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APRESENTAÇÃO 

 

As árvores desempenham papel fundamental para a 

qualidade de vida nos centros urbanos, proporcionando 

benefícios estéticos e funcionais à população. Dentre eles, 

podemos destacar a melhoria do microclima, diminuição da 

poluição atmosférica e sonora, conservação da 

biodiversidade local (fauna e flora), embelezamento da 

paisagem urbana, bem-estar psicológico, sombreamento, 

valorização de imóveis e contribuição para o controle de 

enchentes e inundações. 

O município de Biguaçu apresenta belas praças, 

com uma variedade de exemplares arbóreos compondo o 

espaço público, tornando-os mais agradáveis. Contudo, o 

município não possui Plano de Arborização Urbana ou 

algum outro instrumento legal, que regule a arborização 

urbana. Dessa forma, evitando conflitos no meio urbano e 

uma melhor condição para o desenvolvimento das árvores. 

Diante do exposto, foi realizado um estudo de 

levantamento dos indivíduos arbóreos presente nas praças de 

Biguaçu, que pode ser conferido no Caderno I desse 

documento. No Caderno II, foram abordadas técnicas de 

manutenção de exemplares arbóreos, de forma a subsidiar as 

ações de profissionais que atuam diretamente no trato com a 

arborização. 

A arborização urbana é fundamental para uma 

cidade mais ecologicamente equilibrada, agradável e bonita, 

constituindo o patrimônio paisagístico de uma cidade. 

 

 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE 

BIGUAÇU  
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MANUTENÇÃO DOS INDIVÍDUOS ARBÓREOS 

 

1 ORIENTAÇÕES 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), através da norma ABNT NBR 16246-

1:2013, estabelece os procedimentos para a poda de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas em áreas 

urbanas, em conformidade com a legislação municipal. 

O município de Biguaçu não possui legislação específica para arborização urbana, portanto a 

poda não é um procedimento regulamentado, ou seja, não é necessária a autorização do órgão ambiental 

para realização da poda1. Entretanto, a poda executada de forma inadequada, pode causar severos danos 

à árvore, inclusive sua morte. 

Danos à vegetação nativa constitui em um crime ambiental sujeito às penalidades legais, pelo 

infrator. Dessa forma, o intuito desse capítulo é informar sobre as corretas práticas de manutenção de 

exemplares arbóreos e instruir profissionais que atuam diretamente no trato com a arborização. 

Um dos frequentes questionamentos sobre o corte de árvores, está relacionado à incerteza quanto 

aos procedimentos que são necessários para o corte da árvore. Pensando nisso, foi elaborado o fluxograma 

abaixo (Figura 16), para auxiliar na tomada de decisões. 

 
1 Exceto nos casos em que o indivíduo arbóreo está inserido em Área de Preservação Permanente (APP). 
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Definições: 

 

Espécie nativa: espécie que ocorre dentro de sua área de 

distribuição natural. Ex.: araçá, aroeira, maricá, jerivá... 

Área de Preservação Permanente (APP): são aquelas 

definidas no artigo 4º do Código Florestal Brasileiro (Lei 

Nº 12.651/2012). Por exemplo: as faixas marginais de 

qualquer curso d’água natural, as áreas no entorno das 

nascentes e dos olhos d’água, as restingas, como fixadoras 

de dunas ou estabilizadoras de mangues, os manguezais, 

entre outros. 

 

SINAFLOR: o Sistema Nacional de Controle da Origem 

dos Produtos Florestais (Sinaflor) foi instituído com o 

objetivo de controlar a origem da madeira, do carvão e de 

outros produtos ou subprodutos florestais. É um sistema do 

IBAMA, porém a FAMABI possui convênio para utilizá-

lo e analisar as solicitações de corte de vegetação. É através 

deste sistema, que o pedido de corte de vegetação é 

analisado, para posterior emissão da licença (caso o pedido 

for deferido).
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Poda 

A poda pode ser definida como a retirada parcial de ramos e galhos 

indesejados ou danificados de uma árvore (ABNT, 2013).  A poda 

tem a função de adaptar a árvore e seu desenvolvimento ao espaço 

físico que ela ocupa. Uma poda mal executada, pode causar 

consequências severas a saúde da árvore, além de prejudicar a sua 

estética. Uma poda inadequada pode expor os tecidos internos de 

uma árvore, facilitando o desenvolvimento de patógenos, como 

fungos e bactérias, além de provocar um desequilíbrio na absorção 

de nutrientes pelo sistema vascular da árvore. 

 

Técnicas de poda 

Primeiramente, para compreender melhor as técnicas de poda, é 

preciso entender as características morfológicas dos galhos e suas 

funções, para que a ação de poda seja menos traumática. 

 

Crista da casca: acúmulo 

de casca na parte superior 

da base do galho, na 

inserção no tronco. 

 

Colar: é a porção inferior 

da base do galho, na 

inserção do tronco.  

 

 

 

 

 

As árvores possuem mecanismos de defesa, contra lesões e 

organismos patogênicos. Quando o lenho é lesionado, o sistema de 

defesa da árvore é ativado, formando novas células para recompor 

a estrutura afetada. Este processo de proteção recebe o nome de 

Compartimentalização da Lesão. É possível visualizar este 

processo através da formação do Calo Cicatricial. 
 

Processo de compartimentalização inicia pelas extremidades da lesão, em direção ao 

centro. 

 

De acordo com o objetivo a ser 

alcançado, a poda pode ser 

classificada como: 

 

Poda de formação: confere a árvore 

um crescimento ereto, à medida que 

os ramos laterais são retirados, até 

uma altura recomendada de 1,80 

metros.  

 

Poda de limpeza: remoção seletiva 

de galhos e ramos mortos, doentes 

ou danificados.  

 

Poda de emergência: visa resolver 

problemas emergenciais, que podem 

colocar em riscos imediatos a 

integridade física das pessoas e do 

patrimônio público ou particular. 

 

Poda drástica: remoção total da 

copa da arvore, restando apenas o 

tronco. Este tipo de poda só é 

permitido em situações 

emergenciais. A poda drástica de 

árvores nativas caracteriza-se como 

crime ambiental e está sujeito às 

penalidades legais. 

 

Poda de adequação: visa adequar a 

copa da árvore ao espaço físico 

disponível em função de um plantio 

de uma espécie inadequada ou pelo 

resultado de uma poda mal 

executada. 

 

Poda de Manutenção/Preventiva: 
visa manter o tamanho da copa 
adequado ao espaço físico da árvore, 
através de podas regulares, evitando 
transtornos futuros.  
 

Tipos de poda 
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O processo de compartimentalização ocorre nas 

áreas periféricas do tecido vegetal lesionado (base do galho). 

Isso significa que, se o colar e a crista foram lesionados, 

durante a poda, a árvore perderá a sua eficiência protetora, 

facilitando a penetração organismos patógenos (fungos e 

bactérias) no interior do lenho. Portanto, para não afetar a 

compartimentalização do lenho, o colar e a crista devem ser 

preservados, uma vez que é nestas estruturas que se 

encontram as células responsáveis pelo processo de 

cicatrização (compartimentalização). 

 O corte deve ser realizado logo depois da crista e do 

colar, perpendicular ao eixo do galho, de modo a obter um 

corte de forma circular. 

 

Dependendo da anatomia do galho, a técnica da poda 

poderá ser aplicada de formas diferentes. Galhos grandes e 

pesados com diâmetro acima de 5 cm, o corte deverá ser 

realizado em três etapas, conforme a figura abaixo: 

 

 

 

 

 

Esta técnica evita que a queda do galho lasque o tronco e, consequentemente, lesione o colar e a crista. 

Assim, os primeiros dois cortes amenizam o peso do galho e o terceiro corte finaliza a poda, como pode ser 

verificado na sequência de figuras abaixo. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lesão no colar ou na crista da 
casca comprometem o processo 
de compartimentalização, 
facilitando a entrada de 
patógenos. 
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Quando a técnica dos 3 cortes não é aplicada, o tronco pode lascar, provocando lesões no tronco, que 

não cicatrizarão. O corte final deve resultar em uma superfície plana, sem tocos e sem lesões (descamações, 

lascas) na área adjacente ao corte. 

 
 
 
 
Galhos com diâmetros maiores tendem a ter uma 

compartimentalização incompleta, em virtude da 

presença de células mortas na região central do galho 

(cerne). Pode ocorrer também a brotação de gemas 

epicórmicas, formando galhos que apresentam uma 

associação deficiente com a parte central do tronco. 

Fator, este, que fragiliza o galho, propiciando a quebra. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

1º Corte

Faça-o de baixo para cima, a no 
minimo 10 cm da base, junto ao 
tronco. NÃO corte-o até o fim!

2º Corte

Faça-o a uns 3 cm do primeiro, de 
cima para baixo, removendo o 

galho. 

3º Corte

Após o segundo corte, restará 
apenas um toco. Corte-o junto ao 
tronco, mantendo a crista e o colar 
intactos.

Fonte: CEMIG, 2011. 

Brotação de gemas epicórmicas. 
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A figura abaixo ilustra os prinicpais defeitos de podas executadas de forma inadequdas. 

 

 
Fonte: Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, 2011. 
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Fotos de podas inadequadas na arborização urbana de Fortaleza, Ceará (Plano de arborização urbana para a 

sede do município de Sobral, 2018). 

 
 

Fonte: Plano de manutenção e monitoramento. Plano de arborização urbana para a sede do município de Sobral, 2018. Autor: 

Architectus. 

  

Cicatriz de poda com corte oblíquo Poda causando o descascamento

Lesão de poda não cicatrizada Cicatrização irregular, resultando em um oco
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Foto de podas inadequadas realizadas no município de Biguaçu. 

 
Fonte: Acervo da FAMABI 

  

Remanescente do toco do galho eliminado
Poda realizada com ferramenta de impacto, 
provocando uma grande lesão no tronco

Poda drástica
Poda realizada com ferramenta de 
impacto
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Fotos de podas executadas corretamente, na Lagoa do Amilton em Biguaçu. 

 

     
Fonte: Acervo da FAMABI 

 

 

Aves e as árvores 

 

As árvores são abrigos de moradia de muitas espécies, como as aves, 

morcegos, abelhas, larva de borboletas e outros insetos. Cada um destes 

animais desempenham um papel fundamental para o equilíbrio do 

ecossistema, inclusive dentro dos centros urbanos. Aves e morcegos 

insetívoros fazem o controle populacional de uma grande quantidade de 

insetos, que podem ser agentes vetores de doenças. Dessa forma, a fauna 

presente nas árvores a serem podadas deve ser levada em consideração.  

É comum observarmos ninhos de aves entre os ramos das árvores, 

durante a época da reprodução.  Portanto, o correto é evitar a poda das árvores 

que estiverem sendo utilizadas para a reprodução das aves, salvo os casos de 

poda emergencial. Se for encontrado um ninho com ovos ou filhotes, a 

FAMABI ou um profissional habilitado deverá ser consultado para orientar sobre os procedimentos. O ideal 

é aguardar até que os filhotes voem e abandonem o ninho para retornar as atividades de poda. 
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Equipamentos e segurança 

Para garantir a segurança dos envolvidos no processo de poda, é imprescindível a utilização de 

equipamentos de segurança. Cada ferramenta e equipamento tem uma função própria e a maneira certa de 

utilização. 

As ferramentas mais frequentes utilizadas na poda são: 

 

 

 

 

Tesouras de poda:  

Usadas para cortar galhos finos, de até 1,5 cm de diâmetro. 

 

 

 

 

 

Podão:  

Usada para cortar galhos mais altos, de até 2,5 cm de diâmetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serras manuais:  

Usadas para cortar galhos com diâmetros de 2 a 10 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Motosserra:  

Usado para cortes de galhos maiores. É imprescindível um curso de capacitação e 

licença para o uso de motosserras. 

 

 

 

 

É condenado o uso de ferramentas de impacto em cima das árvores, como machado, machadinha, 

facão, foice, etc. 
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O uso de equipamentos de segurança individuais (EPI) é obrigatório. Os EPI exigidos são: 

 

 

 

 

 

 

• Capacete de segurança 

• Óculos de segurança  

• Protetores auriculares para os 

operadores de motosserra. 

• Luvas de couro  

• Coletes refletores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As podas, geralmente, ocorrem em locais de circulação de pessoas, devendo ser utilizados 

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). 

 

 

 

 

 • Bandeirolas de sinalização. 

• Cones de sinalização. 

• Cordas para isolamento. 

• Cavaletes. 

• Placa de alerta para pedestre. 
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2 RESÍDUOS DE PODA 

 

O município de Biguaçu não possui coleta de resíduos de poda. Os resíduos gerados deverão ter um 

tratamento ou destino apropriado. 

Alguns dos destinos corretos são para aproveitamento energético e compostagem. Além disso, 

existem empresas privadas que realizam a coleta desse material. 
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3 FATORES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE FAZER A PODA 

 

✓ Época propícia para realização da poda 

As lesões, que a poda provoca, são melhores 

compartimentalizadas quando o metabolismo das árvores 

está mais ativo, ou seja, no início do período vegetativo da 

espécie. Observar se tem botões florais e flores, neste caso, 

cortar somente o necessário para resolver o problema e 

retornar posteriormente. 

✓ Rede elétrica 

Verificar se os galhos não estão em contato com a fiação 

elétrica. Caso afirmativo, entrar em contato com a fornecedora 

de energia. 

✓ Ninhos de passarinhos 

Se NÃO for uma poda emergencial, não cortar os 

galhos e ramos que abrigam ninhos de passarinhos 

ocupados.  

✓ Cuidados com ninhos de vespas, marimbondos, abelhas e 

formigas 

Enxames desses insetos podem ser perigosos para as 

pessoas. Caso seja necessário, solicite a remoção para os 

bombeiros ou polícia ambiental. 
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