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TERMO DE REFERÊNCIA 

PROJETO DE ARBORIZAÇÃO  

 

 

 

Empreendimento:  

Local para execução do projeto:  

Equipe técnica responsável pelo projeto:  

Coordenadas geográficas:  

 

 Introdução; 

 Objetivos e justificativa; 

 Sucinta caracterização da área; 

 Caracterização da flora local; 

 Definição das espécies (observar as características biológicas: capacidade de 

sombreamento, velocidade de crescimento, interação com a avifauna, 

enraizamento, tamanho e toxicidade dos frutos, aroma das flores, necessidade de 

manutenção, perda de folhas, constituição estrutural da espécie, porte); 

 Área para plantio; 

 Denominação das ruas com as respectivas larguras de vias e passeios (para o 

plantio das mudas a calçada deverá ter no mínimo 2,0 m); 

            Obs: Em calçadas com largura igual ou superior a 1,50 m e inferior a 2,0 m 

deverão ser plantadas mudas de pequeno porte (até 5 m de altura). Em calçadas com 

largura igual ou superior a 2,0 m e inferior a 2,4 m deverão ser plantadas mudas de 

pequeno e médio porte (5,0 m a 10 m). Em calçadas com largura igual ou superior a 2,4 

m e inferior a 3,0 m deverão ser plantadas mudas de pequeno, médio ou grande porte (até 

12 m de altura). Em calçadas com largura superior a 3,0 m deverão ser plantadas espécies 

com altura máxima de 12 m. 

 Recuo das edificações e equipamentos; 
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 Espaço livre mínimo para o trânsito de pedestres (1,20 m conforme NBR 

9050/2004); 

 Arborização sob a rede elétrica (somente espécies de até 5 m de altura); 

 Número de mudas (preferência para as nativas); 

 Origem das mudas; 

 Estabelecimento de canteiros e faixas permeáveis (2 m2 para árvores com diâmetro 

da copa em torno de 7 m, 3 m2 para árvores com diâmetro da copa em torno de 10 

m, 1 m2 para árvores com diâmetro da copa até 5 m) ; 

 Grades de proteção (por 2 anos, no mínimo, a partir de 1,60 m de altura); 

 Arborização de canteiros centrais; 

 Técnicas de plantio (coveamento (60 cm x 60 cm x 60 cm), tutoramento (altura 

maior ou igual a 2,30 m), adubação e preparo do solo, irrigação, espaçamento das 

mudas, coroamento, combate à pragas e doenças, monitoramento e replantio); 

 Cronograma de execução; 

 Registro fotográfico; 

 Referências bibliográficas. 

 

mailto:licenciamentoambiental@brumadinho.mg.gov.br

