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1 INTRODUÇÃO 
 

Piracicaba é um município brasileiro do interior do estado de São Paulo, 

localizado a noroeste da capital do estado, distando 164 quilômetros da capital. 

Ocupa uma área de 1.376,913 km², sendo que 31,5733 km² estão 

em perímetro urbano e os 1.345,339 km² restantes constituem a zona rural. Em 

2011 sua população foi estimada pelo IBGE em 367.289 habitantes, sendo que 

em 2010 era o 17º mais populoso de São Paulo. 

Apresenta uma temperatura média anual de 23,9°C e a vegetação 

predominante é a Mata Atlântica. Com 97,3% de seus habitantes vivendo na 

zona urbana, o município contava em 2009 com 241 estabelecimentos de 

saúde. O seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,836, 

considerando-se assim como elevado pelo Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD), sendo o 22º maior do estado. Várias rodovias 

ligam Piracicaba a diversas cidades paulistas, tais como a Rodovia Luiz de 

Queiroz, a Rodovia Cornélio Pires e a Rodovia do Açúcar.  

Piracicaba foi fundada em 1767, às margens do Rio Piracicaba, rio vital 

para a região. No decorrer do século XIX a agricultura desenvolveu-se no 

município, com destaque para o cultivo da cana-de-açúcar e do café, porém, 

ainda na primeira metade do século XX, a cidade entrou em decadência.  

Com o fim do ciclo do café e a queda constante de preços da cana-de-

açúcar, a economia piracicabana estagnou-se. Isso foi revertido a partir do 

momento em que a cidade se tornou uma das primeiras a se industrializar no 

país com a abertura de plantas fabris ligadas ao setor metal mecânico e de 

equipamentos destinados à produção de açúcar. Tais atividades fazem 

atualmente com que Piracicaba tenha o 47º maior PIB brasileiro, sendo sede 

de um dos principais centros industriais da região, além de contar com diversas 

universidades, tais como a Escola Superior de Agricultura Luiz de 
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Queiroz (ESALQ), pertencente à Universidade de São Paulo (USP), 

a Faculdade de Odontologia de Piracicaba, pertencente à Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp), e a Universidade Metodista de 

Piracicaba (UNIMEP). 

Além da importância econômica, Piracicaba ainda é um importante 

centro cultural de sua região. Os bairros de Santa Olímpia (fundado por 

tiroleses trentinos) e Santana, o Horto Florestal de Tupi e o Balneário de 

Ártemis configuram-se como grandes áreas de preservação ambiental, 

enquanto que o Parque Professor Phillipe Westin e os parques situados às 

margens do Rio Piracicaba são relevantes pontos de visitação localizados na 

zona urbana. 

O Salão Internacional de Humor de Piracicaba, por exemplo, é um 

importante festival de humor gráfico realizado anualmente no Engenho Central, 

antigo engenho canavieiro que foi tombado como patrimônio histórico e 

cultural, servindo hoje como espaço cultural, artístico e recreativo. 

A vegetação original e predominante no município é a Mata Atlântica, 
sendo que a região possui fragmentos remanescentes de várias 
unidades fitogeográficas, tais como a Floresta Estacional Semidecidual, 
a Floresta Paludosa e a Floresta Estacional Decidual. Também há alguns 
trechos, principalmente onde o solo é mais arenoso e há grande ocorrência de 
erosão, com características de Cerrado.  

Os trechos de Floresta Estacional Semidecidual eram os que 
predominavam, porém, foram em grande parte destruídos em decorrência do 
crescimento da agricultura e hoje restam poucos fragmentos, que se resumem 
a Áreas de Preservação Ambiental ou pontos de difícil acesso.  

Também houve a retirada de madeira que era vendida ou usada na 
construção de ferrovias. As florestas ripárias ocorrem principalmente às 
margens dos cursos d’água, ou seja, parte da mata ciliar do município pertence 
a esse domínio fitogeográfico.  
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As áreas da Floresta Latifoliada Higrófila têm seus solos encharcados e 
com inundação quase que permanente, ocorrendo apenas em solos com forte 
influência hídrica. As Florestas Estacionais Deciduais são as que se situam 
sobre solos litólicos (geralmente rasos) e com elevada acidez, tendo baixa 
capacidade de retenção hídrica do solo na estação seca.  

Já os Cerrados são áreas fora da influência de cursos de água, 
especialmente em partes elevadas das colinas da depressão periférica e nas 
regiões englobadas pelo Planalto Ocidental, sendo bastante confundido com as 
características das pastagens e de áreas erosivas.  

No Brasil, mais de 80% dos habitantes vivem em áreas urbanas (IBGE, 

2008), que apesar das facilidades e do comodismo oferecidos, apresentam 

padrões indesejáveis de qualidade ambiental.  

As árvores em vias públicas, praças, parques, bosques, jardins e áreas 

particulares melhoram a qualidade de vida das pessoas (FREITAS & 

SARDINHA, 2009). 

De acordo com Detzel (1992), a arborização de cidades realizada de 

forma planejada apresenta-se como uma opção para a melhoria da qualidade 

ambiental urbana tendo em vista os benefícios diretos e indiretos 

proporcionados pelas áreas verdes públicas e privadas, bem como, pelas 

árvores existentes ao longo das vias públicas. 

A arborização urbana tende a melhorar o microclima ao diminuir a 

amplitude térmica, principalmente com a evapotranspiração, interfere na 

velocidade e direção dos ventos, sombreamento, embelezamento das cidades, 

diminuição das poluições atmosféricas, sonora e visual e contribuição para a 

melhoria física e mental do ser humano na cidade (MILANO & DALCIN, 2000). 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

A arborização urbana é fundamental para a melhoria da qualidade de 

vida da população. A relação entre as árvores e a população muitas vezes tem 

sido marcada pela ocorrência de conflitos provocados por falhas no 

planejamento da arborização e da urbanização. Como exemplos mais típicos 

podem ser citados as constantes reclamações quanto aos danos em calçadas 

provocados por raízes ou a incompatibilidades surgidas entre galhos e redes 

de transmissão de energia, bem como o entupimento de calhas causado, por 

exemplo, pela espécie Sibipiruna, que principalmente nos anos 70 eram 

plantadas com exclusividade nas ruas de Piracicaba. 

Diariamente chegam à Prefeitura Municipal de Piracicaba solicitações 

para supressão de árvores no passeio público. Os motivos alegados são 

vários: construção ou ampliação de residências, danificação de passeios e 

muros e até briga com vizinhos por motivo de queda de folhas. 

Em função da quantidade e idade das árvores, surgiu a necessidade de 

um Plano Municipal de Arborização Urbana. O Plano propõe a adequação da 

vegetação urbana aos elementos arquitetônicos presentes no meio urbano e o 

plantio de árvores, em toda a cidade, não só onde há maior demanda de 

plantio, mas também nas áreas onde é necessária a substituição da vegetação 

em situação de senescência. 

As árvores de rua têm inúmeros usos e funções no ambiente urbano. 

Um dos efeitos de maior importância, porém de difícil quantificação, diz 

respeito à satisfação psicológica que o ser humano sente ao caminhar sob a 

copa das árvores.  

Além do uso estético e arquitetônico, as árvores fornecem inúmeros 

benefícios ao meio ambiente refletindo na qualidade de vida e humanização 

das cidades: amenização da temperatura através da sombra de suas copas e 

umidificação do ar por meio da transpiração das folhas; modificação do micro 

clima urbano, o que por sua vez afeta o balanço de energia no interior das 
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casas; retenção de partículas de poeira e de poluição na sua copa; purificação 

do ar produzindo o oxigênio que respiramos; redução dos ruídos, servindo 

como uma barreira contra os ventos; etc. 

Podemos realçar os seguintes benefícios da arborização urbana: 

- Embeleza a cidade e fornece sombra; 

- Aumenta a umidade do ar, diminuindo os problemas respiratórios; 

- Refresca a temperatura, reduzindo gastos com ar condicionado e 

ventilador; 

- Ajuda a combater enchentes, reduzindo a quantidade de água que 

alcançará os bueiros; 

- Reduz a poluição sonora; 

- Retém parte da poluição atmosférica; 

- Diminui o efeito estufa na medida em que capta CO2 da atmosfera; 

- Proporciona abrigo para a fauna silvestre; 

- Valorização imobiliária. 

- Cria a perspectiva nas vias, auxiliando os motoristas. 

- Cria referência nas vias públicas pela identificação de suas flores e folhas. 
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3 OBJETIVOS 
 

Os principais objetivos do Plano de Arborização Urbana de Piracicaba 

são: 

 

· Promover a melhoria da qualidade de vida da população urbana 

utilizando a arborização como instrumento de desenvolvimento e equilíbrio 

ambiental; 

· Aumentar a diversidade de espécies plantadas no município 

priorizando o uso de espécies nativas regionais; 

· Promover a formação de um banco de dados sobre a arborização 

urbana dispondo de dados já acumulados e outros a serem levantados através 

de estudos; 

· Melhorar os parâmetros técnicos sobre a manutenção da vegetação no 

contexto urbano; 

· Melhorar a distribuição da arborização urbana a fim de proporcionar 

uma maior uniformidade na distribuição desta vegetação; 

· Promover a educação ambiental da população por meio de Programas 

de Arborização Urbana. 
· Aumentar e melhorar a cobertura arbórea e a qualidade da arborização 

urbana de Piracicaba com base em um processo técnico, planejado e 

participativo; 

 
 

4 PROGRAMAS DE ARBORIZAÇÃO 
 

a. PIRACICABA MAIS VERDE 
 

A SEDEMA criou, em 2005, o Programa Piracicaba Mais Verde, através 

do qual triplicou o número de árvores na cidade. Através deste programa é que 
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a SEDEMA planeja e executa plantios em diversas áreas do município, com a 

escolha de espécies adequadas para cada local. 

 
b. PLANTE VIDA – Nascemos juntos para viver! 

 

            Este programa foi lançado pela Secretaria Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente em junho de 2007 através da equipe do Núcleo de Educação 

Ambiental (NEA) em parceria com os Hospitais Fornecedores de Cana, Santa 

Casa e Unimed. 

            Ligado ao programa de arborização urbana SEDEMA “Piracicaba Mais 

Verde”, o Plante Vida  prevê que para cada criança que nasce na cidade seja 

plantada uma árvore, contribuindo para que o crescimento populacional da 

cidade seja acompanhado pelo incremento da arborização. No ano de 2016, o 

“PLANTE VIDA” completou mais de 40.000 árvores plantadas e conta hoje com 

a adesão voluntária de quase 100% dos pais dos recém-nascidos. 

           Os pais são convidados a aderir ao programa pelos parceiros da 

SEDEMA nas maternidades, mas a adesão é opcional.  O Plante Vida busca, 

através da participação dos pais no plantio de novas árvores, sensibilizar a 

população sobre a importância das árvores na vida das pessoas. 
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c. VIVEIRO DE MUDAS 
 

O Viveiro Municipal, localizado no Bairro Santa Rita, produz as mudas 

destinadas ao plantio em calçadas, áreas verdes, sistemas viários, 

parques, praças etc. 

Entre mudas de espécies nativas utilizadas nos projetos de 

reflorestamento e mudas para serem utilizadas no plantio em áreas 

localizadas no meio urbano, o Viveiro atingiu a produção de 126.536 

mudas em 2016 e de 80.276 mudas até agosto de 2017. 

ANEXO I deste Plano - Relatório referente à produção e à liberação de 

mudas no Viveiro Municipal em 2016 e 2017. 
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d. MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 
 

A SEDEMA terceiriza o serviço de manutenção da arborização 

urbana no município de Piracicaba, tendo como objeto do contrato os 

seguintes serviços: 

 

- Poda de árvores e limpeza de palmeiras  

- Poda especial de árvores 

- Supressão de árvores 

- Destoca 

- Plantio de árvores 

- Compostagem 

- Ultrassonografia 
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5 FERRAMENTAS DE APOIO 
 

São ferramentas de apoio e fomento aos Programas de Arborização 

Urbana no Município de Piracicaba, os estudos, as leis, as determinações 

técnicas, o sistema de gerenciamento de serviços (ARBOR II), entre outros, 

desenvolvidos com o objetivo de promover melhorias das condições para o 

desenvolvimento da vegetação no meio urbano. 

 
a. Manual de Normas Técnicas de Arborização 

 
É um estudo realizado através de uma parceria entre a SEDEMA, o 

Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba (IPPLAP), a Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), a Câmara de Vereadores de 

Piracicaba, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), 

as entidades ambientais e a sociedade organizada. 

 

ANEXO II deste Plano. 

 
b. Cadastramento e Diagnóstico da arborização de calçada do 

Bairro Nova Piracicaba 
 
 O estudo foi realizado sob a coordenação do Departamento de Ciências 

Florestais da Universidade de São Paulo através do Prof. Dr. Demóstenes 

Ferreira da Silva Filho e baseou-se em sensoriamento remoto e cadastramento 

em vias públicas. 

 

 ANEXO III deste Plano. 
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c. Levantamento do potencial de plantio e registro das espécies 
das mudas plantadas  

 

Conforme o diagnóstico realizado pelo Prof. Demóstenes Ferreira da 

Silva Filho (ESALQ/USP) através de imagens obtidas através de satélite nos 

meses de março e agosto de 2002 e através de sobrevoos realizados nos dias 

04 e 06 agosto de 2005 em Piracicaba, 17 (dezessete) bairros necessitavam de 

intervenção de plantio pela Secretaria de Defesa do Meio Ambiente, de um 

total de 62 avaliados.  

Diante disso, no início de 2011, a Secretaria iniciou o levantamento do 

potencial de plantio nas calçadas dos bairros que apresentavam o menor índice 

de cobertura arbórea. O trabalho foi realizado pela Engenheira Agrônoma 

Clementina Rossin e pela Bióloga Giseli Barion, e teve início pelo bairro Centro. 

A verificação da disponibilidade de espaço para o plantio foi realizada conforme 

os critérios estabelecidos no Manual de Arborização Urbana do Município 

(2007): 1. Largura de calçada; 2. Características da construção; 3. Distância 

entre mudas, postes de energia, esquinas, guias rebaixadas, instalações 

subterrâneas, placas de sinalização e outros equipamentos urbanos; 4. Tipos 

de fiação.   

O potencial de plantio se estendeu para outros bairros, os quais são citados 

abaixo: 

• Centro com potencial de 1132 mudas; 

• Castelinho com potencial de 205 mudas; 

• Monumento com potencial de 312 mudas; 

• Cecap com potencial de 317 mudas; 

• Ipanema com potencial de 70 mudas; 

• Vila Sônia com potencial de 351 mudas; 

• Balbo com potencial de 198 mudas; 

• Mário Dedine com potencial de 275 mudas; 
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• Vila Monteiro com potencial de 172 mudas; 

• Paulista com potencial de 155 mudas; 

• Água Branca com potencial de 230 mudas; 

• Vila Rezende com potencial de 277 mudas; 

• Jaraguá com potencial de 45 mudas; 

• Cidade Jardim com potencial de 112 mudas; 

• Jardim Elite com potencial de 80 mudas; 

• Piracicamirim com potencial de 122 mudas; 

• Areião, Jd. Primavera e Jd. Fátima com potencial de 104 mudas; 

• Jd. Itapuã com potencial de 65 mudas; 

• São Dimas/Clube de Campo com potencial de 99 mudas; 

• São Judas com potencial de 112 mudas; 

• Vila Independência com potencial de 157 mudas; 

• Nho-Quim com potencial de 757 mudas; 

• Piracicairim com potencial de 122 mudas; 

• Paulicéia com potencial de 192 mudas; 

• Dois Córregos com potencial de 96 mudas; 

• Cidade Alta com potencial de 170 mudas; 

• Nova Piracicaba com potencial de 352 mudas; 

• Santa Rosa com potencial de 135 mudas. 
 
ANEXO IV deste Plano contendo informações sobre o potencial de 

plantio nos bairros Cidade Alta, Dois Córregos, Nova Piracicaba, 

Paulicéia, Piracicamirim e Santa Rosa levantados entre outubro de 2016 

e setembro de 2017. 

 

Com base nas informações levantadas em campo são emitidas 

ordens de serviço de plantio para a empresa Engemaia, terceirizada 
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pela Prefeitura Municipal de Piracicaba para execução de serviços 

relacionados à manutenção da arborização urbana. 

Através dos relatórios mensais emitidos pela empresa é possível 

identificar as espécies das mudas plantadas tanto em calçadas quanto 

em áreas verdes.  

 

ANEXO V deste Plano os relatórios de plantio emitidos pela empresa 

entre janeiro de 2016 e setembro de 2017. 

 
 

d. Ultrassonografia para monitoramento de espécies notáveis 
 

 
A SEDEMA passou a utilizar a ultrassonografia para monitoramento 

de espécimes arbóreos notáveis. Trata-se de uma tecnologia que garante mais 

precisão na análise técnica das condições das árvores e é utilizada nas árvores 

que apresentam, visualmente, piores condições fitossanitárias. As etapas de 

trabalho resumem-se em: 
- Identificação dos indivíduos com necessidade de avaliação; 

- Instalação do equipamento; 

- Operação do equipamento; 

- Avaliação dos resultados; 

- Emissão de Laudo de Avaliação 

- Elaboração de Relatório mensal das Avaliações. 

 
ANEXO VI deste Plano arquivo contendo algumas das imagens 

de ultrassonografias já obtidas. 
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e. Banco de dados ARBOR II 
 

O ARBOR II é um sistema criado no Access 2007 (Microsoft Access) em 

2012 para o gerenciamento da manutenção da arborização urbana. Há 

atualmente neste sistema 12.283 registros. Cada um deles trata de uma 

solicitação e dos encaminhamentos realizados para atendê-la.  

 

 

ANEXO VII deste plano um modelo de laudo de vistoria técnica 

de árvore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 CRONOGRAMA 
 

  

Plantio de mudas 
Áreas verdes e calçadas 

META 

Plantio de mudas 
Áreas verdes e calçadas 

EXECUTADO 

Poda de árvores 
Áreas verdes e calçadas 

META 

Poda de árvores 
Áreas verdes e calçadas 

EXECUTADO 

2012 8.000 8.581 13.101 13.779 

2013* 8.000 8.581 13.101 13.779 

2014 8.000 10.369 13.101 14.621 

2015 8.000 6.576 13.101 16.568 

2016 8.000 8.162 13.101 15.315 
    

2017** 8.000 4.283 13.101 7.960 

2018 8.000 - 13.101 - 

2019 8.000 - 13.101 - 

2020 8.000 - 13.101 - 

2021 8.000 - 13.101 - 

 2022 8.000 - 13.101 - 

2023 8.000 - 13.101 - 

TOTAL 96.000 46.552 (parcial) 157.212 82.022 (parcial) 
     

2013* - Informação não localizada – Repetimos os dados referentes ao ano de 2012.  
2017** - Dados atualizados até setembro/2017. 



7 CONCLUSÃO 
 

A relação entre as árvores e a população muitas vezes tem sido 

marcada pela ocorrência de conflitos provocados por falhas no planejamento 

da urbanização e da arborização.  

Como exemplos mais típicos podem ser citados as constantes 

reclamações quanto aos danos em calçadas provocados por raízes ou a 

incompatibilidade entre galhos e fiação aérea. No momento da implantação 

e/ou manutenção da arborização, as mesmas devem ser acompanhadas por 

profissional qualificado, para que no caso de necessidade de mudança e/ou 

alteração das recomendações iniciais, estas tenham todas as possibilidades e 

fatores considerados, procurando assim evitar/minimizar problemas futuros por 

falta de adequação da situação.  

A aplicação das recomendações contidas no presente plano, integradas 

ao planejamento urbano, permitirá a compatibilização da arborização urbana 

com as necessidades da população, trazendo também resultados estéticos e 

ambientais positivos.  

Tanto do ponto de vista ambiental quanto estético, estes benefícios 

refletirão na melhoria da qualidade de vida das pessoas, como por exemplo, a 

sensação da redução de temperatura, através da sombra proporcionada pelas 

copas das árvores; a retenção de partículas de poeira pelas folhas; a 

purificação do ar; a redução dos ruídos; e a sensação de bem-estar ao admirar 

a beleza ou simplesmente caminhar sob as árvores.  

 A elaboração desta versão do Plano Municipal de Arborização Urbana 

do Município de Piracicaba, vem estabelecer um avanço nas questões da 

Gestão da vegetação em área urbana, estabelecendo um novo patamar de 

ações, com o objetivo de melhorar a Qualidade de Vida do cidadão de 

Piracicaba. 
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