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1. APRESENTAÇÃO
A Estância Turística de Presidente Epitácio, município cujas atrações mais belas são
seus recursos naturais, ainda sofre com a falta de instruções para Arborização Urbana.
Os pedidos de supressão de espécies arbóreas que chegam à Diretoria de Meio
Ambiente da Prefeitura Municipal são muito mais frequentes do que os pedidos para doação
de mudas para plantio. Isso se deve principalmente à falta de instruções durante o primeiro
plantio. Muito dos indivíduos arbóreos já estabelecidos são de espécies inadequadas para o
local onde se encontram, principalmente quanto ao porte da árvore.
Outro ponto importante são as podas, também frequentes e necessárias, porém muitas
vezes realizadas de maneira inadequada, causando grandes prejuízos para as árvores.
Com o intuito de orientar os munícipes, este Guia traz informações quanto à escolha
das espécies para arborização urbana, a maneira adequada de realizar o plantio e a poda, e
também alerta a população para a legislação existente e suas penalidades quando do
descumprimento da mesma.

2. IMPORTÂNCIA DA ARBORIZAÇÃO URBANA
Os benefícios da arborização urbana atingem diretamente a qualidade de vida da
população, além de contribuir para todo o ambiente. Dentre as funções das árvores urbanas,
tem-se:
o
Controle de temperatura: nos dias de sol e calor, todos procuram a
sombra de uma árvore, seja para sentar e descansar, para evitar o sol enquanto
caminha ou até mesmo para estacionar um veículo. Isso só é possível porque as folhas
das árvores retém grande parte dos raios solares, além de minimizar os efeitos da
elevada concentração de asfalto e concreto das ruas. A sombra das árvores também
contribui para diminuir o desgaste das áreas pavimentadas e os efeitos da exposição da
população aos raios solares que podem causar doenças de pele.
o
Interceptar água da chuva: para áreas asfaltadas, a presença de
árvores tem a função de diminuir a impermeabilização do solo, ou seja, a água que
escoe na superfície diminui em volume e velocidade, diminuindo assim as chances de
enchentes. Além disso, as árvores retém naturalmente uma boa quantidade de água em
sua estrutura. Já em áreas onde o solo não foi asfaltado, a maior função das árvores é
fracionar a água das chuvas, diminuindo o impacto sobre o solo, minimizando o
problema com erosões.
o
Atenuação de ventos e ruídos: as árvores são barreiras naturais de
proteção contra ventos, também podendo ser utilizadas para direcioná-los da maneira
desejada. Os ruídos também podem ser minimizados por algumas espécies arbóreas
capazes de absorver ondas sonoras, atenuando a poluição sonora.
o
Diminuir a poluição do ar: grande contribuinte para atenuação da
poluição atmosférica, as árvores são capazes de reter em suas folhas os particulados
emitidos por veículos, evitando que o mesmo seja absorvido pela população, o que
poderia agravar doenças respiratórias. Além disso, as árvores também capturam o gás
carbônico, um dos gases responsáveis pelo efeito estufa, sendo de extrema importância
para diminuição do aquecimento global.
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o
Qualidade de vida: a arborização urbana promove uma melhor
qualidade de vida para os munícipes, tanto pelas melhorias no ambiente e na saúde
física quanto pelo bem estar psicológico. Uma cidade arborizada é esteticamente mais
bonita e agradável aos olhos.

3. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
A Legislação Municipal traz em seu Código de Conduta aspectos
sobre a Arborização Urbana que devem ser respeitados, onde se considera vegetação de porte
arbóreo aquela composta por espécie ou espécimes de vegetais lenhosos.

3.1 Plantio de Espécies Arbóreas (Lei Complementar Nº 030/03)
Com relação ao plantio de espécies arbóreas, o Poder Executivo Municipal, por
intermédio do órgão competente, elaborará projetos de arborização a serem observados em
todo o perímetro urbano do município.
O Munícipe poderá efetuar, às suas expensas, plantio de árvores em imóvel de sua
propriedade, desde que previamente autorizado pela Administração Municipal e observadas as
exigências previstas nesta lei e em outros regulamentos.
O interessado deverá protocolar requerimento, do qual conste identificação da espécie
a ser plantada, bem como delimitação do local em que pretende efetuar o plantio.
Fica proibido o plantio de árvores em imóveis particulares ou em vias e logradouros
públicos que venham a interferir ou dificultar a instalação, funcionamento ou manutenção de
equipamentos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
Não será permitida a utilização da arborização pública para fins de colocação de
cartazes, faixas, anúncios, cabos e fios, para suporte, apoio e instalação de qualquer natureza
ou finalidade, salvo com prévia autorização do Poder Público.
Compete ao Município a execução dos serviços de arborização e conservação de ruas
e praças, assim como a construção de jardins e parques públicos.
Independentemente da autorização dos munícipes, poderá o órgão competente da
Prefeitura Municipal plantar ou replantar árvores em quaisquer vias e logradouros
públicos.
Modelo de SOLITICAÇÃO DE PLANTIO, que pode ser retirado no Departamento de
Meio Ambiente:
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3.2 Supressão e Poda de Espécies Arbórea – Capítulo V do Código de
Postura do Município (Lei Complementar Nº 030 de 2003)
Art. 184 - A poda, o corte, o sacrifício de qualquer natureza, a derrubada ou a remoção
de árvores ou arbustos existentes ou que venham a existir nas vias e logradouros públicos do
Município, ficam expressamente proibidos, ressalvados os seguintes casos:
I – Em terreno a ser edificado, quando for indispensável à realização de obra;
II – Quando o estado fitossanitário da árvore a justificar;
III – Quando a árvore, ou parte desta, apresentar risco iminente de queda;
IV – Nos casos em que a árvore esteja causando comprovados danos permanentes ao
patrimônio público ou privado;
V – Quando o plantio irregular ou a propagação espontânea de espécimes arbóreos
impossibilitar o desenvolvimento adequado de árvores vizinhas;
VI – Nos casos em que a árvore constitua obstáculo fisicamente incontornável ao
acesso de veículos;
VII – Quando se tratar de espécimes invasores, com propagação prejudicial
comprovada.
VIII – nas podas de caráter ornamental, cuja árvore esteja plantada em frente ao
imóvel do interessado ou em outro imóvel sob sua responsabilidade, ficando a cargo deste o
custo e a destinação dos resíduos gerados.
De acordo com o Artigo 185, as atividades de poda e supressão somente poderão ser
executadas:
I – por funcionários de empresas concessionárias de serviços públicos previamente
autorizados pelo órgão municipal competente, ou nos casos de urgência, com o
esclarecimento posterior sobre o serviço realizado, bem como o motivo do mesmo;
II – por funcionários da Prefeitura Municipal com a devida autorização do Órgão
competente da Municipalidade;
III – pelo Corpo de Bombeiros nas ocasiões de emergência em que haja risco iminente
para a população ou patrimônio, público ou privado.
IV – por profissionais liberais com conhecimento comprovado na área de jardinagem e
podas ornamentais em espécie arbóreas, devidamente cadastrados junto ao órgão ambiental do
município, com prévia autorização para executar os serviços.
Considerando os profissionais liberais com formação: Engenharia Florestal,
Engenharia Ambienta, Biologia, Engenharia Agrônoma, Gestão Ambiental, Biotecnologia e
Ecologia.
Deve-se efetuar o pedido de AUTORIZAÇÃO DE PODA E/OU SUPRESSÃO junto
ao Departamento de Meio Ambiente, responsável pelo deferimento do pedido.
Modelo de SOLICITAÇÃO DE VISTORIA para pedidos de Supressão, devendo ser
preenchido no Departamento de Meio Ambiente:
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3.3 Infrações e Multas
As árvores das vias e logradouros públicos que por qualquer motivo, forem suprimidas
sem autorização ou irregularmente, deverão ser obrigatoriamente substituídas, em igual
número, pelo proprietário ou possuidor do imóvel, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
ficando o mesmo responsável pela preservação das árvores novas (Artigo 186 da Lei
Complementar Nº 030 de 2003).
Descumprido o prazo de 30 dias o infrator receberá de multa de 50 (cinquenta) VMR
(Valor Municipal de Referência) por árvore, renovando-se sua aplicação a cada 30 (trinta)
dias, até o seu efetivo cumprimento.
Quando se tratar de praças, jardins, áreas verdes ou patrimônio pertencente ao poder
público a obrigatoriedade quanto ao cumprimento do disposto neste artigo recairá sobre o
órgão competente da municipalidade, cujo descumprimento acarretará processo
administrativo ao funcionário infrator, na forma da legislação em vigor.

3.4 Espécies Arbóreas Imunes
Havendo justificado interesse em preservar a árvore objeto do pedido de supressão,
será a mesma declarada imune de corte, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.771/65.
O interessado poderá requerer a declaração de imunidade ao corte, através de pedido
escrito dirigido ao Prefeito Municipal, especificando a localização precisa da árvore,
descrevendo as características gerais da espécie, seu porte e a justificativa para a sua proteção.
Qualquer árvore do Município poderá ser declarada imune ao corte, mediante ato do
Executivo Municipal, tendo em vista sua localização, raridade, antiguidade, interesse
histórico, científico e paisagístico, ou de sua condição de porta sementes.
Ao órgão competente incumbe:
a) Emitir parecer conclusivo sobre o pedido;
b) Cadastrar e identificar, por meio de placas indicativas, as árvores declaradas imunes
ao corte;
c) Prestar apoio à preservação dos espécimes protegidos.

3.5 Infrações e Penalidades
As pessoas físicas e jurídicas que infringirem quaisquer disposições constantes deste
capítulo ficam sujeitas à multa equivalente a 50 (cinquenta) VMR (Valor Municipal de
Referência), por árvore, a qual será aplicada pelos fiscais municipais, mediante parecer
técnico do órgão competente da Prefeitura Municipal, sem prejuízo das penalidades previstas
no artigo 26 da Lei federal nº 4.771 de 15/09/65 e demais cominações legais.
Respondem solidariamente pela infração às normas desta Lei:
I – seu autor material;
II – seu mandante;
III – quem, de qualquer modo, concorra para a prática da infração.
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4. PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO URBANA
O planejamento da arborização urbana é de extrema importância para o município e
sua população.
Ao estabelecer regras para o plantio, com escola da espécie adequada para cada local e
a forma correta de plantio, diminui-se a quantidade de problemas futuros, como risco de
acidentes, necessidade de poda frequente ou prejuízos ao patrimônio público/privado.
Este manual irá abordar situações diferentes na arborização urbana e qual a maneira
mais indicada de proceder com o plantio, poda ou supressão.

4.1 Arborização de Passeios em Vias Públicas
Na escolha das espécies para plantio em calçadas/passeios públicos, é necessário
considerar o espaço disponível, sem que haja prejuízos dos equipamentos públicos,
construções e calçamentos. A escolha correta da espécie diminui o manejo durante seu
desenvolvimento, como podas ou até mesmo medidas extremas como supressões.
Devem ser consideradas as características biológicas da árvore e os aspectos físicos
dos locais onde se pretende plantar.

Figura 1 - Arquitetura de Copa
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As espécies devem:
 Estar adaptadas ao clima;
 Ter porte adequado para o espaço disponível;
 Ter forma e tamanho de copa compatível ao espaço disponível.
Evitar espécies que:
 Tenham cerne frágil ou caule e ramos quebradiços;
 Sejam susceptíveis ao ataque de cupins, brocas e fungos;
Espécies consideradas INADEQUADAS para plantio em regiões urbanas:
NOME POPULAR
Eucalipto
Guapuruvu
Figueiras em geral
Flamboyant
Paineira
Pinheiro/Pinus
Tulipa africana
Grevilha
Abacateiro
Mangueira
Chapéu-de-sol
Casuarina
Pau-de-novato
Jaqueira
Leucena
Falso ipê de jardim
Seafórtia
Santa Bárbara
Espirradeira
Chapéu de napoleão
Acácia negra
Ciprestes
Tulipa-africana
Cordia africana
Pau incenso

NOME CIENTÍFICO
Eucalyptus spp
Schizolobium parahyba
Fícus spp
Deloniz regia
Chorisia speciosa
Pinus spp
Spathodea campanulata
Grevilha robusta
Persea americana
Mangifera indica
Terminalia catappa
Casuarina sp
Triparis sp
Artocarpus heterophyllus
Leucaena leucocephala
Tecoma stans
Archontophoenix cunninghamii
Melia azedarach
Nerium oleander
Thevetia peruviana
Acácia meanrsi
Cupressus spp
Spathodea campanulaa
Cordia abyssinica
Pittosporum undulatum

Durante a escolha das espécies devem ser consideradas além de suas características
fisionômicas, as características do local onde ela será inserida, levando em consideração:

4.1.1 Largura da Calçada
Segundo o Artigo 119 da Lei Complementar Nº 030/03: Independentemente da largura
do passeio, a faixa mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) deverá ser respeitada, a
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fim de permitir o livre e seguro trânsito de pedestres. O mesmo vale para os passeios que
possuam canteiros protetores de árvores, não podendo o tamanho dos mesmos ultrapassar
70x70 cm de largura.

4.1.2 Rede elétrica e Iluminação pública
Em calçadas embaixo de redes elétricas, devem ser utilizadas árvores de pequeno porte,
cuja altura máxima é de 5 metros.
As árvores devem ser plantadas de forma que as suas copas não interfiram no cone de
luz projetado pelas lâmpadas da iluminação pública.
Espécies INDICADAS para calçadas com rede elétrica e iluminação pública:
NOME POPULAR
Algodão-da-praia
Aroeira-salsa
Aroeira-pimenteira
Canelinha
Ipê-amarelo
Jambo-do-norte
Magnólia
Oiti
Callistemon
Falsa-murta
Flamboyant-mirim
Ipê-de-jardim
Ipê-amarelo
Manacá-da-serra
Pata-de-vaca
Pata-de-vaca-rosa
Pata-de-vaca-roxa
Quaresmeiras
Resendá

NOME CIENTÍFICO
Hibiscos pernambucensis
Schinus molle
Schinus terebinthifolius
Nectandra megapotamica
Tabebuia caraíba
Eugenia malaccensis
Michelia champaca
Licania tomentosa
Callistemon viminalis
Murraya paniculata
Caeslapinia pulcherrima
Tecoma stans
Tebebuia chysotricha
Tibouchina mutabilis
Bauhinia forficata
Bauhinia monandra
Bauhinia purpúrea
Tibouchina granulosa
Lagerstroemia indica

PORTE
Médio
Médio
Médio
Médio
Médio
Médio
Médio
Médio
Pequeno
Pequeno
Pequeno
Pequeno
Pequeno
Pequeno
Pequeno
Pequeno
Pequeno
Pequeno
Pequeno

4.2 Arborização de Áreas Livres Públicas
São consideradas como Áreas Livres Públicas as praças, canteiros de avenidas e ruas,
parques, canteiros em rotatórias e demais áreas verdes destinadas ao uso público.
Durante a escola da espécie a ser plantada em praças, parques e outros locais
destinados à convivência da população, deve-se evitar o plantio de árvores que possam como
característica a queda de galhos e/ou frutos, evitando acidentes com as pessoas que utilizam o
local e danos aos materiais.
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4.2.1 Tabela de Referência para escolha de Porte Arbóreo
Durante a consulta da tabela abaixo deve ser considerado o local de plantio e o que
existe em suas proximidades, adequando a distância existente, ou pretendida, ao porte da
árvore, para então escolher a espécie mais adequada para cada caso.
Distância, em metros,
PORTE DA ÁRVORE
com relação à:
PEQUENO
MÉDIO
GRANDE
5,00
5,00
5,00
Esquina
3,00
3,00
3,00
Postes
Placas de Sinalização Não Obstruir a Visão Não Obstruir a Visão Não Obstruir a Visão
2,00
3,00
4,00
Hidrantes
Bancas,
cabines,
2,50
2,50
3,50
guaritas, telefones
Instalações
1,50
2,50
3,00
subterrâneas
Galerias de águas
1,50
1,50
1,50
pluviais
Boca de lobo, boca de
2,50
2,50
2,50
leão, bueiros, caixas
de passagem
Guia
rebaixada,
borda de faixa de
2,00
2,00
2,00
pedestre, acesso de
pedestre
3,00
4,00
5,00
Transformadores
Outras
espécies
arbóreas
4,00
7,00
10,00
(considerando portes
iguais)
2,50
4,50
7,00
Edificações
2,50
3,50
5,00
Muro ou gradil

4.3 Arborização de Áreas Internas de Lotes e Glebas, Públicas ou
Privadas
Nos casos de áreas internas, privadas ou públicas, a escolha da espécie deve considerar
qual o objetivo do plantio (embelezamento, sombreamento, frutificação, entre outros). Após
essa definição, é necessário que as particularidades do local sejam consideradas na escolha da
árvore.
Importante salientar que as espécies nativas da flora regional, pertencentes à região de
Presidente Epitácio – SP devem ser priorizadas, mas sempre levando em consideração àquelas
que não são indicadas para área urbana.
É indicado que o munícipe procure o Departamento de Meio Ambiente e busque por
orientações antes de realizar o plantio. Lembrando que o Horto Florestal Municipal possui
árvores nativas e realiza doações de mudas para plantios em pequeno número.
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5. ESPAÇO ÁRVORE
Uma das orientações mais importantes para o plantio adequado de árvores nos espaços
urbanos é a área reservada para o plantio.
Pensando nessa questão, o Programa Município VerdeAzul criou o Espaço Árvore,
que consiste em liberar um espaço adequado para o plantio e desenvolvimento dos indivíduos
arbóreos a serem implantados em passeios públicos e áreas impermeáveis.
O perímetro e a área do Espaço Árvore dependem da metragem do passeio público. A
largura do Espaço Árvore deve corresponder a 40% da largura da calçada, enquanto que o
comprimento deve ser o dobro de sua largura, sempre respeitando a passagem mínima de 1,20
para o pedestre.
A área aberta pode ser utilizada para o plantio de gramíneas, arbustos, flores ou
utilizada de outra forma, desde que mantida permeável.
No que tange as árvores já plantadas, o ideal é que a área sem concreto ao redor da
árvore seja maior, liberando a árvore.
O Espaço Árvore traz diversos benefícios: aumento da infiltração da água; diminui
problemas relacionados à impermeabilização do sol; retenção de resíduos e infiltração da água
da chuva no solo; reabastecimento do lençol freático; redução no estrago de calçadas e
concreto feito pelas raízes que vão até a superfície buscar água.
Exemplo:

1,6 m
2,00 m
0,80 m
Calçada

Árvore

Espaço Árvore

6. PROCEDIMENTOS ADEQUADOS PARA PLANTIO URBANO
Após a escolha da espécie arbórea adequada para o local onde se deseja realizar o
plantio, é necessário que haja boa execução das etapa, para o bom desenvolvimento da muda e
evitando problemas futuros.

6.1 Limpeza da Área
No caso de passeios públicos concretados, é necessário que se faça uma abertura na
calçada (neste caso, seguir orientações para o Espaço Árvore). O entulho decorrente da quebra
do passeio público deve ser recolhido, mantendo o local desobstruído.
Em área com gramíneas ou solo exposto, é importante que haja a limpeza do local
antes de abrir a cova para o plantio, retirando tudo que possa atrapalhar a atividade do plantio
(lixo, entulho, ervas daninhas).
Caso haja a presença de formigas cortadeiras, aconselha-se o controle das mesmas
antes que o plantio seja feito.
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6.2 Abertura da cova/berço e adubação
A cova deve ter dimensões entre 40x40x40 cm (largura x comprimento x
profundidade) e 60x60x60 cm, dependendo das condições do local de plantio. A cova deve
sempre caber o torrão da muda com folga.
O solo retirado da cova deve receber entre 100 a 200 gramas de Calcário para correção
da acidez, misturando bem ao solo. É recomendada a utilização de nitrogênio, fósforo e
potássio para adubação (neste caso, procurar recomendação de técnico para indicação de
melhores adubos e quantidades corretas).

Solo com adubação

6.3 Plantio
A muda de árvore antes de ser retirada do recipiente (tubete, saquinho, etc.) deve estar
úmida para que não haja prejuízos de raízes. Em alguns casos, por estarem muito tempo
dentro dos saquinhos, as raízes podem virar um emaranhado, sendo necessário cortar o fundo
do recipiente para que haja um melhor desenvolvimento.

Na hora do plantio, a muda deve ser retirada do recipiente e centralizada na cova,
sendo coberta pela terra adubada, sendo compactado em seguida. É importante frisar que o
caule da muda deve estar no mesmo nível do terreno, não devendo ser coberto por terra.
Abertura de recipiente

6.4 Tutoramento
Em casos onde a muda apresenta fragilidade ou possui um diâmetro muito fino para
sua altura, é necessária a colocação de um tutor para ampará-la.
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O tutor deve ser fixado no fundo da cova, ao lado das raízes, sem que haja prejuízo do
torrão, tendo altura total de 2,30 metros. A amarração é feita com uma amarração de sisal, ou
material similar, em forma de oito deitado, permitindo mobilidade da planta para crescimento.

Figura 2 - Amarração do Tutor
(http://www.arvoresbrasil.com.br/?pg=arvore_como_plantar)

6.5 Irrigação e coroamento
Durante o plantio o solo deve estar sempre
úmido, assim como a muda de árvore. Após o plantio
é indicado que se faça um coroamento ao redor da
muda, formando uma espécie de bacia para conter a
água, ou na hora de compactar o solo, manter o nível
um pouco inferior ao da superfície, para que a água
não escoa pela calçada depois.
Utilizar pelo menos 2 litros para irrigar cada
muda após o plantio.

6.6 Manutenção das mudas
Após a finalização do plantio, a muda deve receber cuidados frequentes, como
irrigação e adubação, até que se estabeleça no solo e possa se desenvolver bem sozinha.
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É de grande importância manter irrigação frequente, ao menos a cada 02 dias, com
aproximadamente 20 litros de água. À medida que a planta se desenvolve os intervalos entre
as irrigações podem ser maiores.

6.7 Controle de Pragas e Doenças
A má condução das espécies arbóreas em ambiente público (estrangulamentos das
bases de troncos devido ao calçamento muito próximo e inadequado, corte de raízes
superficiais de sustentação ou mesmo neutralização, podas incorretas, árvores com ocos e
troncos e raízes cimentadas) facilita o ataque de doenças e pragas, como:
 Fungos e Bactérias: causam apodrecimento do tronco e das raízes, sendo de difícil
controle. Manter manutenção na umidade e arejamento da área permeável.

 Saúvas: formam colônias e atacam a parte aérea do vegetal, consumindo folhas e ramos
jovens.

 Brocas: larvas de besouro que fazem buracos nos caules.
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 Cupins subterrâneos: danifica raízes e troncos, levando muitas vezes ao tombamento
precoce de árvores ou facilitando a entrada de agentes decompositores, como os
fungos, acelerando o processo de degradação natural.

 Lagartas: são larvas de borboletas e mariposas, se alimentar das folhas e de brotos
novos.
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 Cochonilhas e pulgões: se instalam nas folhas e ramos e sugam a seiva da planta.

 Ervas daninha: podem se espalhar e roubar os nutrientes necessários para as mudas se
desenvolverem. A capina é o melhor método de controle de ervas daninhas.
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Caso perceba o aparecimento de alguma dessas pragas ou doenças é recomendado a
procura por assitência técnica para orientações. A Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e do Departamento de Meio Ambiente possuem profissionais qualificados
para recomendações.
É importante dar preferência aos produtos naturais e orgânicos, evitando produtos que
agressivos ao meio ambiente.

7. MANEJO ADEQUADO DE ARBORIZAÇÃO URBANA
A arborização urbana requer manejos adequados durante todo o seu ciclo de vida. A
muda, depois de estabelecida no local de plantio, passa a necessitar de outros cuidados para
que cumpra seu papel e não cause problemas com seu crescimento.
As ações de manejo realizadas preventivamente e periodicamente contribuem para o
desenvolvimento de árvores saudáveis, seguras e que agregam somente benefícios, evitando
procedimentos inadequados como a poda drástica e/ou supressão. Dentre essas ações, tem-se:
podas, irrigação e supressão de indivíduos arbóreos.

7.1 Vocabulário e Definições
Para que as informações sobre manejos adequados sejam acessíveis mais pessoas, a
tabela abaixo foi retirada da Norma ABNT NBR 16.246-1 e pode ser utilizada para
compreensão palavras técnicas posteriormente.
TERMO TÉCNICO
Colar
Copa
Corte final

Desrama

Destopo
Ramo primário
Elevação de copa
Lesão
Limpeza
Redução
Restauração

DEFINIÇÃO
Saliência na região inferior da inserção.
Conjunto de galhos e folhas que formam a parte superior de
uma árvore.
Corte que completa a remoção ou redução de um galho ou
um toco de galho.
Técnica de poda utilizada para eliminar, de forma seletiva,
ramos indesejados, permitindo a entrada de ar e luz no
interior da copa da árvore e reduzindo a densidade dos ramos
restantes.
Técnica de poda inapropriada, utilizada para reduzir o
tamanho de uma árvore, deixando apenas brotos, tocos,
entrenós ou ramos secundários.
Tronco ou galho proeminente de árvore a partir dos quais os
brotos ou ramos crescem.
Poda seletiva dos galhos inferiores de uma árvore, visando à
desobstrução em altura.
Abertura criada quando a casca de um galho ou de um caule
vivo é penetrada, cortada ou removida.
Poda seletiva que visa à remoção de galhos mortos, doentes
ou quebrados.
Técnica de poda utilizada para reduzir a altura ou largura da
copa de uma árvore
Poda seletiva para melhoramento da estrutura, forma e
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aparência de árvores que tenham sido severamente
destopadas, vandalizadas ou danificadas.
Comprimento de galho pequeno e indesejável que permanece
na árvore quando há quebra ou corte incorreto na poda
distante do colar.

Toco de galho

7.2 Irrigação
As árvores nos 02 primeiros anos necessitam de uma atenção especial, mantendo
sempre uma boa irrigação quando a mesma apresentar sinais de estresse hídrico (falta de
água), principalmente durante os meses de estiagem no outono-inverno da região.
A quantidade de água da irrigação varia entre 10 a 20 litros por árvore, mantendo a
região do plantio úmida.
Depositar folhas, galhadas trituradas e matérias provenientes de capinas e roçadas, ao
redor do pé da arvore, retém a umidade por mais tempo, diminuindo a frequência de irrigação,
além de ser fonte de nutrientes para a planta.

7.3 Podas
A poda de árvore é uma técnica agronômica/florestal que consiste na retirada seletiva de
partes indesejadas ou danificadas do indivíduo arbóreo, a fim de se alcançarem objetivos
específicos. No caso de árvores urbanas, o principal objetivo é a eliminação de ramos para
compatibilizá-la com o espaço físico existente no entorno, assim como coexistência com
outras árvores, equipamentos e serviços públicos. Além disso, a poda sempre deve considerar
preservar as condições vitais da árvore e seus benefícios para o meio ambiente.
Para uma poda adequada devem ser considerados:
 O estágio de desenvolvimento da árvore, entre jovem e madura, para a escolha do tipo
de poda mais adequado;
 A característica natural de desenvolvimento da copa e raízes;
 O estado fenológico (repouso, enfolhamento, floração, frutificação) para a decisão de
melhor período para a realização da poda;
 As inter-relações da fauna e flora urbana;
 A poda é uma injúria provocada pelo homem;
 Deve-se permitir o desenvolvimento saudável da planta após a sua realização;
 A poda de raízes é uma ação não recomendada;
 Cuidados com a segurança são essenciais e obrigatórios;
 Sempre consultar a legislação local;
 Ser realizada por pessoa ou empresa competente.
A poda modifica a estrutura e o estado de desenvolvimento da árvore, por isso deve ser
executada por profissional habilitado e capacitado (consultar item 3.2 deste Guia), evitando
danos mais graves à espécie.
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7.3.1 Poda de condução
A poda de condução é feita em indivíduos que já estão em local definitivo. O objetivo
é conduzir a planta em seu desenvolvimento, removendo ramos indesejáveis e ramificações
baixas, direcionando o desenvolvimento da copa para os espaços disponíveis.

Figura 3 - Exemplo de poda de formação

Ao conhecer a arquitetura da espécie (como a árvore ficará quando alcançar a fase
adulta), os galhos baixos que dificultarão a passagem de pedestres e/ou veículos devem ser
eliminados precocemente, evitando problemas futuros e maiores danos à árvore.

7.3.2 Poda de limpeza
A poda de limpeza consiste na eliminação de galhos secos, velhos e mortos, que não
possuem mais função na copa da árvore e representam riscos devido a possibilidade de queda.
Os ramos doentes e/ou com pragas também devem ser eliminados, assim como a
retirada de tocos e remanescentes de podas mal executadas.

7.3.3 Poda de correção
A poda de correção tem como objetivo eliminar problemas estruturais, removendo
galhos ou partes das árvores que estejam em desarmonia ou que comprometam a estabilidade
do indivíduo. O problema de desequilíbrio pode acontecer depois de uma poda inadequada ou
mal feita, devendo o podador sempre atentar para esse problema.

7.3.4 Poda de emergência
Realizada para remover partes da árvore como ramos que se quebram durante a
ocorrência de chuva, tempestades ou ventos fortes, apresentando risco iminente de queda,
podendo comprometer a integridade física das pessoas, patrimônio público ou particular.
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7.3.5 Técnica adequada de poda
Para todos os tipos de poda deve-se sempre utilizar a mesma técnica de poda, sempre
respeitando a crista e o colar, o tamanho dos ramos e realizando-a em 03 cortes, como
demonstra a figura abaixo:

Figura 4 - Técnica dos três cortes

O corte deve manter o colar e a crista intactos, sem prejuízo da casca, para que o corte
tenha fechamento completo, diminuindo a incidência de doenças e pragas devido à abertura.

Figura 5 - Cicatrização completa da Poda (https://motivoscampestres.com/2017/03/22/como-executarcorretamente-um-corte-de-poda/)

Abaixo, um exemplo de um corte mal executado durante a poda, causando lesões mais
agressivas no tronco da árvore e aumentando o risco de doenças e pragas na árvore.
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Figura 6 - https://motivoscampestres.com/2017/03/22/como-executar-corretamente-um-corte-de-poda/

7.4 Supressão de indivíduos arbóreos urbanos
A supressão de árvores no município de Presidente Epitácio somente deve ocorrer nos
casos autorizados pelo Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal, de acordo
com o Artigo 154 do Código de Postura Lei Complementar 030/2003, como já discriminado
neste Guia.

7.5 Ferramentas adequadas
Para que as atividades de manejo de Poda e Supressão sejam realizadas da melhor
maneira possível, é importante a utilização de ferramentas adequadas e em bom estado de
conservação.
As ferramentas de cortes devem estar bem afiadas e limpas, favorecendo a cicatrização
da injúria e evitando contaminação da árvore.
Abaixo as ferramentas mais utilizadas:
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Figura 7 - A. Tesoura de poda simples; B. Tesourão; C. Serra de arco; D. Serra curva; E. Podão; F.
Motopoda; e G. Motosserra

7.6 Ferramentas inadequadas
Não devem ser utilizados facões, foices e machados, pois o corte é impreciso e pode
causar maiores danos ao indivíduo arbóreo do que o necessário. Além de apresentar maior
risco de segurança para o podador.

Figura 8 - Facão

Para maiores informaçãoes sobre Plantios, Podas e Supresssões, procurar
profissional habilitado ou orientações no Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura
Municipal da Estãncia Turística de Presidente Epitácio.
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8. LISTA DE ESPÉCIES ARBÓREAS PARA ÁREA URBANA
NOME
POPULAR
Cambuci
Cambuí
Carobinha
Diadema
Goiabeira
Ipê-rosa-anão
Oiti-do-sertão
Pitangueira
Urucum
Canela
amarela
Unha-de-vaca
/ Pata-devaca
Tingui-preto
Algodão-dobrejo
Araçá
Aroeira-salsa

NOME CIENTÍFICO

ORIGEM PORTE ALTURA (m)

Campomanesia phaea
Myrcua selloi
Jacarandá puberulla
Stifftia crysantha
Psidium sp.
Tabebuia heptaphylla
Couepia grandiiflora
Eugenia uniflora
Bixa orellana

N
N
N
N
N
N
N
N
N

Pequeno
Pequeno
Pequeno
Pequeno
Pequeno
Pequeno
Pequeno
Pequeno
Pequeno

Nectandra nitidula

N

Pequeno 04 a 08

Atrai fauna, ornamental

Bauhinia forficata
Dictyoloma vandellianum

N
N

Pequeno 05 a 09
Pequeno 04 a 07

Ornamental
Ornamental

Hibiscus pernambucensis
Psidium cattleianum
Schinus molle

N
N
N

Pequeno 03 a 06
Pequeno 03 a 06
Pequeno 04 a 08

Ornamental
Frutos, atrai fauna
Ornamental

“Joia

03 a 05
04 a 06
04 a 06
03 a 06
03 a 06
03 a 05
04 a 06
04 a 06
03 a 05

CARACTERÍSTICAS

RECOMENDAÇÃO/OBSERVAÇÃO

Frutos Saborosos
Atrai avifauna
Ornamental
Ornamental
Frutos Saborosos
Sujeira frutos
Floração rósea, ornamental
Atrai avifauna
Frutos, atrai fauna, ornamental Sujeira frutos
Ornamental

Ribeirinha”
“O pôr do sol mais bonito do Brasil”

Sujeira frutos
Arborização / Paisagismo
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Camboatã-daserra
Connarus regnelli
Mulungu-dolitoral
Erythrina speciosa
Ipê-brancodo-brejo
Tabebuia insignis
Pau-de-angu
Carobinha /
jacarandábranco
Caroba /
Jacarandá
Angicobranco /
jacarée
Amendoimdo-campo
Amendoimfalso
Pau-fava /
Cassia aleluia
Aroeirapimenteira
Maiate
Cerejeira-domato

N

Pequeno 04 a 07

Atrai avifauna

Copa persistente

N

Pequeno 03 a 05

Flor-ornamental

Fácil reprodução

N

Pequeno 04 a 07

Ornamental

Ruas estreitas / Sob rede elétrica

Machaerium aculeatum

N

Médio

06 a 12

Ornamental

Ruas estreitas / Presença de espinhos

Jacaranda puberula

N

Médio

04 a 07

Ornamental

Ruas estreitas / Sob rede elétrica

Jacaranda cuspidifolia

N

Médio

05 a 10

Ornamental

Chloroleucon tortum

N

Médio

06 a 12

Ornamental

Platypodium elegans

N

Médio

08 a 12

Ornamental

Acosmium subelegans

N

Médio

04 a 07

Ornamental

Ruas estreitas / Sob rede elétrica

Senna macranthera

N

Médio

06 a 08

Ornamental

Ruas estreitas / Sob rede elétrica

Schinus terebinthifolius
Simira sampaiona

N
N

Médio
Médio

05 a 10
06 a 09

atrai avifauna
Ornamental

Ruas estreitas / Sob rede elétrica / Risco de alergias

Eugenia involucrata

N

Médio

05 a 08

Frutos, atrai fauna, ormental

Ruas estreitas / Sob rede elétrica
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Crista-de-galo
/ Corticeira
Ipê-amarelo
Manacá-daserra
Quaresmeira
Pau-cigarra
Pitangueira
Uvaia
Babosabranca
Canafístulade-besouro
Saboeiro /
Sabão-desoldado
Alecrim / Paualecrim
Angicobranco
Araribá
Cabrúva /
bálsamo
Dedaleiro
Ipê

Erythrina crista-galli
Tabebuia chrysotricha

N
N

Médio
Médio

06 a 10
04 a 10

Ornamental
Ornamental

Parques e jardins

Tibouchina mutabillis
Tibouchina granulosa
Senna multijuga
Eugenia uniflora
Eugenia pyriformis

N
N
N
N
N

Médio
Médio
Médio
Médio
Médio

07 a 12
08 a 12
06 a 10
06 a 12
06 a 13

Ornamental
Ornamental
Ornamental
Frutos, atrai fauna, ormental
Frutos, atrai fauna, ormental

Paisagismo
Ruas estreitas / Sob rede elétrica
Ruas estreitas / Sob rede elétrica
Sujeira de frutos
Sujeira de frutos

Cordia superba

N

Médio

07 a 10

Ornamental

Ruas estreitas / Sob rede elétrica

Senna spectabillis

N

Médio

06 a 09

Flor-ornamental

Arborização de ruas

Sapindus saponaria

N

Médio

05 a 09

Frutos, ornamental

Holocalyx balansae

N

Grande

15 a 25

Ornamental

Ramos e folhas tóxicos

Albizia polycephala
Centrolobium tomentosum

N
N

Grande
Grande

08 a 14
10 a 20

Ornamental
Flor-ornamental

Ruas e Praças
Ruas largas, praças e parques

Myroxylon peruiferum
Lafoensia pacari
Tabebuia heptaphylla

N
N
N

Grande
Grande
Grande

10 a 20
10 a 18
10 a 20

Ornamental
Flor-ornamental
Flor-ornamental

Paisagismo / área degradada
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Ruas e avenidas

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
ESTADO DE SÃO PAULO
PAÇO MUNICIPAL “ERNESTO COSER”
TEL: (18) 3251-8000
meioambiente@presidenteepitacio.sp.gov.br
Secretaria de Planejamento, Economia e Meio Ambiente
Departamento de Meio Ambiente

Ipê-roxo
Ipê-branco
Ipê-amarelo
Imbiru
Jacarandá-docampo
Olho-de-cabra
Jacarandápaulista
Pau-marfim
Pacová-demacaco
Guatambuamarelo
Peroba
Jequitibá-rosa
Oiti
Canelinha

Tabebuia impetiginosa
Tabebuia roseo-alba
Tabebuia ochracea
Eriotheca gracilipes

N
N
N
N

Grande
Grande
Grande
Grande

08 a 12
07 a 16
06 a 14
04 a 17

Flor-ornamental
Flor-ornamental
Flor-ornamental
Ornamental

Machaerium acutifolium
Ormosia arborea

N
N

Grande
Grande

08 a 14
15 a 20

Ornamental
Ornamental

Ruas estreitas
Ruas largas e avenidas

Machaerium villosum
N
Balfourodendron riedelianum N

Grande
Grande

20 a 30
20 a 30

Ornamental
Ornamental

Paisagismo / área degradada
Parques e Jardins

Swartzia langsdorffii

N

Grande

08 a 14

Ornamental

Paisagismo / área degradada

Aspidosperma ramiflorum
Aspidosperma polyneuron
Cariniana legalis
Licania tomentosa
Nectandra megapotamica

N
N
N
N
N

Grande
Grande
Grande
Grande
Grande

20 a 30
20 a 30
30 a 50
08 a 15
15 a 25

Ornamental
Ornamental
Ornamental
Ornamental
Ornamental

Paisagismo / área degradada
Paisagismo / área degradada
Parques e Praças
Praças, jardins, ruas e avenidas
Atrai avifauna

“Joia
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Ruas e avenidas
Jardins, praças e avenidas
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Consulte o Guia de Arborização e Poda Urbana de Presidente Epitácio
Disponível no site da Prefeitura Municipal

Para solicitação da autorização de poda
e
supressão,
comparecer
ao
Departamento de Meio Ambiente com:
Nome completo e RG do
proprietário/morador do imóvel
Endereço
Nome da Espécie e número de
árvores que deseja podar/suprimir

DEPARTAMENTO DE
MEIO AMBIENTE
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Presidente Epitácio
2019-2020

Contatos
(18) 3251-8000
meioambiente@presidenteepitacio.sp.gov.br

PODA
URBANA
2019-2020

Capítulo V
Lei Complementar nº
030/2003

ATENÇÃO!
Poda drástica e/ou
causar danos
irreparáveis à árvore é
considerado CRIME
AMBIENTAL, sujeito a
multa, conforme Lei
Federal nº 9.605/2006,
Decreto Federal nº
6.514/2008 e Capítulo V
da Lei Municipal nº
030/2003.

É PROIBIDO PODA, CORTE SACRIFÍCIO,
DERRUBADA OU REMOÇÃO DE ÁRVORES
OU ARBUSTOS EXISTENTES NAS VIAS E
LOGRADOUROS PÚBLICOS SEM A DEVIDA
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DA
PREFEITURA MUNICIPAL.

RECOMENDAÇÕES DE PODA

SUJEITO À MULTA!
Pessoas físicas ou Jurídicas que
infringirem o disposto neste capítulo
estão sujeitas à multa equivalente a
50 VMR (Valor Municipal de
Referência)

DISPOSIÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS DE PODA E
SUPRESSÃO
As galhadas e tronco devem
ser retirados pelo próprio
solicitante e levados à Unidade
de Recebimento de Resíduos,
localizada
Estrada
Vicinal
Epitácio/Caiuá, km 05.

Não é permitido intervenção não
superior a 30% da copada.
Não é Permitido remoção total
da copa, permanecendo acima do
tronco os ramos principais com
menos de 01 metro de
comprimentos nas á́rvores
adultas.
Não é permitido remoção total
de um ou mais ramos principais,
resultando no desequilíbrio
irreversível da árvore.
Não é permitido remoção total
da copa de árvores jovens e
adultas, restando apenas o
tronco.
A Distribuidora de Energia é́
responsável pelo desligamento
da rede se necessário.

