e espécies de

árvores podadas e/ou suprimidas, os motivos e o destino do material lenhoso.

Parágrafo único. Sendo a poda ou a supressão de árvore de caráter emergencial, o Corpo de Bombeiros e a

Defesa Civil devem comunicar, no prazo de até 15 (quinze) dias, ao órgão municipal competente os motivos e

os serviços executados.

 Quando houver situação de risco comprovada em áreas ocupadas por população carente, a poda ou

supressão será realizada pelo poder público, sem ônus para o munícipe.

Art. 35

Art. 36

Art. 37

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41
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Parágrafo único. Considera-se, para efeito desta Lei, população carente aquela família cuja renda seja igual ou

inferior a dois salários mínimos.

 A autoria do laudo técnico para execução de poda e supressão de árvore é de responsabilidade:

I - do órgão gestor municipal competente e/ou empresas, ou profissionais autônomos especializados nele

credenciados, devendo constar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), quando se tratar de área

pública;

II - das empresas ou profissionais autônomos especializados, devendo constar a Anotação de

Responsabilidade Técnica (ART), quando se tratar de área privada.

 Fica o Município responsável, através do órgão gestor competente, a implantar e manter adequado um

sistema de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos gerados pela execução de poda ou

supressão de árvore, promovendo a compostagem e outras técnicas que minimizem os resíduos gerados.

Seção IV

Manual de Transplantio

 O Manual de Transplantio é um instrumento para orientar técnicos, com o objetivo de realizar

procedimentos de transplantios de vegetais de porte arbóreo em conformidade com os parâmetros e normas

técnicas estabelecidos por instituições públicas competentes.

Subseção I

Dos Transplantes

 O transplante de árvore ou vegetal de porte arbóreo será autorizado nas seguintes circunstâncias:

I - quando a espécie for classificada como de corte proibido;

II - nos casos não enquadrados nos artigos 31 e 34;

III - quando o indivíduo tiver idade e porte adequados;

IV - quando a espécie tiver capacidade de resistência ao estresse e tolerância ao processo;

V - quando a época for adequada para o plantio da espécie;

VI - quando as características edafoclimáticas do novo local de plantio forem ideais;

VII - quando o indivíduo apresentar boa sanidade.

Parágrafo único. Quando não houver viabilidade técnica reconhecida expressamente pelo órgão gestor

municipal competente, o vegetal de porte arbóreo poderá ser suprimido com as devidas compensações.

 O transplante de vegetais de porte arbóreo será realizado mediante autorização do órgão gestor

municipal competente e serão permitidos somente:

I - ao órgão gestor municipal competente;

II - à empresa ou profissional autônomo especializado e devidamente credenciado junto ao órgão gestor

municipal competente.

Art. 42

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Art. 46

Art. 47
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 Os vegetais de porte arbóreo terão local de destino definido pelo órgão gestor municipal competente

quando da autorização, preferencialmente na mesma prefeitura-bairro ou bacia hidrográfica.

Parágrafo único. Em caso da não sobrevivência do indivíduo transplantado, por culpa do usuário-pagador, será

imposta nova medida compensatória.

Capítulo V

DA DECLARAÇÃO DE IMUNIDADE AO CORTE

 Qualquer árvore ou área arborizada do Município poderá ser declarada imune ao corte, mediante lei

aprovada na Câmara de Vereadores, em razão da sua raridade, antiguidade, de seu interesse histórico,

religioso, social, científico, paisagístico ou de sua condição de porta sementes.

 Toda árvore cuja espécie seja classificada como espécie rara, e/ou espécie endêmica do Bioma Mata

Atlântica, e/ou espécie ameaçada de extinção será considerada imune ao corte.

 É vedada a supressão de árvores cuja espécie seja imune ao corte, definida em norma legal, salvo

nos casos enquadrados nos artigos 30 e 31.

 Qualquer interessado poderá solicitar declaração de imunidade ao corte através de pedido formal ao

órgão gestor municipal competente, justificando a sua proteção.

 O órgão gestor municipal competente será o responsável pela análise da procedência e viabilidade da

solicitação de imunidade ao corte e emissão de parecer conclusivo.

§ 1º Espécimes arbóreos em processo de declaração de imunidade ao corte não poderão sofrer qualquer

intervenção até a conclusão do processo, devendo o órgão responsável pela arborização urbana notificar o

proprietário ou o responsável.

§ 2º Qualquer processo de solicitação de declaração de imunidade ao corte, sob pena de caducidade, deverá

ser analisado no prazo máximo de 90 dias úteis, devendo a decisão ser publicada em Diário Oficial.

Capítulo VI

DAS PENALIDADES

 Aos infratores das disposições estabelecidas nesta Lei e das normas dela decorrentes devem ser

aplicadas as seguintes penalidades:

I - multa;

II - apreensão imediata de materiais e equipamentos;

III - perda de bens;

IV - suspensão de licença;

V - cassação de alvará.

Parágrafo único. Além das penalidades previstas nos incisos anteriores, aplicam-se, no que couber, as

disposições relativas ao processo fiscal administrativo estabelecidas no Código de Polícia Administrativa do

Município (Lei nº 5.503/99), inclusive as medidas preventivas, tais como embargo e interdição.

 Respondem, solidariamente, pela infração das normas desta Lei Complementar, na forma do artigo

Art. 47

Art. 48

Art. 49

Art. 50

Art. 51

Art. 52

Art. 53

Art. 54
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anterior:

I - o proprietário ou seu responsável legal;

II - a empresa, quando a infração for cometida por pessoa na condição de mandatário, preposto ou

empregado;

III - os pais, tutores ou curadores, quando a infração for cometida por filhos menores, tutelados ou

curatelados;

IV - os proprietários de veículos, pelos danos causados às árvores.

 O responsável pela infração deve ser multado e, em caso de reincidência, deve sofrer as penalidades

em dobro.

§ 1º A multa deve ser aplicada de acordo com a infração cometida, conforme tabela constante do Anexo II

desta Lei, sem prejuízo das demais sanções previstas no art. 53.

§ 2º A quitação da multa, pelo infrator, não o exime do cumprimento de outras obrigações legais nem o isenta

da obrigação de reparar os danos resultantes da infração detectada pela fiscalização.

§ 3º As multas devem ser aplicadas, cumulativamente, quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou

mais infrações.

§ 4º No caso de cortes não autorizados, a penalidade deve ser por árvore.

§ 5º Às empresas ou profissionais autônomos especializados, credenciados no órgão municipal competente,

serão aplicadas as penalidades dos incisos I e II do art. 52, conforme a gravidade da falta, sem prejuízo de

demais responsabilidades.

§ 6º À infração de norma contida nos dispositivos desta Lei que não tenham indicação expressa de penalidade

aplica-se o valor da multa determinado no item II da tabela constante do Anexo II desta Lei.

§ 7º As multas previstas nesta Lei serão aplicadas em dobro quando se tratar de árvore em período de

floração e/ou frutificação, e em triplo quando se tratar de árvore pública.

§ 8º A pessoa declarada hipossuficiente (com renda de até dois salários mínimos) terá desconto de 1/3 do

valor estabelecido na tabela do Anexo II, desde que não seja reincidente.

§ 9º Quando o infrator for pessoa física e as infrações ocorrerem em áreas privadas, o valor da multa não

poderá passar o valor do IPTU do imóvel onde ocorrer a infração, desde que não seja reincidente.

 A atualização monetária dos valores instituídos na Tabela constante do Anexo II desta Lei será

realizada anualmente, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, medido pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

 Os autos de infração serão julgados, em primeira instância, pela Comissão de Julgamento de Autos do

órgão responsável pelo licenciamento e fiscalização ambiental, e o recurso escrito ao COMAM, devendo ser

observados os prazos da Lei Municipal nº 8.915/2015.

 Uma vez autorizada a realização de poda ou supressão de árvores por empresas ou profissionais

autônomos especializados, em casos de acidentes, naturais ou induzidos, causados por imprudência,

imperícia ou negligência, fica o proprietário e o responsável técnico, solidariamente, responsabilizados pelos

danos gerados, eximindo-se do Poder Público quaisquer responsabilidades.

Art. 55

Art. 56

Art. 57

Art. 58
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 Os valores resultantes das multas por infração previstas na presente Lei deverão ser apropriados pelo

Fundo do Meio Ambiente e aplicados em benefício deste.

Capítulo VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias, suplementadas se

necessário.

 Todas as autorizações serão publicadas de forma resumida pelo órgão competente, no Diário Oficial

do Município, mensalmente.

 Caberá à Administração Municipal promover campanhas educativas que esclareçam sobre a

importância da arborização urbana, poda, supressão e agressão à árvore e divulgar os critérios e penalidades

do Plano Diretor de Arborização Urbana do Município de Salvador.

 A autoridade fiscalizadora do cumprimento das disposições da presente Lei poderá solicitar auxílio da

força policial, no caso de cerceamento do exercício de suas funções ou quando necessário à efetivação de

medidas previstas nesta Lei.

 Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a instituir premiação, através de diplomas, certificados ou

outros quaisquer meios, para distinguir pessoas que promovem o plantio, a reposição ou a conservação de

árvores no Município, sob a orientação do órgão gestor municipal responsável.

 O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da

data de sua publicação.

 Revogam-se as Leis Municipais nº 4.456/1991 e nº 5.493/1999 e o art. 58 da Lei Municipal

nº 8.915/2015.

 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 17 de janeiro de 2017.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO

Prefeito

JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO

Chefe do Gabinete do Prefeito

ANDRÉ MOREIRA FRAGA

Secretário Cidade Sustentável e Inovação

ANEXO I

Art. 59

Art. 60

Art. 61

Art. 62

Art. 63

Art. 64

Art. 65

Art. 66

Art. 67
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 ___________________________________________________________________________________________________
|                           COMPENSAÇÃO (quantidade de mudas por espécime)                          |
|===================================================================================================|
|DAP (cm)           |                  APP                  |             Outros locais             |
|                   |-------------+-------------+-----------|-------------+-------------+-----------|
|                   |DAP>8,0      |8,0≤DAP≥14,0 |DAP>14,0   |DAP<8,0      |8,0≤DAP≥14,0 |DAP>14,0   |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|Espécime exótico do|           10|           20|         30|           03|           06|         10|
|Brasil.            |             |             |           |             |             |           |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|Espécime nativo do |           20|           40|         60|           05|           10|         15|
|Brasil.            |             |             |           |             |             |           |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|Espécime declarado |           25|           50|         75|           06|           40|         20|
|imune ao corte.    |             |             |           |             |             |           |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|Espécime raro do   |           30|           60|         90|           08|           13|         25|
|Bioma              |             |             |           |             |             |           |
|Mata Atlântica.    |             |             |           |             |             |           |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|Espécime endêmico  |           35|           70|        105|           10|           20|         30|
|do                 |             |             |           |             |             |           |
|Bioma Mata         |             |             |           |             |             |           |
|Atlântica          |             |             |           |             |             |           |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|Espécime ameaçado  |           45|           90|        135|           13|           25|         40|
|de                 |             |             |           |             |             |           |
|extinção.          |             |             |           |             |             |           |
|___________________|_____________|_____________|___________|_____________|_____________|___________|

ANEXO II

 ____________________________________________________________________________________
|    Ref.    |    Artigo   |           Natureza da Infração           | Gradação das |
|            |             |                                          |    multas    |
|            |             |                                          | (referências)|
|============|=============|==========================================|==============|
|      I     |Art. 22 e    |Plantio em desconformidade com as         |     R$ 680,00|
|            |Art.         |recomendações do                          |              |
|            |23           |Guia de Produção e Plantio de Mudas e o   |              |
|            |             |Guia de                                   |              |
|            |             |Arborização Urbana.                       |              |
|------------|-------------|------------------------------------------|--------------|
|     II     |Art. 21      |Plantio de espécies proibidas listadas no |     R$ 900,00|
|            |             |Guia de                                   |              |
|            |             |Produção e Plantio de Mudas e no Guia de  |              |
|            |             |Arborização                               |              |
|            |             |Urbana.                                   |              |
|------------|-------------|------------------------------------------|--------------|
|     III    |Art. 25      |Corte não autorizado, derrubada ou morte  |   R$ 2.000,00|
|            |             |provocada                                 |              |
|            |             |de árvore com DAP inferior a 08 cm (oito  |              |
|            |             |centímetros).                             |              |
|------------|-------------|------------------------------------------|--------------|
|     IV     |Art. 25      |Corte não autorizado, derrubada ou morte  |   R$ 5.000,00|
|            |             |provocada                                 |              |
|            |             |de árvore com DAP de 8 a 14 cm (oito a    |              |
|            |             |quatorze                                  |              |
|            |             |centímetros).                             |              |
|------------|-------------|------------------------------------------|--------------|
|      V     |Art. 25      |Corte não autorizado, derrubada ou morte  |  R$ 10.000,00|
|            |             |provocada                                 |              |
|            |             |de árvore com DAP superior a 14 cm        |              |
|            |             |(quatorze                                 |              |
|            |             |centímetros).                             |              |
|------------|-------------|------------------------------------------|--------------|
|     VI     |Art. 25 e    |Poda não autorizada pelo órgão gestor     |     R$ 680,00|
|            |Art.         |municipal                                 |              |
|            |51           |competente.                               |              |
|------------|-------------|------------------------------------------|--------------|
|     VII    |Art. 26      |Agressão de árvore e utilização destas    |R$ 300,00 a   |
|            |             |para suporte de                           |R$ 1.200,00   |
|            |             |objetos, instalações e material           |              |
|            |             |publicitário.                             |              |
|------------|-------------|------------------------------------------|--------------|
|    VIII    |Art. 51      |Corte não autorizado de espécime imune.   |  R$ 50.000,00|
|____________|_____________|__________________________________________|______________|
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A S S O C I E - S E

A Sociedade Brasileira de Arborização     
Urbana (SBAU) é uma entidade que busca 
promover a conscientização pública sobre 
a importância das árvores e dos arboristas 
para a qualidade de vida dos meios urbanos 
e, consequentemente, contribuir para a 
educação ambiental, incentivando o volun-
tariado na realização de suas atividades e 
participando de conselhos e outros colegia-
dos que atuem na conservação de recursos 
naturais, especialmente no que diz respeito 
às árvores urbanas.  

w w w . s b a u . o r g . b r
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