QUANDO REALIZAR A PODA
Após a poda a árvore precisa se recuperar, para
isso utiliza reações do organismo, como nós
fazemos para cicatrizar um ferimento.
Em geral o melhor período para realizar a poda
é entre o início da primavera e o final do verão.
Durante o inverno sua recuperação é mais lenta
e difícil.

QUERO PODAR, COMO FAZER?
É necessário primeiramente obter uma
autorização para poda. Para isso dirija-se ao
Ganha Tempo de Araras, localizado na Rua
Francisco Leite, nº152, Centro, portando RG,
CPF, Carne do IPTU e Comprovante de Endereço.
Será aberto um processo informando à
Secretaria de Meio Ambiente seu desejo de
realizar a poda, assim um fiscal irá realizar a
vistoria técnica e ficará a critério dos
profissionais da Secretaria verificar a real
necessidade da realização da poda e qual a mais
adequada.

SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE E
AGRICULTURA DE
ARARAS
Guia Prático de Poda

*PODA DRÁSTICA E IRREGULAR: São
prejudiciais para a natureza, configuram crime
ambiental previsto pela Lei de Crimes
Ambientais (9.605/98) além de gerar uma multa
para o praticante. É considerada poda drástica
toda aquela que retira mais que 30% da área
total de copa da árvore.

Rua Cândida Lacerda, 231 – Centro
Fones: (19) 3547-8806/ (19) 3547-8794

A poda urbana deve ser realizada com
responsabilidade e somente com a autorização
da Secretaria de Meio Ambiente, pois se trata de
uma agressão a um organismo vivo, a árvore.







MEDIDAS QUE MINIMIZAM A NECESSIDADE
DE PODA
Como a poda é uma prática bastante
agressiva para a árvore é importante
considerar medidas alternativas com o
objetivo de minimizar a sua necessidade.
Escolha correta das espécies de acordo com
seu tamanho, arquitetura da copa, suas
raízes;
O local onde será plantada, observando a
largura do canteiro, a qualidade da terra, a
presença de fiação elétrica, de iluminação
pública e de placas de sinalização;
Realização de podas iniciais, de formação e
condução, de maneira correta.
Plantio de mudas com no mínimo 1,80m de
altura.

TIPOS DE PODA
*PODA DE FORMAÇÃO*: Condiciona todo
desenvolvimento da árvore. É realizada ainda no
viveiro com o objetivo de conduzir as mudas no
sistema denominado de “haste única” que retira
permanente os brotos em um caule único e ereto
até atingir a altura mínima de 1,80 m.

*PODA DE CONDUÇÃO*: Realizada quando a
muda já foi plantada no seu local definitivo,
entretanto deve ser realizado com a árvore ainda
jovem. Nela são retirados os ramos indesejáveis

e baixos que futuramente poderão prejudicar
a circulação nas vias públicas.


NÃO NECESSITAM DE AUTORIZAÇÃO

*

PODA DE LIMPEZA: É a eliminação de ramos
mortos e secos que já perderam sua função para
a árvore. Além disso, são retirados ramos
epicórmicos (formados após a realização de
podas drásticas), doentes, com pragas e
infestados por ervas parasitas.
PODA DE CORREÇÃO: Realizada com o intuito
de corrigir podas malfeitas removendo as partes
em desarmonia da árvore, que comprometem
sua estabilidade.
PODA DE ADEQUAÇÃO: Empregada para
adequar a árvore ao ambiente urbano,
removendo galhos que estejam em contato ou
prejudicando, de alguma forma o local.
PODA DE LEVANTAMENTO DE COPA: É a
retirada dos ramos mais baixos da copa, para
que não impeçam a livre circulação de pedestres
e
veículos.
Essas
remoções são realizadas
até certa altura, não
devendo ultrapassar 2
metros a partir da base
da árvore, evitando o
levantamento excessivo.
Exceto para árvores que
Poda de
possuem, naturalmente,
levantamento de copa
essa conformação.
PODA DE EMERGÊNCIA: Consiste na retirada
dos galhos que por alguma inconveniência,
como ocorrência de chuvas, tempestades ou
ventos fortes, acabam quebrando ou tombando
e passam a apresentar risco eminente de queda
representando perigo aos pedestres ou ao
patrimônio público e particular.

TÉCNICAS DE PODA
Independentemente do tipo de poda utilizada
ela deverá ser feita em 3 etapas:
1º CORTE: Deve ser feito na parte debaixo do

galho, com a distância do tronco de no mínimo
30cm. Não precisa ser um corte profundo,
podendo alcançar 1/3 do diâmetro do galho.
2º CORTE: É feito na parte superior do galho,

distante de 2 a 3cm do primeiro corte e sendo
mais profundo (2/3 do diâmetro do galho).

Poda em 3 cortes
3º CORTE: Feito na base do galho para eliminar o

toco restante (A). Poderá ser feito de baixo para
cima devido à dificuldade de posicionar
corretamente a serra pelo ângulo do galho.

Planos de corte

