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Plantio de árvores e poda dentro das cidades



Cidade: aglomeração humana em uma 
área geográfica circunscrita, com 

numerosas edificações, próximas entre si, 
destinadas à moradia e às atividades 

culturais, mercantis, industriais e 
financeiras.
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    Evolução da paisagem de rural 
para urbana
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_murada_de_Kowloon

“Cidade das Trevas” de Kowloon: Hong Kong

https://minilua.com/kowloom-cidade-sem-lei/



https://mochilerosentailandia.com/2018/12/parque-de-kowloon/

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Hong_Kong_Park_Overview_2009.jpg

Parque de Kowloon: Hong Kong

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kowloon_Park,_Tsim_Sha_Tsui,_Kowl
oon,_Hong_Kong_-_DSC00655.JPG



Ambiente urbano: impermeabilização, uso de materiais 
manufaturados, poluição, redução da cobertura vegetal.

A cidade foi criada para abrigar as atividades humanas.
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    A arborização é um contrapeso à artificialidade, 
resgatando o natural e gerando benefícios.

• Estabilização microclimática: temperatura, umidade 
relativa e circulação do ar; 

• Redução da poluição: absorção de gases, retenção de 
partículas;

• Biodiversidade: flora e fauna, conservação genética; 
• Estética: embelezamento da paisagem;
• Outros: elementos referenciais, históricos e culturais, 

valorização econômica;

• Ação direta ou indireta na saúde física e mental.



Referência histórica e cultural 

Benefícios da Arborização Urbana

https://peachnojapao.com/

https://www.facebook.com/fotosantigasbh/

https://homeisnotenough.com/ http://www.ferencesekzeg.hu/

Elo entre homens e natureza: Cristo orou e foi crucificado no 
“Monte das Oliveiras”. A "árvore de natal" simboliza o 
Cristianismo. Buda encontrou a Verdade sob a “árvore de Bodhi” 
(MONICO, 2001).

https://peachnojapao.com/


Valorização econômica

Benefícios da Arborização Urbana

http://californiareleaf.org/whytrees/

http://streets.mn/2014/02/21/cant-see-the-forest-for-the-trees-accounting
-for-the-urban-forest/#lightbox/7/
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Os homens constroem seus ambientes e os mantém 
artificialmente em equilíbrio.

• Os elementos que compõem a cidade estão em constante 
interação, necessitando adaptações permanentes. A 
cidade sempre se transforma em razão das interferências 
externas (do meio) e humanas.

• Ao compreender a cidade como sistema de relações entre 
seus elementos, se identificam redes interconectadas: 
vias, energia elétrica, coleta de resíduos, abastecimento 
de água etc. e arborização.

As cidades e suas relações



Interferências externas e humanas



O uso do espaço urbano

https://www.ebanataw.com.br/trafegando/calcada.htm



Problemas da escolha errada



http://www.em.com.br/
http://www.hojeemdia.com.br/
http://www.otempo.com.br/



Planejamento do plantio

O planejamento adequado se pauta na elaboração de um 
plano que responda as perguntas:

O que plantar?
Como plantar?
Onde plantar?
Quando plantar?



A árvore certa no lugar certo
“prestando o serviço certo”
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Condicionantes do plantio

•Características da espécie: botânicas, estéticas, 
resistência à pragas e doenças, adaptação ao clima 
local;

•O ambiente urbano: condições naturais
  alteradas (disponibilidade hídrica, solo, 
  poluição);

•O espaço físico disponível (tridimensional);

•Legislação pertinente.



Considerações - Espécie



Conflitos com 
equipamentos

Fatores impeditivos



https://wonderfulengineering.com/16-houses-that-prove-you-dont-hav
e-to-cut-trees-for-construction/

Condicionantes do plantio
• Envolvimento da comunidade (EGOÍSMO e TOLERÂNCIA).



1,80 
m

2,50 
m

Padrão do plantio



Processo de 
aprofundamento do berço 
que deve ter um mínimo 
de 0,42 m³ de volume e 0,7 
m² de área superficial.

Fonte: Agnus Bittencourt

Passos do plantio



A profundidade, de 60 cm, do berço deve 
ser tomada abaixo da camada de concreto.

Colocar composto orgânico no 
fundo do berço .

As estacas são os primeiros 
elementos a serem colocados.
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Retirar o torrão do recipiente, 
com cuidado para que ele não 
seja desfeito quando o vasilhame 
é retirado.

Colocar o torrão entre os tutores 
tomando-se o cuidado de “aprumar” 

a muda.



Detalhes: o nível do torrão 
abaixo do nível do passeio; o 
colo da muda não deve ser 
aterrado.

Irrigar mesmo em dias chuvosos: 
diminui o estresse hídrico do 

manuseio da muda; faz a terra 
movimentar-se na cova para 
preencher espaços vazios e  

fixação de todos os elementos.
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Finalizar a confecção do tutor 
por meio de uma trave entre as 
duas estacas e fixação da muda 
por meio de tira de borracha e 
pregos.



Poda na Arborização
Urbana



ϡ Retirada de partes de uma planta visando estimular a 
floração, a frutificação ou formar madeira sem nós. 
Também elimina ramos mortos, doentes ou indesejáveis.

ϡ Remoção, sob determinadas técnicas, de partes de uma 
planta com o objetivo de melhorá-la em algum aspecto.

Poda - solução ou problema?



ϡ Poda preventiva em árvores jovens (poda de 
condução);

ϡ Redução de características estruturais que possam 
causar falhas (troncos codominantes, casca inclusa, 
copa desbalanceada);

ϡ Contornar conflitos;
ϡ Redução de sombra e aumento da insolação;
ϡ Remoção de galhos quebrados ou insanos.

Poda na Arborização

Sem poda de 
condução

Com poda de 
condução



Poda na Arborização

Casca inclusa em 
troncos codominantes



Poda na Arborização

Contornar conflitos



Problemas da poda

ϡ Redução dos benefícios das árvores;

ϡ Surgimento de ramos frágeis em pontos próximos 
ao local do corte;

ϡ Alteração nas relações entre a parte aérea e as 
raízes da planta;

ϡ A planta é forçada a repor as partes removidas e a 
cicatrizar a ferida provocada pelo corte;

ϡ Acesso de fungos, bactérias e insetos, que a 
planta nem sempre pode evitar mediante seus 
mecanismos fisiológicos normais.



Problemas da poda

Redução dos benefícios



Ramos epicórnicos

Ramos epicórnicos brotando 
lateralmente ao galho podado 
da árvore.

Ramos epicórnicos 



ϡ Além de diminuir a vida da planta pode criar 
situações de risco. É preferível que não seja 
executada, mas se imprescindível, que cuidados 
sejam tomados.

ϡ Considerar: arquitetura, anatomia e fisiologia; 
técnicas de corte; ferramentas e equipamentos 
apropriados; segurança; aspectos legais.

Antes de podar



Arquitetura da árvore

ϡ As características da árvore são pré-definidas pela sua 
genética. Qualquer tentativa de se evitar com poda que 
a árvore assuma sua forma natural será sempre 
dispendiosa e o resultado não será satisfatório.

Tipos: 1, esférica; 2, ovoide; 3, 
umbeliforme; 4, corimbiforme; 5, 
tortuosa; 6, cônica; 7, vaso; 8, 
cilíndrica; 9, pendente; 10, touceira; 
11, leque; 12, sino; 13, informal.



ϡ A poda é a retirada de galhos de um organismo 
vivo. Para uma ação menos traumática, atentar para 
características dos galhos e sua dinâmica em 
relação ao resto da planta.

ϡ As árvores reagem a traumas provocados pela 
perda de galhos criando barreiras contra 
organismos degradadores.

Aspectos fisiológicos da poda

Bloqueio dos vasos Fechamento do ferimento



Execução da poda
ϡ A operação requer técnica correta de corte;

ϡ O número de partes cortadas do galho deve ser o 
bastante para que ele seja retirado com segurança e 
de forma correta.

Crista

Colar



Erros comuns de corte

https://todayshomeowner.com/how-to-trim-large-tree-branches/

Corte curto Corte longo

Falha em fazer os cortes de alívio

Destopo



ϡ Cada ferramenta tem uma aplicação específica, 
garantindo um trabalho eficiente e seguro.

ϡ Ferramentas de impacto (foice, facão, machado) nunca 
devem ser utilizadas na poda.

Ferramentas para a poda



ϡ A poda é uma atividade muito perigosa! Operários 
devem tomar precauções e sempre utilizar 
equipamentos de proteção.

ϡ Todos devem usar EPIs: capacete; óculos; protetor 
auricular; luvas; sapato adequado; colete refletor. O 
local de trabalho deve ser sinalizado com EPCs.

Equipamentos de segurança



Equipamentos de proteção coletiva



Alternativas à poda

Redes e luminárias



Plano de gestão de resíduos 



Plano de gestão de resíduos 
ϡ Redução da geração: planejamento da arborização,  

critérios na poda, capacitação da mão-de-obra, 
informação à população.

ϡ Valorização: possibilidades de usos: tábuas, pequenos 
objetos, móveis, equipamentos urbanos, lenha, carvão, 
composto etc.

ϡ Disposição final: de forma adequada, em local 
apropriado, com segurança, sem risco de incêndio.



Conclusões gerais
❖ Plante a árvore certa no lugar certo.

❖ Planeje a arborização pensando na cidade em 
todos os seus aspectos. 

❖ Cuide das árvores para cuidar das pessoas ou 
vice-versa.

Contato: (31) 3277-7422 / edinilsons@gmail.com

Obrigado!


