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1. Introdução

Uma boa arborização é essencial à qualidade de vida e bem estar da população. Cientes da necessidade
de estabelecer normas técnicas para promover a implantação da arborização no espaço público,
prevenindo assim as distorções causadas pela falta de planejamento, técnicos da Departamento
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente em conjunto com o Conselho Municipal de Meio Ambiente se
organizaram em busca de estabelecer e editar diretrizes relacionadas a projetos e implantação,
manutenção e condução da arborização em vias e áreas públicas.
Por se tratarem de diretrizes que visam tão somente alcançar uma boa qualidade para os projetos,
manutenção, condução e implantação da arborização, tais orientações poderão, e deverão ser revistas e
reeditadas sempre que se mostrarem, através de seu uso, ultrapassadas para o fim que se destinam.

2. Princípios básicos para o projeto de arborização urbana

O projeto de arborização deve, por princípio, respeitar os valores culturais, ambientais e de memória da
cidade. Deve, ainda, considerar sua ação potencial de proporcionar conforto para as moradias,
“sombreamento”, abrigo e alimento para avifauna, diversidade biológica, diminuição da poluição,
condições de permeabilidade do solo e paisagem, contribuindo para a melhoria das condições
urbanísticas.

Em vias públicas, para que não haja ocupação conflitante no mesmo espaço, é necessário, antes da
elaboração do projeto:
• Consultar os órgãos responsáveis pelo licenciamento de obras e instalação de equipamentos em vias
públicas, como por exemplo:
- Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
- Departamento Municipal de Obras; e planejamento
- CPFL.
4

MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ/MF 44.440.121/0001-20

• Levantar a situação existente nos logradouros envolvidos, incluindo informações como a vegetação
arbórea, as características da via (expressa, local, secundária, principal), as instalações, equipamentos e
mobiliários urbanos subterrâneos e aéreos (como rede de água, de esgoto, de eletricidade, cabos, fibras
óticas, telefones públicos, placas de sinalização viária/trânsito entre outros), e o recuo das edificações.

Lembrando que o sucesso do projeto de arborização é diretamente proporcional ao comprometimento
e à participação da população local.

3. Implantação da arborização em vias públicas

3.1. Estabelecimento de canteiros e faixas permeáveis

Em volta das árvores plantadas deverá ser adotada uma área permeável, seja na forma de canteiro, faixa
ou piso drenante, que permita a infiltração de água e a aeração do solo. As dimensões recomendadas
para essas áreas não impermeabilizadas, sempre que as características dos passeios ou canteiros
centrais o permitirem, sem obrigatoriedade, deverão ser de 2,0m² para árvores de copa pequena
(diâmetro em torno de 4,0m) e de 3,0m² para árvores de copa grande (diâmetro em torno de 8,0m). O
espaço livre mínimo para o trânsito de pedestre em passeios públicos deverá ser de 1,20m, conforme
NBR 9050/94.

3.2.

Definição das Espécies

A partir da análise do local, serão escolhidas as espécies adequadas para o plantio no logradouro
público, bem como será definido o seu espaçamento.
Para efeito da aplicação destas normas, as espécies são caracterizadas como:
• nativas ou exóticas de pequeno porte (até 5 m de altura) ou arbustivas conduzidas
• nativas ou exóticas de médio porte (5 a 10 m de altura)
• nativas ou exóticas de grande porte (> que 10 m de altura)
5
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As espécies devem estar adaptadas ao clima,
ter porte adequado ao espaço disponível, ter
forma e tamanho de copa compatíveis com o
espaço disponível.

As espécies devem preferencialmente dar frutos pequenos, ter flores pequenas e folhas coriáceas
pouco suculentas, não apresentar princípios tóxicos perigosos, apresentar rusticidade, ter sistema
radicular que não prejudique o calçamento e não ter espinhos. É aconselhável, evitar espécies que
tornem necessária a poda freqüente, tenham cerne frágil ou caule e ramos quebradiços, sejam
suscetíveis ao ataque de cupins, brocas ou agentes patogênicos.
O uso de espécies de árvores frutíferas, com frutos comestíveis pelo homem, deve ser objeto de
projeto específico. A utilização de novas espécies, ou daquelas que se encontram em
experimentação, deve ser objeto também de projeto específico, devendo seu desenvolvimento ser
monitorado e adequado às características do local de plantio.
As condições adequadas, mas não obrigatórias, das mudas a serem plantadas em vias públicas
obedecem às seguintes características mínimas:
•D.A.P. (diâmetro a altura do peito ): maior que 1,5 cm;
• altura da primeira bifurcação: 1,7 m;
• ter boa formação;
• ser isenta de pragas e doenças;
• ter sistema radicular bem formado e consolidado nas embalagens;
• ter copa formada por 3 (três) pernadas (ramos) alternadas;
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• o volume do torrão, na embalagem, deverá conter de 5 a 10 litros de
substrato; e
•embalagem de plástico, tecido de aniagem ou jacá de fibra vegetal.

3.3.

Parâmetros para a arborização de passeios em vias públicas

Para o plantio de árvores em vias públicas, os passeios deverão ter a largura mínima de 2,50m em
locais onde não é obrigatório o recuo das edificações em relação ao alinhamento, e de 1,50m nos
locais onde esse recuo for obrigatório.
7
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Em passeios com largura inferior a 1,50 m não é recomendável o plantio de árvores.
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Em passeios com largura igual ou superior a 1,50 m e inferior a 2,00 m, recomenda-se apenas o
plantio de árvores de pequeno porte, com altura até 5 m.
Em passeios com largura igual ou superior a 2,00 m e inferior a 2,50 m, poderão ser plantadas árvores
de pequeno e médio porte com altura até 8,00 m.
Em passeios com largura igual ou superior a 2,50 m, poderão ser plantadas árvores de pequeno,
médio ou grande porte, com altura até 12,0 m.

OBS: Sob rede elétrica, recomenda-se apenas o plantio de árvores de pequeno porte.

Casos especiais: Sob rede elétrica é possível o plantio de árvores de grande porte desde que a muda
não seja plantada no alinhamento da rede e que a copa das árvores seja conduzida precocemente,
através do trato cultural adequado, acima dessa rede.

Nos locais onde já exista arborização, o projeto luminotécnico deve respeitar as árvores, adequando
postes e luminárias às condições locais. Nos locais onde não existe iluminação nem arborização,
deverá ser elaborado, pelos órgãos envolvidos, projeto integrado.
O posicionamento da árvore não deverá obstruir a visão dos usuários em relação a placas de
identificação e sinalizações pré-existentes para orientação ao trânsito.
A distância mínima em relação aos diversos elementos de referência existentes nas vias públicas
deverá obedecer às correspondências abaixo especificadas:

Características máximas da espécie
Distância mínima em relação a:

Esquina (referenciada ao ponto de encontro dos
alinhamentos dos lotes da quadra em que se situa)
Iluminação pública
Postes
Placas de identificação e sinalizações

Pequeno porte

Médio porte

Grande porte

5.00

5.00

5.00

(1)

(1)

(1) e (2)

3.00

4.00

5.00

(3)

(3)

(3)
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Equipamentos de segurança (hidrantes)

1.00

2.00

3.00

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

1.00

1.00

1.00

Ramais de ligações subterrâneas

1.00

3.00

3.00

Mobiliário urbano (bancas, cabines, guaritas,
telefones)

2.00

2.00

3.00

Galerias

1.00

1.00

1.00

Caixas de inspeção (boca-de-lobo, boca-de-leão,
poço-de-visita, bueiros, caixas de passagem)

2.00

2.00

3.00

Fachadas de edificação

2.40

2.40

3.00

Guia rebaixada, gárgula, borda de faixa de pedestre

1.00

2.00

1.50 R (5)

Transformadores

5.00

8.00

12.00

Espécies arbóreas

5.00 (4)

8.00 (4)

12.00 (4)

(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) Caso as espécies arbóreas sejam diferentes, poderá ser adotada a média aritmética.
(5) Uma vez e meia o raio da circunferência circunscrita à base do tronco da árvore, quando adulta,
medida em metros.

3.4.

Parâmetros para a arborização de áreas livres públicas

Para efeito de aplicação dessas normas, são caracterizadas como áreas livres públicas, praças, áreas
remanescentes de desapropriação, parques e demais áreas verdes destinadas à utilização pública. A
distância mínima em relação aos diversos elementos de referência existentes em áreas livres públicas
10
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deverá

obedecer

a

correspondência

abaixo

especificada

Características máximas da espécie
Distância mínima (m) em relação a:
Pequeno porte

Médio porte

Grande porte

Instalações subterrâneas

1.0

1.0

1.0

Mobiliário urbano

2.0

2.0

3.0

Galerias

1.0

1.0

1.0

Caixas de Inspeção

2.0

2.0

3.0

Guia rebaixada, faixas de travessia

1.0

2.0

3.0

Transformadores

5.0

8.0

12.0

-

-

5.0

Vias públicas
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Em relação a eventuais edificações vizinhas, deverá ser obedecido o afastamento mínimo
correspondente à altura da árvore quando adulta, ou o raio de projeção da copa, devendo ser
adotado o maior valor.
Junto às áreas destinadas à permanência humana ao ar livre, deverá ser evitado o plantio de árvores
cuja incidência de copas possa apresentar perigo de derrama ou de queda de frutos pesados e
volumosos.

3.5. MATERIAL E MÉTADO:
3.5.1. Caracterização da área de estudo

O estudo foi realizado no município de Alto Alegre que se situa na Região noroeste do estado de São
Paulo, a uma latitude 21º34' Sul e a uma longitude 50º09' Oeste e a uma altura de 420 metros,
possui relevo plano destituído de acidentes geográficos e solos predominantemente formados pelos
latos solo vermelho escuro e podzolizado. O clima é considerado quente com inverno seco, a uma
temperatura média anual de 30º C e com uma precipitação total anual de 1.200 a 1.400 mm.
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3.5.2. Metodologia
Esta pesquisa de campo é de caráter quali-quantitativo. A coleta de dados foi realizada no período de
fevereiro a abril de 2017, por meio de visitas.
O método utilizado foi de documentação direta abrangendo uma observação intensiva do local.
Contou-se com o auxílio de um formulário pré – elaborado para a coleta de dados in loco e trenas
analógica de 10m e 5m para aferição de altura do fuste, DAP (Diâmetro à Altura do Peito) e projeção
de copa dos indivíduos pesquisados.
O formulário previamente elaborado utilizado para apesquisa de campo se baseou em estudos de
Paiva e Gonçalves (2002) composto por itens para cadastro de informações botânicas e organografias
do vegetalassim como informações da arborização local. Os itens levantados foram os seguintes:
Nome do logradouro público, nome popular da espécie, DAP, altura do fuste, projeção de copa do
indivíduo.
13
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A área correspondente ao espaço amostral de 500.966,90m² foi na área Alto Alegre - SP,. Utilizou-se
o mapa da cidade para a localização de ruas da área delimitada para o estudo, através do Google
Earth.
Elaborou-se um roteiro, para a realização do levantamento dos dados in loco, percorrendo um total
de 15 quarteirões, distribuídos entre Ruas, Avenidas e Travessas, em busca de informações sobre a
arborização urbana da cidade. Os dados obtidos foram compilados por meio de gráficose tabelas
acompanhados de documentação fotográfica em todas as etapas da pesquisa, para posterior análise.
Usamos trena analógica para medir o fuste. No DAP tivemos o auxílio de réguas de 30cm para nos
auxiliar na medição, além da trena analógica. Já na projeção de copa, medimos o raio com a trena e
calculamos a área da circunferência, ou seja, a área de sombra que cada indivíduo produz. Foram
excluídas da pesquisa as árvores localizadas em praças, canteiros centrais de avenidas e as que
contornam o perimetro.

3.5.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A escolha da espécie adequada envolve uma série de fatores específicos como insolação, vento,
embelezamento, pragas, tamanho, forma e resistência das folhas, coloração das folhas e das flores,
frutos, tamanho e forma de copa, sistema radicular e ausência de princípio tóxico ou alérgico. Não é
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recomendável o plantio de árvores frutíferas comerciais nas vias públicas, porém é desejável o
plantio de frutíferas silvestres, pois atraem os pássaros e os alimentam. (REDE CEMAT, 2004).
Santana e Santos (1999) afirmaram que a escolha das espécies a serem utilizadas na arborização
urbana deve ser norteada por critérios técnicos, como características botânicas do vegetal além dos
aspectos paisagísticos e arquitetônicos do local a ser arborizado.
A diversidade de espécies arbóreas e arbustivas encontradas na área estudada pode ser observada na
Tabela 01.

15
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Foram encontradas 36 espécies, distribuída em 25 famílias. Em termos de riqueza florística
sobressaiu-se a família Myrtaceae, com 4 espécies diferentes, mas totalizando apenas 7 indivíduos ao
todo levantado. As Famílias Anacardaceae e Bignoniaceae apresentaram 3 espécies diferentes cada
uma delas,sendo que a Família Anacardiaceaeapresentou 7 indivíduos e a Família Bignoniaceae
apresentou 15 indivíduos. A Família Crisobalanáceas apresentou apenas uma espécie, o Oiti, que
representou 56,59% dos indivíduos levantados, sendo predominante, acompanhada da Família
Magnoliaceae, apresentada pela espécie Magnólia Amarela com 93 indivíduos, representando
10,94% e a Família Moraceae, apresentada pela espécie Ficus, que apresentou 29 indivíduos
representando 3,41%do total de indivíduos. Podemos observar que existe um grande número de
árvores drasticamente podadas, ou seja, mutiladas, pois desse total só restam os troncos
apodrecendo nas calçadas, como mostra a Figura 03.
Recomenda-se que cada espécie utilizada para a arborização de uma área não ultrapasse 15,00% do
total de indivíduos (Milano e Dalcin, 2000; Grey e Deneke, 1978). Procura-se, deste modo, evitar
problemas graves decorrentes de ataques de pragas e doenças que possam levar a perdas
consideráveis em locais onde a diversidade é pequena.
16
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O Gráfico 04 apresenta o porcentual das espécies com maior ocorrência no Bairro central de Alto
Alegre , SP. Outro fator pesquisado foi o DAP (Diâmetro à alturado peito) e padronizamos a Tabela 02
para exemplificá-los.

Na Tabela 04 podemos observar que 79 indivíduos apresentam seu fuste abaixo de 1,5 metros o que
representa 9,30% de um total de 850 indivíduos pesquisado. Outros 202 indivíduos apresentaram seu
fuste entre 1,5 m e 2,00 m e representam 23,76% do total, 465 apresentaram seu fuste entre 2,01m
20
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e 3,00 m e
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representam 54,70% dos indivíduos e 104 apresentaram seu fuste acima de 3,01 m e representam
12,24% dos indivíduos pesquisados.
Em relação à projeção de copa, podemos observar naTabela 04 que 141 indivíduos têm projeção de
copa inferior a 7 m² representando 16,58% do total de 850 indivíduos, 230 indivíduos têm sua
projeção aproximada a 12 m² representando 27,05% do total, 275 têm sua projeção de copa
aproximada de 28 m² representando 32,35% do total e 204 indivíduos têm sua projeção de copa
maior que 28,50 m² e representam 24% do total de indivíduos pesquisado.

3.5.4. CONCLUSÕES

Os principais problemas verificados na arborização do bairro central de Alto Alegre , SP, relacionamse à baixa diversidade, podas emergenciais mal executadas, ausência de poda de formação e limpeza
e inadequação entre o porte das árvores e sua projeção de copa, sendo que a maioria das árvores
apresentam DAP e fuste bastante desenvolvidos o que poderiam projetar copas mais amplas e
densas trazendo maior benefício a população.
Sugere-se a ampliação das áreas livres próximas ao tronco das árvores e a substituição gradual de
Pachira aquática eFicus benjamina L.por espécies mais adequadas a passeios públicos.
A comunidade deve ser orientada, a partir da Educação Ambiental, quanto à necessidade de adoção
dos procedimentos corretos notocante ao plantio e manejo da arborização, assim árvores de grande
porte poderão ser plantadas do lado oposto da fiação elétrica proporcionando uma projeção de copa
mais ampla e apenas receber poda de manejo e condução.
Deve-se plantar espécies diferentes da Licania tomentosa proporcionando uma diversidade maior e
evitando problemas futuros com pragas, doenças e monotonia estética.

3.5.

Recomendações Suplementares

Na elaboração de projetos de vias públicas, em face de interferências entre equipamentos públicos e
arborização, deverá ser ponderada preliminarmente a possibilidade de readequação desses
equipamentos, ao invés da adoção precipitada de serviços de poda ou remoção em detrimento da
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arborização.
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Os canteiros centrais com largura maior ou igual a 1,00 m, de preferência, não devem ser
impermeabilizados, a não ser nos espaços destinados à travessia de pedestres e à instalação de
equipamentos de sinalização e segurança.
Quando, nas calçadas verdes, houver arborização, deverão ser atendidos todos os parâmetros destas
normas. Para os “Calçadões” (ruas de pedestres), devem ser elaborados projetos específicos, a serem
analisados pelos órgãos competentes.

4. Plantio de árvores

4.1. Preparo do local:

A cova deve ter dimensões mínimas de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m, devendo conter, com folga, o
torrão. Deve ser aberta de modo que a muda fique centralizada, prevendo a manutenção da faixa de
passagem de 1,20 m.
Todo entulho decorrente da quebra de passeio para abertura de cova deve ser recolhido, e o
perímetro da cova deve receber acabamento após o término do plantio.
O solo de preenchimento da cova deve estar livre de entulho e lixo, sendo que o solo inadequado compactado, subsolo, ou com excesso de entulho deve ser substituído por outro com constituição,
porosidade, estrutura e permeabilidade adequadas 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, e
sempre que as características do passeio público permitirem, sem obrigatoriedade, deve ser mantida
área não impermeabilizada em torno das árvores na forma de canteiro, faixa ou soluções similares.

4.2.

Plantio da muda no local definitivo:

A muda deve ser retirada da embalagem com cuidado e apenas no momento do plantio. O colo da
muda deve ficar no nível da superfície do solo.
A muda deve ser amparada por tutor, quando necessário, fixando-se a ele por amarrio de sisal ou
similar, em forma de oito deitado, permitindo, porém, certa mobilidade.
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A muda deve ser irrigada até sua completa consolidação.
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4.3.

Tutores:

Os tutores não devem prejudicar o torrão onde estão as raízes, devendo para tanto serem fincados
no fundo da cova ao lado do torrão. Esses tutores devem apresentar altura total maior ou igual a 2,30
m ficando, no mínimo, 0,60 m enterrado. Deve ter largura e espessura de 0,04 m x 0,04 m ± 0,01 m,
podendo a secção ser retangular ou circular, com a extremidade inferior pontiaguda para melhor
fixação ao solo.
As palmeiras e mudas com altura superior a 4,00 m devem ser amparadas por 03 (três) tutores;

4.4.

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:
a - altura mínima, acima do nível do solo, de 1,60 m;
b - a área interna deve permitir inscrever um círculo com diâmetro maior ou igual a 0,38 m;
c - as laterais devem permitir os tratos culturais;
d - os protetores devem permanecer, no mínimo, por 02 (dois) anos, sendo conservados em perfeitas
condições;
e - projetos de veiculação de propaganda nos protetores devem ser submetidos à apreciação dos
órgãos competentes.

4.5.

Manejo:

Após o plantio inicia-se o período de manutenção e conservação, quando deverá se 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
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razão de acidentes ou maus tratos.
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As podas de limpeza e formação nas mudas plantadas deverão ser realizadas da seguinte forma:
a- Poda de Formação: retirada dos ramos laterais ou “ladrões” da muda;
b- Poda de Limpeza: remoção de galhos secos ou doentes.

4.6.

Irrigação:

A vegetação deve ser irrigada nos períodos de estiagem e quando necessário.

4.7.

Tratamento fitossanitário:

O tratamento fitossanitário deverá ser efetuado sempre que necessário, de acordo com diagnóstico
técnico e orientado pela legislação vigente sobre o assunto.

4.8.

Fatores estéticos:

Não se recomenda, em nenhuma circunstância, a caiação ou pintura das árvores.
É proibida a fixação de publicidade em árvores, pois além de ser antiestética, tal prática prejudica a
vegetação, conforme define a legislação vigente.
No caso do uso de “placas de identificação” de mudas de árvores, essas deverão ser amarradas com
material extensível, em altura acessível à leitura, devendo ser substituída conforme necessário.
Não se recomenda, sob o ponto de vista fitossanitário, a utilização de enfeites e iluminação, como
por ocasião de festas natalinas. Recomendando-se, porém, enquanto não regulamentado, que
quando dessa prática, sejam tomados os devidos cuidados para evitar ferimentos à árvore, bem
como a imediata remoção desses enfeites ao término dos festejos.

5. Poda
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Ao selecionar a espécie de porte ideal para o local, evitam-se podas desnecessárias para adaptar
árvores que ultrapassam o limite físico local. Assim, é preciso conhecer previamente uma árvore
saudável para definir com maior precisão a necessidade e o momento da intervenção (poda), bem
como as partes a serem eliminadas. Desta forma pode-se prolongar o “Tempo de Residência” de
espécies arbóreas nos vários nichos urbanos onde estão inseridas, considerando-se todos os fatores
ambientais imediatos que regem o seu desenvolvimento (poluição, ação predatória, choques
mecânicos, aeração do solo, etc).
Existem diferentes tipos de poda cada qual com seu objetivo. A poda, na arborização urbana, visa
basicamente conferir à árvore uma forma adequada durante o seu desenvolvimento (poda de
formação); eliminar ramos mortos, danificados, doentes ou praguejados (poda de limpeza); remover
partes da árvore que colocam em risco a segurança das pessoas (poda de emergência); e remover
partes da árvore que interferem ou causam danos incontornáveis às edificações ou aos
equipamentos urbanos (poda de adequação).
A poda de formação é empregada para substituir os mecanismos naturais que inibem as brotações
laterais e para conferir à árvore crescimento ereto e à copa altura que permita o livre trânsito de
pedestres de veículos.
A poda de limpeza é empregada para evitar que a queda de ramos mortos coloque em risco a
integridade física das pessoas e do patrimônio público e particular, bem como para impedir o
emprego de agrotóxicos no meio urbano e evitar que a permanência de ramos danificados
comprometa o desenvolvimento sadio das árvores.
A poda de emergência, a mais traumática para a árvore e para a vida urbana, é empregada para
remover partes da árvore que colocam em risco a integridade física das pessoas e do patrimônio
público ou particular.
A poda de adequação é empregada para solucionar ou amenizar conflitos entre equipamentos
urbanos e a arborização. É motivada pela escolha inadequada da espécie, pela não realização da poda
de formação, e principalmente por alterações do uso do solo, do subsolo e do espaço aéreo.
As podas drásticas, que removem totalmente a copa, ou ramos principais deverão ser evitadas, sendo
a sua utilização permitida apenas em situações emergenciais ou quando precedida de parecer técnico
de funcionário municipal autorizado.
É autorizado o corte de uma árvore apenas quando esta estiver seca, muito doente (comprometendo
a saúde de outras árvores) ou oferecer problemas de segurança local (como ameaçar a cair). Também
é permitido caso esta esteja causando danos estruturais à residências, prédios públicos e passeios,
quando estiver bloqueando a visão da sinalização de trânsito ou houver excesso de árvores em um
determinado local, tornando-o insalubre por ter pouca incidência de sol.
24

MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ/MF 44.440.121/0001-20

Com relação à árvores em frente à garagens, o ideal é que as situações sejam examinadas e
estudadas alternativas para que não haja o corte da árvore.
O correto é realizar a condução da árvore desde jovem, quando tem maior capacidade de
cicatrização e regeneração para que esta tenha um crescimento adequado ao local de plantio.
Ao se executar uma poda ou corte de uma árvore, há alguns fatores a serem levados em
consideração, como a necessidade de isolamento da área caso seja uma via pública onde circulam
pessoas e veículos. Havendo fiação elétrica na rua deve-se desligar a energia durante a realização da
poda para evitar choques e acidentes. Também é necessário verificar a presença de ninhos de vespas
e marimbondos.
Somente equipes autorizadas pela Prefeitura Municipal ou pelo Conselho Municipal do Meio
Ambiente podem efetuar podas e corte de árvores. Estas equipes devem ser treinadas e usar os
equipamentos de segurança e proteção individual (EPI's). Os equipamentos e ferramentas deverão
estar em boas condições de uso.
O conhecimento das características das espécies mais utilizadas na arborização de ruas, das técnicas
de poda e das ferramentas corretas para a execução da poda permite que esta prática seja feita de
forma a não danificar a árvore. Entretanto, a poda sempre será uma agressão à árvore. Sempre
deverá ser feita de modo a facilitar a cicatrização do corte. Caso contrário, a exposição do lenho
permitirá a entrada de fungos e bactérias, responsáveis pelo apodrecimento de galhos e tronco, e
pelo aparecimento das conhecidas cavidades (ocos).

5.1. Critérios técnicos

5.1.1. Época

Com intuito de diminuir os danos inerentes à poda, é princípio fundamental a escolha correta da
melhor época, o que não é um problema de determinação de disponibilidade de mão-de-obra
necessária ou de tempo para realizar a atividade, mas sim, preferencialmente, de momento em que a
árvore é capaz de suportar intervenções com o mínimo risco e melhores chances de recuperação.
Ehsen citado por Milano e Dalcin (2000) diz que somente em época de atividade biológica completa a
árvore é capaz de formar o calo cicatricial, o que, em árvores decíduas, é indicada pela presença de
folhagem assimiladora. Portanto, a época ótima para a poda é aquela que determinar o menor
tempo de reação da árvore, ou seja, o início da estação de crescimento até o final do verão, ao invés
do inverno, onde são longos os períodos de perigo devido ao frio e umidade.
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Pode-se também adotar o critério presente no manual de poda da Prefeitura de São Paulo (2005) que
indica a melhor e a pior época para a poda levando em consideração se a árvore é de folhagem
permanente, de falso repouso ou de repouso verdadeiro, figura a seguir.

Nesse caso são espécies perenifólias cujo repouso é de difícil observação como o Alecrim-decampinas, Jatobá e figueiras de uma maneira geral.
Para espécies caducifólias que não entram em repouso após a perda das folhas a melhor época para
a poda está compreendida entre o término do florescimento e o início do período vegetativo e o pior
momento está entre o período de repouso e o florescimento. Mesmo nas situações em que seja
necessário podar para a retirada de sementes deve-se optar pelo final do período de frutificação.
Nesta categoria encontra-se todos os ipês e eritrinas de modo geral, figura a seguir.
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Já as espécies com repouso verdadeiro são decíduas que entram em repouso real após a perda das
folhas. Neste caso, a melhor época para a poda será no momento do início do período vegetativo até
o início do florescimento e a pior época será do florescimento até a frutificação. Entre as espécies
com esse comportamento fenológico destacam-se o Chapéu de sol e a Tipuana, figura a seguir.
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Segundo Milano e Dalcin (2000) cidades médias e grandes geralmente possuem árvores em
quantidades que dificultam uma programação de poda concentrada nos períodos de adequada
atividade biológica das plantas. Assim, deve-se incrementar a prática de poda de árvores jovens,
árvores recém-plantadas e galhos finos no outono/inverno, deixando-se eventuais e necessárias
podas mais pesadas para a primavera/verão. Isso tende a reduzir os efeitos negativos de grandes
ferimentos expostos durante períodos longos de baixa atividade biológica.

5.1.2. Recursos humanos

A partir da constatação de que qualquer atividade de poda deve ser planejada, executada e
supervisionada por pessoal habilitado, é indicada a soma de esforços entre entidades responsáveis
pela sua execução para que sejam atingidos melhores resultados, viabilizando a formação e
treinamento de uma equipe de trabalho capacitada. Por outro lado, a experiência demonstra que não
são recomendáveis os trabalhos por empreitadas, pois as empresas contratadas, em geral, não tendo
um quadro fixo de funcionários, não possuem os conhecimentos mínimos necessários sobre os
objetivos e técnicas de poda das árvores de rua, além de comumente serem remuneradas por
produção, o que gera serviços rápidos e de baixa qualidade, potencializando os problemas para o
futuro. Nesse sentido, processos de terceirização da poda devem ser considerados em termos de
períodos adequados à formação e manutenção de mão-de-obra bem treinada.

5.1.3. Ferramentas

Excetuando-se aquelas de impacto (facão, foice, machado), que produzem seções imprecisas e riscos
para o operador, são várias as ferramentas utilizadas para poda, de acordo com o tipo de corte,
valendo para todas a necessidade de estarem limpas, afiadas e bem conservadas.
Segundo Milano e Dalcin (2000) as ferramentas adequadas para podas de formação, em que ocorre o
corte de galhos finos, são a tesoura de poda, para ramos de até 2 cm de diâmetro, e a serra de poda
(curva e de lâmina estreita), para os mais grossos. Para os galhos finos e altos deve ser usado o
podão. A poda de manutenção, realizada em árvores adultas, normalmente de grande porte, em
geral requer equipamentos também de maior porte. Para os ramos finos, utilizam-se as ferramentas
já descritas. Para os galhos mais grossos, com até 15 cm de diâmetro, deve-se usar serras com dentes
maiores, mais largas e mais compridas. Acima desse tamanho, os galhos deverão ser cortados com
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motosserras. O acesso aos galhos se faz por meio de escadas, andaimes o plataformas elevatórias. Na
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poda de segurança, em que ocorre a eliminação de porções consideráveis da copa, é comum a
utilização de serras de dentes grandes e motosserras, normalmente trabalhando a partir de
plataformas elevatórias, contando com o auxílio de cordas ou outro equipamento para a sustentação
dos galhos cortados (grossos ou em posição desfavorável). Para a segurança do operador em
qualquer situação ele deve estar equipado com luvas de couro, capacete de segurança, botas e
roupas reforçadas. No caso de utilização de serras, são úteis os óculos contra serragem, e se a
operação exigir a motosserra, também os protetores de ouvidos. O uso de cinto de segurança é
imprescindível quando o trabalho for realizado sobre escadas ou plataformas.

5.1.4. Técnicas de corte e tipos de poda

Para facilitar a manutenção por meio da poda, é necessário o conhecimento das características
estruturais de cada espécie quanto às raízes, tronco, porte, forma da copa, disposição de flores,
folhas e galhos, que já estão definidas na semente, podendo ou não se expressar no indivíduo adulto
(modelo arquitetônico da espécie). É improdutivo tentar adequar uma árvore a espaços menores do
que exigiria naturalmente quando completamente desenvolvida. Isso é confirmado por Seitz (1996),
quando afirma que controlar o crescimento da copa através da poda tem sentido apenas para
direcionar a ocupação do espaço e nunca para delimitar o volume da copa.
No local de inserção do galho no tronco existem duas importantes estruturas de proteção que
deverão ser preservadas intactas, pois têm ação decisiva contra organismos degradadores do lenho
do galho, impedindo a disseminação destes. São elas: a crista da casca, na parte superior, e o colar,
na parte inferior (SEITZ, 1996), conforme Figura a seguir. As podas severas devem ser evitadas.
Causam danos como apodrecimento da madeira, secamento da casca e do câmbio expostos à
insolação, enfraquecimento do sistema radicial e, ainda, prejuízos estéticos à árvore. E são onerosas
e ineficientes por propiciarem o desenvolvimento de novas brotações que deverão ser eliminadas no
próximo ano.
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Segundo Shigo & Shortl citados por Milano e Dalcin (2000), as árvores reagem a agressões e infecções
estabelecendo limites ou barreiras para resistir à dispersão de microorganismos a partir dos ramos
para o tronco adjacente e que os cortes não devem ser feitos atrás da crista da casca, pois removem
esses limites de proteção. Os autores ressaltam que, no caso de podas inadequadas de galhos,
nenhum tipo ou quantidade de curativo irá minimizar significativamente os efeitos adversos. As
lesões causadas por poda devem ser reduzidas ao máximo, pois funcionarão como entradas
potenciais para microrganismos apodrecedores, insetos ou doenças, além de exigirem um
tratamento extensivo e oneroso, muitas vezes infrutífero, em árvores isoladas espalhadas pela
cidade. A remoção dos galhos, principalmente aqueles com diâmetros maiores, requer uma execução
profissional. É errado cortar rapidamente do topo para a base do colar, pois o galho pode lascar e a
casca do lado de baixo do colar pode descarnar ou rasgar.
Quando os galhos têm dimensões consideráveis, dificultam o trabalho, que deve levar em conta a
morfologia da base do galho, sendo o procedimento indicado, nesse caso, cortá-los em três etapas
(Figura a seguir), de modo a diminuir a pressão do seu peso e não deixar tocos. Primeiro realiza-se
um corte do lado de baixo (lado da pressão), para então cortar atravessado desde cima, a uma certa
distância do colar do galho. O terceiro corte remove o restante do galho próximo ao tronco (SEITZ,
1996).
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Diferentes autores consideram diferentes tipos de poda, que, basicamente, podem ser classificados,
segundo sua finalidade, em: formação, adequação de porte, limpeza e regeneração como descrito
por Balensiefer e Wiecheteck citados por Milano e Dalcin (2000); formação, limpeza e regeneração; e
formação, manutenção e segurança (SEITZ, 1996).

5.1.5. Diretrizes e critérios de poda por espécie

Assim como as outras práticas de manutenção, a poda visa a conservação quali-quantitativa e o
cumprimento das funções da arborização no meio urbano. Assim, desde que planejada e executada
criteriosa e sistematicamente, assegura a boa condição da arborização, otimizando os benefícios dela
provenientes.
E fundamental que a pessoa ou instituição responsável pela poda entenda claramente os objetivos e
necessidades de sua execução e as razões profissionais para aderir aos padrões e normas técnicas.
Entenda também que, em si mesma, ela não é suficiente à manutenção das árvores e que devem ser
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adotadas práticas complementares (fertilização apropriada, tratamento de lesões e reparos de
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danos). Destaque-se que a realização de poda de formação da muda no viveiro, e mesmo após a
implantação no local definitivo, pode reduzir a necessidade futura de podas pesadas, limitando a
operação a podas leves, de galhos com menores diâmetros e consequentemente menores lesões,
cicatrizes, problemas e prejuízos.
A realização da poda para as espécies com plantio regular mais freqüente deve considerar as
diferentes características de forma e crescimento, bem como as reações de cada uma às
intervenções. Portanto, não se pode uniformizar o procedimento, mas sim considerar, ainda, a
posição de cada árvore em relação à fiação, construções ou outros obstáculos locais.
Quando as árvores são de grande porte e estão plantadas embaixo da fiação, recomenda-se a sua
condução, visando ultrapassá-la, para então formar a copa, com um resultado ao mesmo tempo
favorável à árvore e às redes aéreas. Uma vez que ultrapassada a fiação, cessam as podas de
condução e permanecem as podas de manutenção e segurança.
Quando as árvores estão no lado da rua com fiação, mas não exatamente sob sua projeção, a poda
de condução deve ser executada com vistas a um produto diverso do exposto anteriormente. Por
exemplo:
a) se a distância da copa da árvore à fiação for igual ou maior que o raio transversal da copa adulta
não haverá maiores problemas, pois ela não atingirá a fiação, mas, se isso acontecer, podas leves
serão eficazes;
b) se a distância for menor que o raio, duas situações distintas poderão então ocorrer:
- quando a árvore já se encontrar em seu porte adulto, poderá ser realizada poda de redução da
copa, atentando para que a silhueta natural e o equilíbrio sejam mantidos (essa solução substitui as
podas drásticas, porém é um procedimento a ser executado constantemente); e
- quando a árvore é jovem, deverá ser conduzida de maneira a ultrapassar os obstáculos, viabilizando
a formação livre da copa.
Cabe destacar que cada árvore e cada situação são particulares. Por conseguinte, as soluções
apresentadas se prestam como indicativos gerais, devendo-se considerar as peculiaridades de cada
caso para a determinação das soluções concretas.

5.1.6 Equipamentos de segurança para podar árvores:

É obrigatório o uso de equipamentos de proteção, pois as atividades de poda são perigosas, embora
os podadores sejam relutantes em utilizá-los. Existem os equipamentos de Proteção individual (EPIs)
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e os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), assim definidos:
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- Capacete de segurança;
- Óculos de segurança com proteção lateral;
- Roupa de algodão com camisa de mangas compridas;
- Protetor ou bloqueador solar;
- Botinas de segurança, com ou sem biqueira;
- Vestimenta de proteção contra abelhas;
- Luvas de vaqueta para serviços gerais;
- Máscara respiradora com filtros;
- Luvas de PVC e de borracha;
- Calças para operadores de motopodas e motosserras;
- Equipamentos conjugados para operadores de motosserras: capacete, protetor facial e protetor
auricular;
- Cinto de segurança com alça de comprimento variável;
- Esporas; e
- Coletes refletores, obrigatórios para auxiliares de solo, principalmente quando a poda for feita em
vias públicas. Especial atenção deve ser dada a trabalhos próximos a linhas de energia elétrica.
Recomenda-se nunca realizar podas em árvores situadas abaixo de redes elétricas ligadas.

5.1.7. Equipamento de proteção coletiva

- Cones de sinalização;
- Fitas refletivas para sinalização;
- Cavalete e bandoleirolas com suporte par isolamento da área;
- Equipamento cesto aéreo isolado; e
- Escadas e cordas.
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6.

Espécies indicadas para a arborização urbana

Pequeno porte com folhagem permanente

Nome popular

Nome científico

Araçá

Psidium Cattleianum

Chal-chal

Allophyllus edulis

Chuva-de-ouro

Cassia multijuga

Quaresmeira

Tibouchina granulosa

Quaresmeira

Tibouchina sellowiana

Médio porte com folhagem semi-caduca

Nome popular

Nome científico

Cocão

Erythroxylum argentinum

Goiabeira-da-serra

Brittoa guazumifolia

Guarbiroba-de-folha-miúda

Campomanesia rhombea

Manacá-da-serra

Tibouchina mutabilis

Tarumã-preta

Vitex montevidensis
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Médio porte com folhagem permanente
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Nome popular

Nome científico

Goiabeira

Psidium guajava

Alecrim

Holocalix glaziovii

]

Grande porte com folhagem semi-caduca

Nome popular

Nome científico

Guabiroba

Campomanesia xanthocarpa

Camboatá-vermelho

Cupania vernalis

Maria-preta

Diospyrus inconstans

Camboatá-branco

Matayba ealeagnoides

Grande porte com folhagem permanente

Nome popular

Nome científico

Guajuvira

Patagonula americana

Aguaí

Pouteria gardneriana

Aguaí-folha-de-salsa

Pouteria salicifolia

Catiguá

Trichilia clauseni

Açoita-cavalo

Luehea divaricata
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Louro-preto

Chordia ecalyculata

Louro

Chordia trychotoma

Caroba

Jacaranda micrantha

Espécies indicadas para estacionamento

Nome popular

Nome científico

Açoita-cavalo

Luehea divaricata

Aleluia

Senna multijug

Angelim-bravo

Lonchocarpus campstris

Angico-vermelho

Parapiptadenia rigida

Aroeira-priquita

Schinus molle

Bartimão

Cassia leptophylla

Camboatá-vermelho

Cupania vernalis

Canafístula

Peltophorum dubium

Canela-amarela

Nectranda rigida

Canela-do-brejo

Machaerium stipitatum

Canela-ferrugem

Nectranda rigida

Capororoca

Rapanea umbellata

Carne-de-vaca

Styrax leprosus

Carvalho-brasileiro

Roupala brasiliensis

Catiguá

Trichilia clausenii

Cedro

Cedrella fissilis
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Corticeira-da-serra

Erytrhrina falcata

Grápia

Apuleia leiocarpa

Guajuvira

Pataonula americana

Ingá-feijão

Inga marginata

Ingá-macaco

Inga sessilis

Ingazeiro

Lonchocarpus sericeus

Marmeleiro-do-mato

Ruprechtia laxiflora

Pau-brasil

Caesalpinia echinata

Coração-de-negro

Poecilanthe parviflora

Quaresmeira

Tibouchina granulosa

Rabo-de-bugio

Lonchocarpus muehlbergianus

Sibipiruna

Caesalpinia peltophoroides

Timbó

Ateleia glazioveana

Palmeiras para uso em calçadas e/ou canteiros centrais

Nome popular

Nome científico

Butiazeiro

Butia capiata

Buriti-palito

Trithrinax brasiliensis

Cariota

Caryota urens

Gerivá

Syagrus romanzoffiana

Neodipsis

Dypsis decary

Palmeira-cabeluda

Trachycarpus fortunei
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7.

Palmeira-da-califórnia

Washingtonia robusta

Palmeira-da-califórnia

Washingtonia filifera

Palmeira-imperial

Roystonea oleracea

Palmiteiro

Euterpe edulis

Robeline

Phoenix roebelinii

Sabal

Sabal palmetto

Tamareira-das-cancanárias

Phoenix canariensis

Tamareira

Phoenix dactylifera

Tecnicas de Transplante de árvores, palmeira e arbustos

Sendo Conveniente, nos aspectos de conversão, biológico e botânio, arbustos, árvores e
palmeiras notáveis ou de elevado interesse ornamental, podem ser reaproveitados quando
transplados com técnica.
As plantas ornamentais ou frutíferas são obtidas e conduzidas plos viveristas em áreas de
espera, onde são comercializadas já crescidas e preparadas para o transplante.
O fornecimento dessas plantas possibilita ao cliente interessado em sua aquisição explorar os
efeitos imediatos com sua aplicação, tanto em termos paisagístico como no aspecto da produção de
frutos comestíveis.
Outra excelente opção é oferecida pela possibilidade de reaproveitamento de exemplares
adultos nativos ou cultivados, que seriam descartados pela instalação de obras de engenharia, como
por exemplo, na construção de praças, abertura de ruas, avenidas ou estradas, construção de
barragens, instalação de aeroportos. O transplate garante reaproveitamento e sobrevivência dos
espécimes, possibilitando o uso imediato dos benefícios proporcionados pelas plantas.
Transplantar uma árvore ou palmeira significa retirá-la de um lugar e colocá-lá em outro,
adotando-se técnicas agronômicas específicas entre o plantio e seu posterior replantio. O processo
exige conhecimento técnico e um mínimo de segurança e objetividade que possam garantir a
sobrevivência e, conseqüente, reutilização da planta.
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As árvores e os arbustos se desenvolvem com o emprego de práticas culturais específicas, se
cultivados em regime protegido. Assim, quando transplantadas, as plantas cultivadas em estufas
podem ter até 75% de suas raízes intactas, ao passo que as obtidas em regime de campo, quando
submetidas à técnica, apresentam perda bem maior de raízes.
Também, dentro de uma espécie, indivíduos produzidos e conduzidos em regime protegido –
casa de vegetação ou viveiro -, têm ritmo de desenvolvimento mais sensível ao estresse.

7.1. O DIAGNÓSTICO E AS NECESSIDADES PARA O TRANSPLANTE

Antes de mudar uma planta de lugar, deve-se proceder à avaliação das condições de acesso
às áreas de desplantio e replantio, para definir as estratégias de trabalho, os equipamentos e as
ferramentas necessários para viabilizar as atividades.
Para obter êxito no transplante, os fatores relacionados à planta são de espéciebotânica,
idade, condições de vigor e sanidade, dimensões de sua copa e raízes e, finalmente, resistência aos
processos naturais da desidratação. A avaliação imprecisa desses parâmetros pode conduzir a planta
ao estresse, ao secamento e à morte.
Considerando-se as restrições para sua viablização, além das técnicas específicas de manejo,
os cuidados para o sucesso do transplante constam no mínimo de preparo da planta, posiciomanento
dessa planta antes e depois do transplante, desmame ou sangria, abertura de vala-trincheira para
desmame e da cova para replantio, proteção do torrão, desplantio, transporte e replantio.
Os arbustos eas palmeiras são tolerantes ao transplante que as árvores, visto que suas raízes
são superficiais; e as espécies de folhagem permanente – considerando-se aqui os arbustos, as
árvores, os bambus e as palmeiras – são mais sensíveis ai transplante que as espécies decíduas.
A planta a ser transplantada deve passar por rigorosa inspeção e ser observada atentamente
durante todo o seu ciclo biológico e fenológico. Assim, é preciso registrar dados relativos aos
fenômenos de repouso vegetativo floração e produção de frutos e sementes próprios e exclusivos de
cada espécie botânica, variáveis com as condições edafoclimáticas do local de sua ocorrência.

7.1.1. Etapas do processo

As diferentes etapas das técnicas de transplante são as descritas a seguir.
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7.1.2. Higienização das plantas

A primeira intervenção para o transplante é promover a higienização da parte aérea das
plantas, constando de:
a) Eliminação de ramos secos, doentes e mal direcionados – cruzados, subpostos ou
sobrepostos -, podados de acordo com a conveniência de se elevar ou se rebaixar a base
da copa em árvores;
b) Limpeza da casca, ou córtex, do tronco, feita com uso de instrumental adequado, tarefa
que pode ser realizada em qualquer época do ano.
Se houver ocorrência de pragas e doenças, convém proceder ao tratamento específico para a
recuperação das plantas, uma vez que somente se transplantam indivíduos saudáveis.

7.1.3. Redução da parte aérea e tratamentos.

A redução dos ramos e da superfície foliar das plantas, além de facilitar as atividades
operacionais de transporte e replantio, minimiza os riscos de sua desidratação. Em espécies decíduas,
durante o outono-inverno, deve-se reduzir a ramagem da copa, no máximo até os ramos terciários; já
em espécies de folhagem permanente recomenda-se eliminar um terço do volume foliar, o que, em
ambos os casos, estimula a rebrota vegetativa, que deve ocorrer, preferencialmente, quando as
plantas já estiverem replantadas.
Para reduzir níveis de desidratação e a ocorrência de problemas de ordem fitossanitária, é
necessário fazer o tratamento dos cortes com solução fúngica de calda bordalesa, e tinta de látex.
Em palmeiras, é recomendável o corte das folhas mais velhas, protegendo as folhas novas e o palmito
com muito cuidado.
Todas as regras técnicas sobre poda de árvores adultas são válidas, devendo ser considerados
os mesmos parâmetros para sua viabilização: a espécie, a idade da planta, a fase fenológica em que a
planta se encontra e a intensidade dos cortes, à qual deve-se dedicar maior atenção.

7.1.4. Posicionamento das plantas
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Toda planta apresenta uma arquitetura própria, característica da espécie, que é variável de
acordo com as condições edafoclimáticas locais. Além das propriedades físicas e químicas do solo, o
regime hídrico e a posição em que a planta se encontra no local de origem, em especial os níveis de
insolação e de ventos aque está sujeita, interferem na sua organografia externa e devem, o quanto
possível, incidirem igualmente sobre a planta no local de seu replantio.
Para que essas condições sejam semelhantes, a primeira providência prática a ser tomada é a
marcação, na planta, da posição do norte magnético, o que se faz com a utilização de uma bússula,
marcando essa posição no seu caule, a qual ser a mesma no local de replantio.

Não se recomenda proceder a essa marcação com base na posição do sol num determinado
horário do dia, porque, com a mudança de estações, muda também a posição de caminhamento do
sol.

7.1.5. Determinação das dimensões

As determinações avantajadas de uma planta adulta, tanto árvore como palmeira, podem
trazer dificuldades operacionais por ocasião do seu desplantio e transporte ao local de replantio, o
que é amenizado com a redução do volume de suas raízes e, quando possível de sua copa no caso de
árvores, com a redução de sua ramagem.
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Ao desligamento da planta do local onde está instalada e a conseqüente redução do volume
de suas raízes denomina-se desmame ou sangria.

Desmamar, ou sangrar, significa desligar dando autonomia, cavando uma trincheira na volta
do torrão, cortando corretamente as raízes. A seguir, embalar a muda com saco de aniagem,
deixando-a ligada no solo somente pelo pião ou raiz principal. A planta, portanto, vai se tornando
independente do lugar de origem, até que num momento final, corta-se essa ligação, finalizando com
a embalagem. Em seguida, a planta é colocada no seu torrão em embalagem maior, podendo ser
reenvasada em bombonas, vasos de plástico rígido, sacolas bags ou embaladas em sacos de ráfia ou
aniagem.
Para dar suporte à planta, seu torrão precisa ter dimensões mínimas, as quais são calculadas
a partir do Diâmetro à Altura do Peito (DAP), medido no caule a uma altura de 1,30m da superfície do
solo.
No dimensionamento do torrão, há indicação de valores mínimos, as quais evidentemente
são variáveis com as condições locais, por exemplo, a natureza do solo, a extensão das raízes da
planta, o regime hídrico ao qual está sujeita, etc.
Para árvorel sugerem-se as seguintes dimensões de torrão:

Diâmetro do Torrão = 6 X DAP
Altura do Torrão = 4 X DAP
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Em paineiras, que possuem sistema radicular pouco profundo e não têm raiz principal, não há
necessidade de o torrão ter altura avantajada, pelo contrário. Nesse caso, recomenda-se:

Diâmetro do Torrão = 4 X DAP
Altura do Torrão = 2 X DAP

Com essas medidas, o torrão assume o formato de um cilindro com base larga, o que auxilia
na estabilidade da planta, evitando sua queda por ocasião da ocorrência de ventos.

7.1.6. Escavação da Trincheira

Estabelecido o diâmetro do torrão, um círculo é demarcado no solo comcal de sulcado para
facilitar a marcação. A seguir, com ferramentas apropriadas, fazer abertur da vala ou sulco-trincheira.
Para facilitar a operacionalização dos trabalhos, para fora dos limites do torrão, a vala é aberta com
enxadão, vanga e pá reta, em largura de 0,50 a 0,70m, suficiente para que um homem adulto
trabalhe em pé dentro dela.
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À medida que se retira terra e a vala vai se aprofundando, vão aparecendo raízes que serão
cortadas até o limete do torrão e sem abalo, com uso de serra, serrote ou tesoura de mão.

Dependendo da rusticidade da espécie trabalhada, corta-se de 50% a 70% do total de suas
raízes. As raízes remanescentes íntegras ainda permanecem ligadas ao solo, além do torrão, nutrindo
a planta e garantindo sua estabilidade.
Em palmeiras, o procedimento é igual, remcomendando-se deixar as raízes de superfície em
três a quatro pontos. Esse cuidado confere estabilidade às plantas, se ocorrerem ventos no período.
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Como medida de segurança, pode-se tutoriar a planta utilizando tirantes ou estacas de
madeira, fixados em três pontos.
Nunca deixar que as raízes desidratem e venham a secar. Se o solo estiver muito seco, as
plantas devem ser regadas alguns dias antes de cavar.

7.1.7. Cuidados com o torrão e tratamento de raízes
Antes de fechar o sulco-trincheira, procede-se ao tratamento preventivo das raízes, vizando
protegê-las de uma contaminação fúngica. A aplicação de pasta cúprica nos cortes é eficiente.
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Quando da abertura da vala, acrecentar qualquer tipo de material inerente ao solo retirado.
Esse material quase sempre se constitue em matéria seca ou mulching, ou seja, restos secos de
cultura ou qualquer tipo de palha, capim seco ou mesmo bagaço de cana. O mulching pode ser puro
ou misturado à terra na proporção de 1:1, substrato esse que deve voltar à vala para preencher os
vazios.
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Visando preservar a umidade do solo, a matéria seca pura é distribuída na sua superfície em
toda a extensão do torrão.

Para garantir a sobrevivência da planta e a emissão de novas raízes, no período que antecede
seu desplantio é imprescindível o ajuste no fornecimento de água de acordo com as necessidades,
lembrando que, do mesmo modo que a falta, o excesso de água de também é prejudicial, podendo
provocar apodrecimento das raízes e o conseqüente secamento e morte da planta.

7.1.8. Confecção e embalagem do torrão.

Para facilitar o transporte e garantir o pegamento futuro da planta, faz-se a proteção do
torrão, embalado de maneira adequada, para que não esboroe e permaneça inteiro protegendo as
raízes, especialmente quando o solo é de natureza arenosa.
Neste momento, procede-se ao corte das raízes remanescentes, as quais também são
tratadas com fungicida cúprico. Esse torrão deve ser envolvido com sacos de aniagem ou ráfia,
fortemente amarrados com corda de sisal, que é degradável.
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Quando a planta estiver isolada do lugar, com suas raízes já reduzidas, a partir de uma
semana inicia-se o processo de observação diária do surgimento de novas raízes da cor branca na
parede do torrão. Logo que as raízes da cor branca na parede do torrão. Logo que as raízes brancas se
avoluman, deve-se proceder ao desmame total da planta, que estará pronta para o desplantio e
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plantio imediato.
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7.1.9. Determinação do volume e peso do torrão.

O formato do torrão deve ser parecido com um cilindro de base larga, no caso de abrigar
palmeiras, com um vaso – ou secção de um cone -, no caso de abrigar árvores.
É importante estimar dimensões de pesos e volumes com vistas à escolha correta dos
equipamentos a serem utilizados para o içamento e transporte do torrão que contém a planta. Por
medida de segurança, é prudente acrescentar de 10% a 20% de peso e volume do torrão aos valores
obtidos.
As fórmulas matemáticas são as seguintes:
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7.1.10.

Içamento e transporte da planta.

Em condições normais, a árvore ou palmeira deve ser içada pelo próprio caule, com o uso de
cordas, cabos de aço ou, mesmo, correias amarradas próximo à inserção dos primeiros ramos da base
da copa. Ela será levantada por um caminhão-munck ou guindaste, devendo o caule estar protegido
com pedaços de madeira, borracha de câmaras de ar ou sacaria, para evitar ferimentos.

Para o transporte da planta até o local do replantio, usa-se normalmente caminhão de
carroceria, colocando a planta deitada com o torrão na frente, perto da cabine, tornando-se o
cuidado de imobilizá-la para não esboroar o torrão e não danificar a parte aérea.
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7.1.11. Seleção do lugar para replantio e correções com adubações

Cada espécie de árvore, arbusto ou palmeira tem necessidades individuais, no tocante às
condições de solo, insolação e circulação de ar. Somente replantar onde essas situações sejam
favoráveis e semelhantes, dando-se preferência ao solo leve, úmido e com pH adequado.
A cova de replantio, ou “berço”, deve ter dimensões pouco maiores que as do torrão que
abriga a planta a ser transplantada, cerca de 0,30m a 0,50m a mais em todas as direções.
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As características do solo são limitantes para a sobrevivência das plantas lenhosas em uma
dada área. Às vezesl o solo é impróprio ao crescimento da planta e requer melhoria de suas
condições antes do replantio.
Para o restabelecimento da planta no lugar do replantio, sugere-se a composição de dois
tipos de substratos que são úteis e empregados como “berço”, forrando a cova em toda a sua
extensão.





2/3 de terra de superfície +
1/3 de esterco de curral +
5 kg de calcário dolomítico / m³ de mistura +
1 kg de fertilizante 4 – 14 – 8 / m³ de mistura






50% de terra de superfície +
30% de esterco de curral +
2 Kg de torta de mamona +
2 Kg de calcário dolomítico +

Ou
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2 Kg de superfósforo simples +
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2 kg de fertilizante 4 – 14 – 8 / m³ de terra misturada.

7.1.12. Tutoramento

Uma vez transplantadas, as plantas estarão sujeitas à ação do vento, devendo ser tutoradas
para não caírem, sendo comum o uso de três estacas ou tirantes distribuídos em torno do caule e
escorados no chão ára estabilizá-las.
É comum, também, o emprego de três estirantes de corda amarrados ao caule da planta para
mantê-la em pé.

7.1.13.

Irrigação

No plantio, a rega deve ser abundante, no nível de capacidade de campo, de modo que as
bolsas de ar sejam eliminadas e o torrão se acomode no “berço”.
O Regime hídrico ao qual a planta está sujeita é fundamental para o sucesso de seu
pegamento no replantio. Embora seja recomendável o replantio no período chuvoso do ano, fora
disso também é possível, desde que se ajuste o fornecimento de água de acordo com as necessidades
da planta.
O controle da qualidade de água e da freqüência de regas é ajustado a partir da verificação
diária do comportamento da planta e avaliação da umidade do solo pela observação ou com auxílio
de instrumentos.
Para reduzir perdas de água, recomenda-se a colocação de matéria seca ou mulching na
superfície do solo.
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Esses procedimentos visam reduzir a dependência das plantas, submetidas a uma situação
artificial controlada para uma situação real natural, forçando sua adaptação e rustificação.

7.1.14. Cuidados pós-transplante

Considerando-se que durante o período de sangria a planta foi submetida a condições
diferentes das naturais, uma vez plantada, deverá passar por cuidados especiais até que venha a ser
novamente colocada em regime natural de cultivo.
Nesse sentido, recomenda-se observar o comportamento da planta durante cerca de um
mês, período que ela deverá ser submetida a cuidados especiais até que tenha autonomia. Esses
cuidados estão relacionados, especialmente, à observação diária da regularidade fenológica em todas
as suas fases e do retorno às condições naturais de umidade do solo. Assim, a cada semana as regas
passam a ser mais espaçadas, reduzindo-se o fornecimento de água e até a completa suspensão,
quando a planta deverá estar reintegrada às condições naturais de umidade do solo.
Durante a primavera-verão, quando chover, deve-se proceder às adubações parceladas em
cobertura, de modo que a planta retorne o mais rapidamente possível ao seu ciclo fenológico normal,
sendo indispensável a abosorção diária rigorosa da ocorrência de pragas e doenças, de modo que se
providencie, com tempo, o tratamento específico que possibilite a sobrevivência da planta.
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