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A natureza é sábia e justa. O
vento  sacode  as  árvores,
move  os  galhos,  para  que
todas  as  folhas  tenham  o
seu  momento  de  ver  o  sol.
(Humberto de Campos) 

Visando  difundir  os  novos  critérios  e  normas  de  arborização,  fica
instituído o Guia de arborização urbana e o Guia de Poda do Município de Matão
(MATÃO, Lei n.º 4.138, 2010, Art. 71.º Inciso VII, § 10.).

Matão / SP – Inverno de 2018
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INTRODUÇÃO

A natureza, e isto inclui os recursos naturais, as águas, as árvores, os animais, os processos

produtivos que envolvem o campo, a organização das cidades e o próprio homem, é um dos bens

mais valiosos do mundo. Porque a partir da riqueza da natureza, muitas outras riquezas são criadas,

os metais, as terras, os gados, as usinas de hidroelétrica e etc., tudo segue este princípio; entretanto,

quando a natureza está em desequilíbrio, ou mesmo empobrecida, as próprias civilizações humanas

estão igualmente pobres. 

Porém, esta visão atualizada de que uma natureza equilibrada traz uma ida em sociedade

equilibrada não é  de agora,  ela  começou cerca  de 50 anos atrás,  com as  grandes  conferências

mundiais sobre o meio ambiente.

De acordo com Pena (S/d), “as principais conferências ambientais internacionais foram as

de Estocolmo, em 1972, a Eco-92 ou Rio-92; a Rio+10, em 2002, e a Rio+20, em 2012” (PENA,

S/d). 

Ou seja, a partir dos anos 70 do século XX é que se começou a prestar mais atenção no

meio ambiente.

Antes disto, os bens naturais eram tratados como moedas ou como algo a ser explorado,

que mesmo que se acabasse com áreas inteiras, destruísse árvores e realizasse poda drástica, então,

tudo estaria bem se alguém ganhava algum dinheiro com isto.

Entretanto isto não é mais possível e hoje em dia é necessário preservar o meio ambiente e

isto inclui inclusive o ato de reparar os danos ambientais causados ou que eventualmente possam

ser acusados.

Assim, se apresenta este material de arborização urbana, que oferece todas as diretrizes e

coordenadas a fim de que a arborização ad cidade possa ser a mais harmônica e bem estruturada

possível.

Sendo um material obrigatório de leitura para quem for fazer o curso de poda urbana, ou

mesmo para aqueles que se interessam, e fazem alguma coisa por este assunto.
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1. CAPÍTULO I – Leis Municipais sobre árvores

Neste capítulo será visto sobre poda e extração de árvores.

Antes de realizar qualquer poda ou extração de árvores, é necessário que se observe 

em primeiro lugar as atuais e vigentes legislações sobre este assunto.

A lei municipal n.º 4.138/2010 traz algumas previsões de supressões autorizadas por 

lei, isto é, casos onde há a previsão das retirada das árvores em questão; e as sete previsões 

legais de supressão são:

Art. 76. A supressão ou substituição de qualquer árvore, somente será admitida com 
prévia autorização da Secretaria Municipal de Serviços Municipais e Meio Ambiente, 
através da vistoria realizada pelo Departamento de Meio Ambiente, sendo aceita nos 
seguintes casos: I - quando o estado sanitário da árvore justificar; II - quando a 
árvore, ou parte dela, apresentar risco de queda; III - quando a árvore constituir risco 
à segurança nas edificações, sem que haja outra solução para o problema; IV - 
quando a árvore estiver causando danos comprovados ao patrimônio público ou 
privado, não havendo alternativas para solução; V - quando o plantio irregular ou a 
propagação espontânea de espécies impossibilitar o desenvolvimento adequado de 
árvores vizinhas; VI - quando se tratar de espécie invasora, tóxica e/ou com princípio 
alérgico, com propagação prejudicial comprovada; VII - quando da implantação de 
empreendimentos públicos ou privados, não havendo solução técnica comprovada 
que evite a necessidade da extração ou corte, implicando no transplante ou reposição; 
VIII - quando da execução de reformas ou benfeitorias em propriedades públicas 
ou privadas, não havendo solução técnica comprovada que evite a necessidade da 
extração ou corte, implicando no transplante ou reposição (LEI 4.1.38, 2010, Art. 76).

Asim, pode-se extrair as árvores com estado fitossanitário comprometido; árvores em 

risco de queda; árvores que comprometem as construções próximas; árvores que acusam danos 

ao patrimônio; além disto, pode-se extrair árvores proibidas ou banidas; quando não há outras 

solução se não for o corte e e tal (MATÃO; Lei 4.138/2010, art. 76).

Além disto, é afirmado no próprio Código de Posturas do Município (MATÃO, Lei 

4.119/2010), que não se pode causar danos às árvores públicas, isto é, ´plantadas em calçadas e 

/ ou em vias públicas: “art. 246: Os andaimes e tapumes não poderão causar danos às árvores    

  públicas, iluminação, sinalização e redes de distribuição de energia e telefonia.” (MATÃO,      

        Lei n.º 4.119/2010, art. 246).
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Uma vez que sejam compreendidas às previsões legais de supressões de árvores, e em

quais casos elas cabem, deve ser entendido o conceito de poda drástica.

Para entender a poda drástica,  antes de mais nada precisa-se entender de proporções e

divisões.

A poda drástica configura-se em retirar mais de 30% do volume total da árvore, e para

perceber esta extração basta dividir a árvore em 10 partes, se tirar (ou seja, se fizer a poda, ou

cortar) mais de 3 partes desta divisão da árvore, então já estará sujeito a poda drástica.

Acompanhe a abaixo o desenho que ilustra esta situação.

Figura 01: Desenho de proporção de árvores
Fonte: Adaptado de Blog Plantei – disponível em <https://goo.gl/images/qLxSgs> Adaptação feita pela

Municipalidade (2018).

Ou seja, sabendo que a árvore em 10 partes dividida representa 100% dela, se tirar mais de

3 partes desta divisão da árvore em 10 partes, então se terá entrado na faixa de poda drástica (PODA

DRÁSTICA = poda que se tirar mais do que 30% da árvore). A título de clareza, é interessa de saber

o que diz a lei de Matão (2010) sobre esta questão.



Manual de Poda Urbana da Cidade de Matão/ SP – 2018 – p. 7 / 26

Art. 75 Os tipos de poda adotados no município são: a) poda de condução de mudas,
para  que  formem  a  copa  em  altura  superior  a  1,80  mtrs  (um  metros  e  oitenta
centímetros)  do solo, evitando interferências com pedestres e veículos;  b) poda de
contenção da copa de árvores jovens e adultas quando plantadas em calçadas com
fiação da rede de distribuição primária;  c) poda em "V" e  poda em furo a serem
efetuadas  nas  árvores  de  porte  elevado  que  convivam  com  fiação  da  rede  de
distribuição  secundária  e  fiação  telefônica.  § 1º  Em qualquer tipo  de  poda,  não
poderão ser removidos mais que 30% (trinta por cento) do volume total da copa.
§ 2º A adoção de poda drástica, pela remoção da maior parte da copa, constitui
infração a este código. Infração leve e apreensão das ferramentas  (MATÃO, LEI
4.1.38, 2010, Art. 76).

Assim, a Lei de Matão prevê quatro tipos de poda permitidas, a poda de condução, a poda

de contenção, a poda em V e a poda em furo.

Figura A: Desenho de árvore computada apenas
na parte superficial, acima da terra.

Figura B: Desenho de árvore computada
integralmente, a parte superficial e subterrânea.

Tabela 01: Comparativos entre as formas de computar a área de 100% da árvore
Fonte: Adaptado de 13rf.com Disponível em <https://www.123rf.com/photo_45332643_stock-vector-black-tree-

and-roots-vector-icon-.html> Modificado pela Fiscalização Municipal (2018).

As podas integram ainda as diversas formas de manejo e conservação das árvores.

[Alínea] f) Manejo: após o plantio inicia-se o período de manutenção e conservação,
quando se  deverá  cuidar  da  irrigação,  das  adubações  de  restituição,  das  podas,  da
manutenção da permeabilidade dos canteiros ou faixas, de tratamento fitossanitário e,
por fim, e se necessário, da renovação do plantio, seja em razão de acidentes ou maus
tratos. As podas de limpeza e formação, nas mudas plantadas, deverão ser realizadas
conforme segue: Poda de Formação: retirada dos ramos laterais ou “ladrões” da muda e
Poda de Limpeza: remoção de galhos secos ou doentes (MATÃO, LEI 4.1.38, 2010,
Art. 71.º Inciso VII, § 9.º - Alínea F).
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2. CAPÍTULO II - ASPECTOS DA NORMA ABNT DE PODA URBANA

“Parte da ABNT NBR 16246 [que] estabelece os procedimentos para a poda de árvores,

arbustos e outras plantas lenhosas em áreas urbanas, em conformidade com a legislação aplicável”

(ABNT, NBR 16246, 2013, p.02) 1. 

Lembrando que pela ABNT, qualquer poda que retire mais de 25% da árvore, nas regiões

urbanizadas, já é considerada poda drástica.

2.1 MENÇÃO À NORMA ABNT 16.246-1

2.1.1. MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DE RUAS

2.1.1.1. Poda de árvores

A poda de árvores da arborização urbana pública deverá ser realizada conforme previsão

das normas expressas na ABNT NBR 16246-1. 

De modo que a poda poderá ser realizada por terceiros, pessoa física ou jurídica, desde que

credenciados junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos,

através  de cursos e  treinamentos e  respectiva habilitação,  ou seja,  que tenham a carteirinha de

podador.

De acordo com o Código Meio Ambiental do Município de Matão, há três tipos de poda

adotados o município.

Os tipos de poda adotados no município são:

a) Poda de condução de mudas, para que formem a copa em altura superior a  1,80 mtrs

(um metros e oitenta centímetros) do solo, evitando interferências com pedestres e veículos;

b) Poda de contenção da copa de árvores jovens e adultas quando plantadas em calçadas

com fiação da rede de distribuição primária;

c) Poda em "V"  e  poda em furo  a  serem efetuadas  nas  árvores  de  porte  elevado  que

convivam com fiação da rede de distribuição secundária e fiação telefônica.

1Nota da ABNT (2013) – Teor Integral: NOTA Esta parte da ABNT NBR 16246 pode ser utilizada como orientação
para  que  profissionais  da  administração  pública  municipal,  estadual  e  federal,  assim como prestadores  de  serviço
particulares, proprietários de imóveis, concessionárias de serviços públicos e outros, elaborem suas especificações de
trabalho. Os procedimentos previstos nesta parte da ABNT NBR 16246 não se aplicam a podas em frutíferas, para as
quais podem ser utilizadas as técnicas de poda empregadas na fruticultura.
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Já os tipos de podas que estão banidos do município de Matão, são principalmente a poda

drástica e a extração (supressão) sem autorização expressa da prefeitura.

d) A adoção de poda drástica (remoção superior a 30%) é proibida no município de Matão.

e) O  corte  (extração)  sem  a  devida  autorização  da  Secretaria  de  meio  Ambiente,

Saneamento e Recursos Hídricos.

2.1.1.2. Poda de árvores - Importância da arborização para o município 

A arborização contribui para:

• Estabilidade  microclimática,  clima  mais  ameno,  diminuição  das  ilhas  de  calor

(diminuindo o consumo de energia elétrica);

• Conforto ambiental;

• Melhoria da qualidade do ar; 

• Conservação do ambiente ecologicamente equilibrado;

• Sombreamento;

• Absorção da água das chuvas;

• Aumento da umidade relativa do ar;

• diminuição  da  poluição  sonora  (amortecimento  das  ondas  do  som  por  barreiras

verdes);

• Proporciona alimento e abrigo para a fauna silvestre;

• Criação de praças e bosques em áreas degradadas faz com que seja captado o carbono

gerado;

• Contribui para o aumento de uma fauna diversificada e biodiversidade. 

Além disto, há outros fatores envolvidos na poda. A destinação correta dos resíduos, ou o

reuso dos galhos provenientes da poda de árvores urbanas para a alimentação de caldeiras ou para a

geração de energia é uma das formas de melhorar os procedimentos envolvendo a poda urbana.

Os  objetivos  da  poda,  bem  como  a  destinação  de  seus  resíduos,  devem  ser
estabelecidos  antes  do  início  de  qualquer  operação  de  poda.  [...]  A  fim  de  se
alcançaremos  objetivos  da  poda,  convém:  a)  considerar  o  ciclo  de  crescimento,  a
estrutura individual das espécies e o tipo de poda a ser executada; b) que não se retire
mais que 25 % da copa. O percentual e a distribuição da folhagem a ser removida
devem  ser  definidos  de  acordo  com  a  espécie  arbórea,  idade,  estado  sanitário  e
localização. Podas de maior intensidade devem ser justificadas tecnicamente; c) que
não se retire mais que 25 % da folhagem de um galho, quando este é cortado junto a
outro galho lateral (ABNT, 16.246-1, 2013, p. 05).
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2.2 LISTA DE ESPÉCIES NATIVAS

O município  de Matão  /  SP fica  em uma região  de transição  da  Mata  Atlântica  e  do

Cerrado brasileiros; sendo que biomas com estas características transicionais são mais conhecidos

como Florestas Estacionais Semideciduais, e Matão enquadra-se nestes biomas.

Figura 02: Árvore da espécie Cumaru
Fonte: MAIA-SILVA et al (2012, p. 62).

O cumaru, por exemplo, é uma árvore nativa dos biomas (Biomas de ocorrência, em) Mata

Atlântica,  Biomas  de  ocorrência:  Caatinga  e  Cerrado.  Sendo que  o  Cumaru  tem o  período  de

floração na estação chuvosa (Maia-Silva et al, 2012).

[…] Cumaru é uma árvore de porte médio. […] O néctar de suas flores é uma fonte de
carboidrato,  energia,  muito  importante  para  as  abelhas.  O  cumaru  é  uma  espécie
ornamental, com floração vistosa e suas flores fornecem recursos fundamentais para a
manutenção das populações de abelhas nativas. Além disso, o cumaru é uma espécie
pioneira muito importante em reflorestamentos de áreas degradadas (MAIA-SILVA et
al, 2012, p. 62). 
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O cumaru, por exemplo, é uma árvore nativa dos biomas (Biomas de ocorrência, em) Mata

Atlântica,  Biomas  de  ocorrência:  Caatinga  e  Cerrado.  Sendo que  o  Cumaru  tem o  período  de

floração na estação chuvosa (Maia-Silva et al, 2012).

Já  o  levantamento  realizado por  Balan  Junquetti  (2016),  com árvores  caraterísticas  de

Floresta Estacional Semidecidual da região específica de Matão/SP, aponta que as seguintes árvores

são nativas (e tem alto índice de incidência) da Terra da Saudade.

NOME POPULAR -   NOME CIENTÍFICO

1. Aroeira Pimenteira - Schinus terebinthifolius;

2. Ipê-Rosa - Handroanthus heptaphyllus

3. Ipê-Roxo - Handroanthus impetiginosus

4. Ipê-Amarelo - Tabebuia chrysotricha

5. Ipê-Branco - Tabebuia dura

6. Flamboyant-Mirim - Caesalpinia pulcherrima

7 . Goiaba - Psidium guajava

8. Pau Ferro - Caesalpinia leiostachya

9. Alecrim do Campo- Holocalyx balansae

10. Ingá - Inga vera ssp. affinis

11. Goiabinha do Campo - Psidium cattleyanum

12. Acácia Imperial - Cassia fistula

13. Resedá Gigante - Lagerstroemia speciosa

14. Graviola - Annona muricata

15. Caju - Anacardium occidentale

16. Pau-Brasil - Caesalpinia echinata

17. Grumixama - Eugenia brasiliensis

18. Unha de Vaca - Bauhinia forficata

19. Farinha Seca - Albizia niopoides

20. Pau Rei - Pterygota brasiliensis

21. Capixingui - Croton floribundus

22. Jacarandá do Campo - Machaerium acutifolium

23. Açoita Cavalo - Luehea divaricata
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24. Figueira Preta - Ficus mixiae

25. Embauba - Cecropia pachystachya

26. Cambui - Myrciaria tenella

27. Ipê-Mirim - Tecoma stans

28. Jenipapo - Genipa americana

29. Maminha-de-porca - Zanthoxylum rigidum

30. Pau-de-viola - Citharexy/on sp.

31. Pau Formiga - Triplaris brasiliensis

32. Pitanga - Eugenia uniflora L.

33. Castanha-de-macaco - Esehweilera nana

34. Paineira Rosa - Chorisia speciosa

35. Leucena - Leucaena leucocephala

36. Ângico Cascudo - Anadenanthera falcata

37. Ingá Banana - Inga vera

38. Ingá Cipó - Inga edulis Mart.

39. Pau Pólvora - Trema micrantha

40. Grão de Galo - Celtis iguanaea

41. Calabura - Muntingia calabura

42. Almecegueira - Pistacia lentiscus

43. Cedro - Cedrela fissilis

44. Araça Amarelo - Psidium cattleyanum

45. Louro Pardo - Cordia trichotoma (Vell.)

46. Aroeira Mansa - Schinus terebinthifolius

47. Mogno - Swietenia macrophylla

48. Amendoim do Campo - Platypodium elegans

49. Manduirana - Senna macranthera

50. Pau Jacaré - Piptadenia gonoacantha

51. Algodoeiro - Gossypium hirsutum L

52. Ângico Branco - Anadenanthera colubrina

53. Sangra d'água - Croton urucurana

54. Acácia Amarela - Vachellia farnesiana

55. Acácia Javanica - Cassia javanica

56. Jambinho - Syzygium paniculatum Gaertn.

57. Maçã de Elefante - Dillenia indica
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58. Palmeira Jerivá - Syagrus romanzoffiana 

59. Jequitiba Branco - Cariniana estrellensis

60. Jequitiba Rosa - Cariniana legalis

61. Canafistula - Cassia fistula

62. Tamboril - Enterolobium contortisiliquum

63. Peroba Poca - Aspidosperma cylindrocarpon

64. Amora - Morus nigra

65. Jatoba - Hymenaea courbaril

66. Estomalina - Gymnanthemum amygdalinum

67. Eritrina – Erythrina speciosa

68. Juá  - Ziziphus joazeiro

69. Saboneteiro - Quillaja brasiliensis

70. Dedaleiro - Lafoensia pacari

71. Mirindiba Rosa - Lafoensia glyptocarpa

72. Pau Cigarra - Senna multijuga

73. Calicarpa – Callicarpa reevesi

74. Sabugueiro - Sambucus nigra

75. Nogueira - Juglans regia L.

76. Pau-d'alho - Gallesia integrifolia

77. Babosa Branca - Cordia superba

78. Mutambo - Guazuma ulmifolia

79. Guarantã - Esenbeckia leiocarpa

80. Alfeneiro - Ligustrum vulgare

81. Jacarandá Caroba - Jacaranda macrantha

82. Aroeira Salsa  - Schinus molle

83. Cabreúva - Myrocarpus frondosus

84. Saguaragi - Colubrina glandulosa

85. Castanha do Maranhão - Bombacopsis glabra

86. Cerejinha do Campo - Eugenia involucrata

87. Abricó de Macaco - Couroupita guianensis

88. Guapuruvu  - Schizolobium parahyba

89. Capororoca - Rapanea ferruginea

90. Boldo do Chile - Peumus boldus

91. Coreutéria - Koelreuteria paniculata
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92. Palmito Juçara - Euterpe edulis

93. Açaí  - Euterpe oleracea

94. Pau Pombo - Tapirira guianensis

95. Jaca Mole - Artocarpus heterophyllus

96. Sete Capotes - Campomanesia guazumifolia

97. Canela do Brejo - Machaerium paraguariense

98. Sangue de Caboclo – Cayaponia cabocla

Já o Levantamento realizado por Maia-Silva et al (2012), aponta algumas outras espécies

de árvores (frutíferas, que atraem abelhas ou que contribuem para a semeação e renovação destas

espécies); este levantamento é muito extenso e a seguir aponta-se 35 espécies seguidas de nome

popular  e  do  nome científico:  1-  Angico  [Fabaceae  -  Mimosoideae  -  Anadenanthera  colubrina

(Vell.) Brenam]; 2 - Aroeira (Anacardiaceae - Myracrodruon urundeuva Allemão); 3 - Bamburral

(Lamiaceae - Hyptis suaveolens Poit. ); 4 - Cajueiro (Anacardiaceae - Anacardium occidentale L.);

5 - Calumbi [Fabaceae - Mimosoideae - Mimosa arenosa (Willd.) Poir]; 6 - Cambará (Verbenaceae -

Lantana camara L.  );  7 -  Carrapicho-de-bode (Malvaceae -  Triumfetta  rhomboidea Jacq.  );  8 -

Catanduva [Fabaceae - Mimosoideae - Pityrocarpa moniliformis (Benth.) Luckow & R.W.Jobson];

9 - Cerrador (Fabaceae - Mimosoideae - Mimosa paraibana Barneby); 10- Cumaru [Fabaceae -

Papilionoideae  -  Amburana  cearensis  (Allemão)  A.C.Sm];  11  -  Ervaço  (Malvaceae  -  Sida

galheirensis Ulbr. ); 12 - Espinheiro [Fabaceae - Mimosoideae - Senegalia polyphylla (DC.) Britton

& Rose]; 13 - Fedegoso [Fabaceae - Caesalpinioideae - Senna occidentalis (L.) Link]; 14 - Feijão-

Bravo  [Capparaceae  -  Cynophalla  flexuosa  (L.)  J.Presl];  15  -  Jetirana  [Convolvulaceae  -

Jacquemontia  gracillima  (Choisy)  Hallier  f.]  ;  16  -  Jucazeiro  [Fabaceae  -  Caesalpinioideae  -

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz]; 17 - Jurubeba [Solanaceae - Solanum paniculatum

L. ]; 18 - Malícia (Fabaceae - Mimosoideae - Mimosa quadrivalvis L.); 19 - Malva (Malvaceae -

Waltheria bracteosa A.St.-Hil. & Naudin); 20 - Malva-Branca (Malvaceae - Sida cordifolia L); 21 -

Malva-Branca (Malvaceae - Waltheria americana L.); 22 - Matapasto (Fabaceae - Caesalpinioideae

-  Senna  obtusifolia  (L.)  H.S.Irwin  &  Barneby);  23  -  Mofumbo  (Combretaceae  -  Combretum

leprosum Mart);  24  -  Mussambê  [Capparaceae  –  Tarenaya  spinosa  (Jacq.)  Raf.];  25  -  Pacoté

[Bixaceae  -  Cochlospermum  vitifolium  (Willd.)  Spreng];  26  -  Palma-do-campo  [Fabaceae  -

Caesalpinioideae - Chamaecrista supplex (Mart. ex Benth.) Britton & Rose ex Britton & Killip]; 27

-  Palma-do-campo  [Fabaceae  -  Caesalpinioideae  -  Chamaecrista  calycioides  (DC.  ex  Collad.)
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Greene]; 28 - Pau-D'Arco-Roxo (Bignoniaceae - Handroanthus impetiginosus Mattos); 29 - Quebra-

Panela  (Amaranthaceae  -  Alternanthera  tenella  Colla);  30  -  Salva  [Convolvulaceae  -  Ipomoea

asarifolia (Desr) Roem. & Schult.]; 31 - Santa-Luzia (Commelinaceae - Commelina erecta L. ); 32 -

São-João [Fabaceae - Caesalpinioideae - Senna macranthera (DC. ex Collad.) Irwin & Barneby]; 33

-  Trapiá  (Capparaceae  -  Crateva  tapia  L)  34  -  Umbuzeiro  (Anacardiaceae  -  Spondias  tuberosa

Arruda); e 35 - Urtiga (Euphorbiaceae - Cnidoscolus urens L. Arthur).

2.3 ESCOLHA DO LOCAL MAIS ADEQUADO

Uma das questões mais importantes obre o plantio de árvores é o espaçamento e distâncias

mínimas de segurança entre árvores e equipamentos urbanos.

Quadro 1: Distância mínima em reação a itens encontrado VS Porte da Árvore.
Fonte: Manual técnico de arborização urbana (2005). 
Notas: (1) Evitar interferências com cone de iluminação; (2) Sempre que necessário, a copa de árvores 
de grande porte deverá ser conduzida (precocemente), através do trato cultural adequado, acima das 
fiações aéreas e da iluminação pública; (3) A visão dos usuários não deverá ser obstruída; (4) Uma vez e
meia o raio da circunferência circunscrita à base do tronco da árvore, quando adulta, medida em metros.

Distância mínima em relação à:

Porte da árvore

5,00 5,00 5,00

Postes 2,00 3,00 3,00
Placas de sinalização (1) (1) (1)

Equipamentos de segurança (hidrantes) 1,00 2,00 3,00

1,00 2,00 3,00

2,00 2,00 3,00

Galerias 1,00 1,00 1,00

2,00 2,00 2,00

1,00 1,00 2,00

Transformadores 3,00 4,00 5,00
Espécies arbóreas 5,00 (2) 8,00 (2) 12,00 (2)

Pequeno 
Coluna 1

Médio  
Coluna 2 

Grande 
Coluna 3

Esquina (referenciada ao ponto de
encontro dos alinhamentos  dos

lotes  da quadra em que se s itua)

Instalações subterrâneas (gás, água,
energia, telecomunicações, esgoto,

tubulação de águas pluviais)
Mobiliário urbano (bancas, cabines,

guaritas, telefones)

Caixas de inspeção (boca de lobo, 
boca de leão, poço de visita, bueiros, 

caixas de passagem)

Guia rebaixada, gárgula, borda de faixa 
de pedestre, acesso de pedestre à 

edificação.
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Para que seja evitado prejuízos e transtornos no município, o plantio de árvores deve ser

planejado e seguir alguns critérios definidos na Lei Municipal 4138/2010, Art. 89, onde estabelece

que para ser feito o plantio de árvores em vias públicas, as calçadas deverão possuir largura mínima

de 2,40 mtrs (dois metros e quarenta centímetros) em locais onde não é obrigatório o recuo das

edificações em relação ao alinhamento, e de 1,50 mtrs (um metro e cinquenta centímetros) nos

locais onde esse recuo for obrigatório. Em calçadas com largura inferior a 1,50 mtrs (um metro e

cinquenta centímetros) não é recomendável o plantio de árvores.

As árvores devem ser plantadas com distância mínima à aresta externa das guias de 0,50

(cinquenta centímetros). Para o bom desenvolvimento da planta, é aconselhável que possua 1m²

(um metro quadrado) de área livre e área permeável em volta da árvore que permita a infiltração de

água e aeração do solo.

2.4. PREPARO DO BERÇO / IMPLANTAÇÃO, ETAPAS DO PLANTIO E MANEJO

Para o plantio das mudas, deverão ser seguidas as seguintes normas:

a) Preparo do local: a cova deve ter dimensões mínimas de 0,60 m (sessenta centímetros)

x 0,60 m (sessenta centímetros) x 0,60 m (sessenta centímetros),  devendo conter,  com folga,  o

torrão; no caso de espécies de médio e grande porte, a área permeável em torno da árvore quando

adulta deverá ter, no mínimo, uma faixa de 0,60 m (sessenta centímetros); A cova deve ser aberta de

modo que a muda fique centralizada, prevendo a manutenção da faixa de passagem de 1,20 m (um

metros e vinte centímetros). Todo entulho decorrente da quebra de passeio para a abertura de cova

deve ser recolhido. O perímetro da cova deve receber acabamento após o término do plantio.

b)  Solo:  o  solo  de  preenchimento  da  cova deve  estar  livre  de  entulho  e  lixo.  O solo

inadequado, ou seja, compactado, subsolo, ou com excesso de entulho, deve ser suprido por outro,

com constituição, porosidade, estrutura e permeabilidade e receber a adubação adequada ao bom

desenvolvimento da muda plantada. O solo ao redor da muda deve ser preparado de forma a criar

condições para a captação de água. Sempre que as características do passeio público permitir, deve

ser  mantida  área  não  impermeabilizada  em torno  das  árvores,  na  forma  de  canteiro,  faixa  ou

soluções similares.

c) Plantio da muda no local definitivo:  a muda deve ser retirada da embalagem com

cuidado e apenas no momento do plantio. A muda deve ser amparada por tutor, quando necessário.

O colo da muda deve ficar no nível da superfície do solo. A muda deve ser fixada ao tutor por
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amarrio  (amarração)  de  sisal  ou  similar,  em forma  de  oito  deitados,  permitindo,  porém,  certa

mobilidade. A muda deve ser irrigada até sua completa consolidação.

d)  Tutores:  para  evitar  danos  a  muda  plantada,  provocados  por  choques  mecânicos

diversos,  toda  árvore  plantada,  quando  necessário,  deverá  ser  tutorada.  Os  tutores  não  devem

prejudicar o torrão onde estão as raízes, devendo para tanto serem fincados no fundo da cova ao

lado do torrão, e obedecendo as seguintes dimensões: altura total, maior ou igual à muda, ficando

no  mínimo  0,60  m  (sessenta  centímetros)  enterrado;  largura  e  espessura  de  0,04  m  (quatro

centímetros) x 0,04 m (quatro centímetros) ± 0,01 m podendo a secção ser retangular ou circular; As

palmeiras e mudas com altura superior a 4,00 m (quatro metros) devem ser amparadas por 03 (três)

tutores; os tutores deverão ser pontiagudos na sua extremidade inferior para melhor fixação ao solo.

e) Protetores:  os protetores, cuja utilização é preconizada em áreas urbanas para evitar

danos  mecânicos,  principalmente  ao  tronco  das  árvores  até  sua  completa  consolidação,  devem

atender às seguintes especificações: altura mínima, acima do nível do solo, de 1,50 m (um metro e

cinquenta centímetros); a área interna deve permitir inscrever um círculo com diâmetro maior ou

igual a 0,38 m (trinta e oito centímetros); as laterais devem permitir os tratos culturais; os protetores

devem permanecer,  no mínimo,  por  02 (dois)  anos,  sendo conservados em perfeitas condições;

projetos  de  veiculação  de  propaganda,  nos  protetores,  devem ser  submetidos  à  apreciação  dos

órgãos competentes.

f) Manejo: após o plantio inicia-se o período de manutenção e conservação, quando se

deverá  cuidar  da  irrigação,  das  adubações  de  restituição,  das  podas,  da  manutenção  da

permeabilidade dos canteiros ou faixas, de tratamento fitossanitário e, por fim, e se necessário, da

renovação do plantio, seja em razão de acidentes ou maus tratos. As podas de limpeza e formação,

nas mudas plantadas, deverão ser realizadas conforme segue: Poda de Formação: retirada dos ramos

laterais ou “ladrões” da muda e Poda de Limpeza: remoção de galhos secos ou doentes.

g) Irrigação: a vegetação deve ser irrigada nos períodos de estiagem e quando necessário.

h) Tratamento fitossanitário: este deverá ser efetuado sempre que necessário, de acordo

com diagnóstico técnico e orientado pela legislação vigente sobre o assunto.

2.5. AS ETAPAS DO PLANTIO

De  forma  bem  resumida,  pode-se  indicar  as  etapas  do  plantio  em  um  procedimento

completo que inclui 10 passos básicos, os passos são:
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1. Escolha a árvore correta para o local;

2. Escolha a época certa para o plantio;

3. Verifique a qualidade da muda;

4. Cave um buraco pelo menos duas vezes maior que o torrão;

5. Fertilize o solo;

6. Adicione a terra preparada;

7. Proteja sua árvore;

8. Proteja o solo do entorno;

9. Regue muito bem; e

10. Não fertilize.
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3. CAPÍTULO III - A PODA

Podas  comuns  incluem:  limpeza,  desrama (ou raleamento),  elevação  da  copa,  redução

(neste jeito, então, o galho deverá ser podado junto a outro ramo de galho que tenha no mínimo 1/3

do seu diâmetro). 

Já, as podas especiais são geralmente as que incluem a generalidades (tipo de poda de

acordo com o tipo de árvore): a poda de plantio, poda de condução, poda de árvores jovens, poda

emergencial, latada, restauração e etc.

Antigamente, se dizia que a poda de raiz era uma poda especial,  porém hoje em dia é

consenso dizer que deve ser aumentado o canteiro e deixar que a raiz se desenvolva, ao contrário de

fazer a poda de raiz e diminuir a área de adesão da árvore ao solo.

Além disto há as podas da rede de serviços públicos como as podas em razão de fiação de

rede  elétrica  ou  as  podas  que  devem  acontecer  por  causar  de  algum  dano  ou  transtorno  ao

patrimônio público e etc.

Um corte de poda que remova o galho em seu ponto de origem deve ser feito junto ao

tronco ou ao galho de origem, sem danificar a crista da casca ou o colar, e sem deixar toco de galho

esta é atécnica dos três cortes (Vide Figura 03).

Figura 03: A técnica de poda com três cortes (1, 2 e 3 – veja Legenda).
Fonte: ABNT (2013, p. 11).
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4. CAPÍTULO IV – MANEJO E MANUTENÇÃO DAS ÁRVORES

As podas têm ainda uma importante função junto a conservação e o manejo de árvores

plantas em vias públicas principalmente.

As Figuras 4 e 5 dizem destas situações onde as podas são usadas não para corrigir ou

conduzir as árvores, mas sim para que se conserve e se mantenha mais limpa as vias públicas, por

exemplo.

Figura 04: Corte de redução do cumprimento do galho ou caule.
Fonte: ABNT (2013, p. 12).

Figura 05: O Corte final para remoção de galho, sendo feito isto com pequeno ângulo de inserção.
Fonte: ABNT (2013, p. 12).
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5. CAPÍTULO V -  CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS 

ENVOLVENDO AS ÁRVORES PLANTADAS NA ÁREA URBANA

Os  controles  de  pragas  e  doenças  envolvendo  as  árvores  plantadas  na  área  pública,

principalmente em passeio público, isto é, calçadas, envolvem uma série de fatores, entre eles estão

os estudos das espécies de árvores mais resistentes às pragas, os tratamentos fitoterapêuticos, os

tratamentos  químicos  indicados  por  profissionais  das  áreas  agronômicas  ou  de  engenharias

ambientais e etc.

Por ser um assunto muito técnico e muito completo,  a fim de manter  a didática deste

presente manual de poda urbana do município de Matão / SP, apresenta-se a seguir uma tabela

sintética (resumida) dos principais pontos que envolvem a poda urbana e o controle de pragas e

doenças.

PRAGAS E
DOENÇAS

DESCRIÇÃO TRATAMENTOS NOTA ADICIONAL

Broca São os estágios larvais
de besouros, mariposas

e borboletas.

Proceder com aplicação de
uma solução de fumo e que
depois tampa-se com cera.

Além do prejuízo direto às diversas
culturas, as brocas facilitam à entrada

de microrganismos como fungos,
bactérias e vírus,

Cupim Os cupins pragas são os
cupins xilófagos, ou os

que se alimentam de
matéria vegetal.

Uma das formas de se fazer o
controle ou a remoção da

cachopa (a casa ou o cacho
dos cupins) e o uso de

cupinicidas. 

Há espécies que constroem ninhos
dentro da árvore, sem ter um

cupinzeiro. Deve tomar muita atenção
caso a árvore apresente sinais de

enfraquecimento.

Formiga
Cortadeira

São todas as formigas
que cortam as plantas e

carregam as partes
cortadas dentro de

formigueiros.

Tratamentos comuns incluem
inseticidas, cravo-da-índia e

outras técnicas, mas manter o
ambiente limpo é uma forma

de evitar o “ataque” de
formigas.

As formigas também prejudicam as
plantas quando elas ficam protegendo

outras espécies de pragas, como pulgões
e cochonilhas.

Pulgão São insetos que sugam a
seiva das plantas. Assim,

comprometendo o
desenvolvimento da

planta.

O controle dos pulgões pode
ser feito naturalmente com a
introdução de predadores e /

ou parasitas.

Para oi combate desta praga, pode ser
usada uma solução de fumo e óleo

mineral pode ser usado para o combate
e, assim como inseticidas comerciais

Fungos Fungos atacam árvores
mais ou menos doentes,
e entram por rachaduras

na casca das árvores

O controle do fungo se dá por
meio de soluções, técnicas e
fungicidas específicos para

cada tipo de fungo a ser
combatido.

Eles causam manchas, levando ao
secamento e queda de folhas, assim

como o aparecimento de cancro
(sobreposição de células) em ramos e

troncos.

Tabela 1: Comparativo de Pragas e suas caraterísticas.
Fonte: Adaptado de Secretaria de Meio Ambiente de Pederneiras (S/d)
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6. CAPÍTULO VI – DETALHES DIVERSOS SOBRE A ARBORIZAÇÃO URBANA

6.1 As Calçadas Ecológicas

De acordo com a lei n.º 3834 / 2007, de Matão / SP, e que dispõe sobre calçadas ecológicas

em áreas residenciais no município, ao menos 30 da área da clada (desconsiderando as entradas, os

acessos aos portões e etc.) deve ser destinada a calçada verde, que consiste em calçada com área

verde ou com materiais permeabilizáveis.

6.2 Os Espaços das Árvores nas Cidades

Figura 05: Orientações sobre a calçada verde e as distâncias mínimas que devem ser observadas. 
Fonte: MATÃO (S/d).
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As legislações que tomam conta do meio ambiente são cada vez mais rígidas;

e elas têm muitas previsões legais de advertir, multar e impor demais sanções a todos

aqueles  que  não  respeitem a  natureza,  e  que  inclusive  façam podas  drásticas  ou

extraiam árvores  sem as  devidas  autorizações  –  sendo  isto  um crime  ambiental,

previsto em Lei Municipal n.º 4.138/2010.

O  desrespeito  à  natureza  tem  trazido  inúmeros  malefícios  a  vida  em

sociedade; entre eles, destacam-se os problemas observados graças às extinções de

espécies de bichos e plantas, a seca de rios, as mudanças climáticas e o aquecimento

global, entre outras complicações ambientais.

Todo  aquele  que  comete  delitos  ambientais  está  sujeito  a  diversas

penalidades: destacam-se as penalizações na esfera civil ou penal, principalmente as

ações judicias, que tenham como teor os motivos ambientais; e além disto, os crimes

ambientais  são  passíveis  de  punição  na  esfera  administrativa,  com a  previsão  de

advertências,  notificações,  multas  e  também  apreensão  de  ferramentas,  bens  e

materiais de todos aqueles que insistem em desrespeitar a natureza e acabam sendo

pegos em flagrante, enquanto praticam atos lesivos ao meio ambeiente (ou mesmo

mediante uma prova documental) – pois crime ambiental é crime com qualquer outro

tipo de delito.
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FONTE: Figura - extraída de Justulin; Sammarco;
Poema de Walter Rossi (S/d) apud Justulin; Sammarco (2015, p. 03).
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