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1.
O PORQUÊ DA ELABORAÇÃO DESTA PUBLICAÇÃO SOBRE AS
TÉCNICAS DE PODAS E EXTRAÇÃO. EM CATANDUVA.
Após a primeira publicação sobre arborização, resolvemos publicar um assunto que está
sempre em discussão em nossa cidade que é a questão da poda.
Esta nova publicação tem a preocupação em mostrar um pequeno guia de orientação
sobre podas e extração, um dos quesitos para a boa qualidade de vida de seus habitantes
Este guia não é uma fórmula ou receita pronta! Exigindo bom censo por parte dos
moradores e experiência por parte dos podadores para evitar um desastre em nossas
arvores.
2.

POR QUE PODAR?

A poda de árvores localizada na área urbana deve ser realizada de forma adequada aos
equipamentos urbanos. Na retirada de galhos para a passagem da fiação elétrica, é
necessário o manejo de adequação, executar a condução da copa para a parte aérea e não
na redução do volume

Pratica mais usada e mais importante no manejo da arborização urbana, seu
resultado é ponto máximo de interatividade com a população, poder público e mídia.

Ações impróprias, tais como podas drásticas, pavimentação do canteiro, corte de
raízes, vandalismo e lesões causadas às árvores diminuem sua beleza, vigor e tempo de
vida. Tais ações comprometem também a estabilidade das mesmas, aumentando o risco
de queda das árvores.
A poda de uma árvore é feita para satisfazer as necessidades do homem e não da planta;
pois, de uma forma ou de outra, a própria natureza se encarrega de manter a geração de
novas plantas.
Assegura o equilíbrio entre a parte aérea e radicular (raízes). É bom lembrar que a poda
ocorre naturalmente, sem a intervenção do homem, quando seus galhos envelhecem
ou são atingidos por doença.

Antes de começarmos qualquer trabalho de poda, é preciso saber como crescem as
plantas.
 O meristema apical (tecido vegetal responsável pelo crescimento da planta) pode
ter vida indefinida ou definida. No primeiro caso, a gema crescendo
indefinidamente em altura, origina troncos verticais retos (monopodiais).
 Quando o meristema apical tem vida limitada, este crescimento linear em altura
não ocorre. Neste caso temos troncos simpodiais, que podem em determinadas
espécies se tornar quase lineares novamente (Fig: 1).
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 Outra característica dos meristemas é a direção do crescimento, fundamental
para a definição da copa (e do tronco) das árvores. Os meristemas quando
crescem para o alto, verticalmente, tem crescimento denominado ortotrópico.
 Em outras espécies, os meristemas crescem horizontalmente, tendo, portanto
crescimento plagiotrópico. Este crescimento pode ser permanente ou reversível.

Figura 1 – Monopodial e Simpodial

3. TIPOS DE PODA
A. Poda de formação, efetuada em mudas novas. Essa poda consiste na eliminação
dos ramos inferiores (ramo ladrão),
B. A poda de correção ou manutenção deve ser efetuada no caso de galhos doentes,
secos e apodrecidos, nos desvios de copa, para o equilíbrio do indivíduo arbóreo
e dano mecânico;
C. Poda de elevação da base da copa se realize acima de 2 m, para, assim,
proporcionar conforto na passagem de pedestres e de veículos,
D. Importante: só é correta a poda drástica da árvore quando efetuada em casos
extremos e que permita a remoção de até 70% do volume de sua copa; maustratos graves; rebaixamento da copa; doenças; e risco às pessoas, equipamentos e
moradias. Lei de arborização urbana.
E. A poda fitossanitária compreende a remoção de partes indesejadas na planta, tais
como: ramos e partes mortas, ramos e partes atacadas por insetos e doenças,
ramos partidos em conseqüência de acidentes e intempéries, e ramos que se
entrelaçam.
F. Muitas espécies não aceitam poda de forma alguma, portanto, é importante uma
análise prévia para se evitar a poda da árvore e deixá-la crescer à vontade.
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4.

FERRAMENTAS PARA PODA

Conforme a legislação vigente em nossa cidade: as ferramentas indicadas são:
 Tesouras de poda: usadas para cortar galhos finos, de até 1,5 cm de diâmetro.
 Podão: é uma tesoura de poda montada sobre hastes de comprimentos variáveis,
acionada através de um cordel. Usada para cortar galhos mais altos, de até 2,5
cm de diâmetro;
 Serras manuais: de acordo com a finalidade de uso, podem ser retas ou curvas.
Usadas para cortar galhos com diâmetros de 2 a 10 cm;
 Motosserra: equipamento desenvolvido para cortes com apoio no solo e
adaptado para poda de árvores urbanas. Usado para cortes de galhos maiores, o
equipamento deve ser sustentado por uma corda auxiliar específica;
 Óculos de segurança;
 Luva adequada;
 Protetor auricular – em caso de uso de motosserra;
 Escadas próprias que evitem choques elétricos;
É imprescindível um curso de capacitação e licença para o uso de motosserras
A. Manter altura (H) do fuste sem ramificações: H = 1,8 a 2,5 m
B. Eliminar ramos laterais fazendo corte rente.
C. Eliminar brotos laterais.

Figura 2 – Poda de Formação
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5.

MANEJO BÁSICO PARA PODA DE MANUTENÇÃO

A poda, na arborização urbana, tem a função de conferir à árvore uma forma adequada
durante o seu desenvolvimento, chamada “poda de manutenção”, inibindo, assim, as
brotações laterais e permitindo à árvore crescimento reto (Figura 03)
Segue o seguinte esquema na Figura 03:
1. Eliminar os galhos secos, apodrecidos ou danificados;
2. Eliminar as brotações indesejáveis;
3. Eliminar os galhos com aspecto defeituoso;
4. Eliminar alguns ramos próximos ao galho principal.

Figura 3 – em Vermelho – ramos a serem eliminados

Figura 4 – detalhe dos cortes
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6.

ÉPOCA DE PODAR

Havendo real necessidade de poda, seguir o padrão de repouso de cada espécie utilizada
na arborização urbana.


Espécies com Repouso Real
São espécies que entram em repouso após a perda das folhas. Para essas espécies, a
época ideal para a poda é entre o início do período de enfolhamento e o início do
florescimento. A época em que a poda é mais prejudicial à planta ocorre entre o período
de florescimento e o de frutificação

Figura 5 – repouso real

 Espécies com Repouso Aparente
São espécies com folhagens permanentes. A melhor época para a poda é entre o final do
florescimento e o início da frutificação. A época mais prejudicial à poda é entre o
repouso e o início do período vegetativo ou enfolhamento

Figura 6 – repouso aparente
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 Espécies com Falso Repouso
São as espécies quer perdem as folhas, mas não entram em repouso após a perda das
suas folhas. A poda neste caso está compreendida entre o final do florescimento e o
início do período vegetativo. A poda deve ser evitada no período entre o repouso e o de
pleno florescimento.

Figura 7 – falso repouso

7. RAÍZES
Deve-se evitar o uso de ferramentas de impacto para poda de raízes como vangas e
machados. Abrir uma trincheira pela remoção da terra no entorno da raiz a ser retirada e
cortar com cuidado uma parte da raiz. Raízes são mais sensíveis do que galhos, pois a
árvore está adaptada a perder galhos no ambiente natural, porém na está adaptada para
perder raízes. A figura a seguir impõe restrições para intervenções nas raízes em
calçadas.
• Evitar o corte de raízes grossas (com diâmetro entre 10 mm e 20 mm) e raízes fortes
(com diâmetro superior a 20 mm). Quanto maior o diâmetro da raiz, mais lenta a
regeneração e maior o comprometimento da estabilidade;
• Não eliminar raízes ao redor de toda árvore. Quanto maior a quantidade de raízes
eliminadas, maior o comprometimento da estabilidade;
• Não realizar corte de raízes próximas ao tronco. O corte deve ser realizado a uma
distância mínima de 50 cm do tronco da árvore;
• Expor a raiz que será cortada. Antes de realizar o corte, deve ser aberta uma valeta,
manual e cuidadosamente, para expor a raiz e permitir a realização de um corte liso,
sem danos a quaisquer de suas partes;
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Foto 1 – como podar raízes
Fonte: – Manual de Normas técnicas de Arborização Urbana - Piracicaba

8.

CAUSAS DAS RAÍZES SUPERFICIAIS

O afloramento de raízes, nas situações em que não é uma característica da espécie, é
motivado pela redução da aeração da camada superficial do solo, quer pela
impermeabilização ou compactação, quer pela existência de lençol freático alto, entre
outros motivos.
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9.

DIRETRIZES E CRITÉRIOS GERAIS PARA PODAR

ABNT - 16.246-1 – Florestas Urbanas, Manejo de árvores, arbustos e outras
plantas lenhosas.

Na publicação anterior falamos sobre esta norma, resolvemos colocar novamente para
que o munícipe consiga entender mais claramente o significado na prática desta norma.
No ABNT é a sigla de Associação Brasileira de Normas Técnicas, um órgão privado e
sem fins-lucrativos que se destina a padronizar as técnicas de produção feitas no país.
Foi fundada em 28 de setembro de 1940. Ou seja, é uma associação que organiza e
padroniza, por exemplo, no nosso caso. Estabelece os procedimentos para a poda
Desde a fase inicial da produção de mudas de espécies arbóreas em viveiros, até o
momento em que a árvore possa desenvolver livremente seu modelo arquitetônico de
copa, utilizamos a poda de formação ou educação. Esta poda é aplicada para direcionar
o desenvolvimento da copa contra a tendência natural do modelo arquitetônico da
espécie, compatibilizando assim a árvore com os espaços e equipamentos urbanos.
Mesmo com a copa formada, as árvores necessitam de cuidados, com podas de
manutenção ou limpeza, que visam evitar problemas futuros com galhos secos que
possam cair, e a eliminação de focos de fungos e plantas parasitas, que enfraquecem os
galhos.
Quando podas anteriores foram executadas incorretamente, ou alterações do ambiente
urbano incompatibilizam a copa das árvores com seu meio, aplica-se a poda de
segurança. A finalidade desta poda é previnir acidentes iminentes.
Quanto maiores e mais velhas as árvores, mais delicadas se tornam as podas. Por isso o
podador deve conhecer as regras fundamentais que regem sua atividade:
- a arquitetura da copa das árvores;
- a fisiologia da compartimentalização;
- as técnicas de poda;
- as ferramentas e equipamentos mais apropriados para cada atividade.
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COMPARTIMENTALIZAÇÃO
A compartimentalização é um processo de defesa da árvore; respeitar a crista e o colar

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

Foto 3 – compartimentalização

Fonte:CONDEMA Cambuquira MG
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10.
GESTÃO DE RESÍDUOS
Os resíduos vegetais gerados pela poda de árvores e pela manutenção de jardins estão
previstos no Plano Municipal de Arborização e o local indicado é o Deposito de Galhos
da Prefeitura de Catanduva localizado na Estrada Vicinal Vicente Sanches.

Imagem 1 – Localização do Eco ponto de Galhos
Fonte: - Google maps

11.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste tópico gostaríamos de mencionar o papel da fiscalização ambiental em nossa
cidade, peça chave para educar e evitar podas drásticas e extrações abusivas. Fizemos
outra publicação anexa a esta, pois o assunto é extenso. Abaixo fotos feitas pela equipe
de fiscalização.

Foto 4 – poda drástica
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Foto 5 – poda drástica e sufocamento do colo da árvore.

12.

LEGISLAÇÃO








A Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, em
seu Capítulo VI, Estabelece o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, impondo ao Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo.
Lei Federal nº 9.605/98, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, que dispõe
sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências,
Código Civil, artigos nºs 98 e 99 – Trata dos bens públicos.
Lei Federal nº 7.347/85 – Responsabiliza o cidadão por danos causados ao meio
ambiente.
Lei Federal nº 10.257/01 – trata da regulamentação dos artigos 182 e 183 da
Constituição Federal e estabelece o Estatuto da Cidade
Lei Municipal n° 5.187, de 07 de junho de 2.011 – estabelece normas de manejo,
proteção e conservação da arborização no município.
Decreto nº 4.817, de 20 de novembro de 2.006 Altera dispositivos do decreto No
4.702, de 06 de fevereiro de 2.006 que regulamenta a lei nº 3.120, de 11 de abril
de 1.995 que institui o programa “adote uma praça” e dá outras providencias
correlatas.
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13.

Lei Municipal nº 4171 de 29/12/05 cria-se a Patrulha Ambiental –
imprescindível para a proteção da arborização urbana.
Lei Complementar 624/2012 disciplina a fiscalização e o licenciamento
ambiental, cria a taxa para expedição de licenças e dá outras providencias.
Lei Ordinária 4372/2007 institui a campanha permanente de incentivo à
arborização de ruas, praças e jardins de Catanduva e dá outras providencias.
Lei Ordinária 3042/1994 Dispõe sobre a arborização da cidade que especifica.
Lei Ordinária 2144/1985 Proíbe a afixação de faixas e outros objetos em árvores
e plantas na rede de arborização pública e da outras providencias.

SERVIÇOS





14.

Obtenção e orientações de autorização de podas – Viveiro de Mudas – Rua
Cascatinha 95 – Vila Lunardelli – 0800-7791127
Cadastro de podadores –
HTTP://www.catanduva.sp.gov.br/DynamicFiles/File/DOWLOADS/podadores.
pdf
Secretaria de Meio Ambiente: Av. Olímpia, 900, no Recinto de Exposições. Tel:
3524-1408
DENÚNCIAS AMBIENTAIS: meioambiente@catanduva.sp.gov.br
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<http://www.catanduva.sp.gog.br/secretaria/ver/23> acesso em 03 de julho de
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“A SBAU e o desenvolvimento da arboricultura no Brasil”.
Joaquim Teotônio Cavalcanti Neto Engº Agrônomo Diretor Regional Sudeste
Guia de arborização de Fernandópolis 2.017 – Ângelo Roberto Veiga - et alia
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árvores – Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
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 Prefeitura Municipal de Piracicaba - Secretaria de Defesa do Meio Ambiente
Manual de Normas Técnicas de Arborização Urbana Piracicaba, 2007 Coordenação: Prof. Dr. Demóstenes Ferreira da Silva Filho SEDEMA Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente IPPLAP - Instituto de
Pesquisas e Planejamento de Piracicaba
 ARBORIZAÇÃO URBANA – Boletim acadêmico Série Arborização Urbana
UNESP/FCAV/FUNEP Jaboticabal, SP – 2002 Kathia Fernandes Lopes Pivetta
Demóstenes Ferreira da Silva Filho

15.

SITES DA ÁREA

Sociedade Brasileira de Arborização Urbana www.sbau.com.br
Fundação Parques e Jardins (Rio deJaneiro) prefeitura.rio/web/fpj
Fundo Nacional do Meio Ambiente www.mma.gov.br;
IBAMA www.ibama.gov.br;www.planalto.gov.br
Jardim Botânico do Rio de Janeiro www.jbrj.gov.br
Parque Escola (Santo André) www.parquescola.hpg.ig.br
Sítio Burle Marx (Rio de Janeiro) www.iphan.gov.br/bens/robertoburlemarx
www.burlemarx.com.br - www.via-rio.com.br/artcult/mburle.html
16.

PUBLICAÇÕES

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