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A Elektro distribui energia elétrica 
para mais de 5,5 milhões de pes-
soas, em uma área de mais de 120 
quilômetros quadrados, constituída 
por 223 municípios no Estado de 
São Paulo e 5 no Estado do Mato 
Grosso do Sul. 
Com a fi nalidade de garantir o for-
necimento de energia elétrica com 
segurança e qualidade para seus 
clientes, a Elektro adota em suas 
atividades operacionais procedi-
mentos que visam à sustentabilida-
de de seu negócio. Para isso, apri-
mora continuamente seus serviços, 
visando a garantir a satisfação de 
seus clientes, acionistas e comuni-
dade.
Para o atendimento ao requisito 
acima, foi elaborado o presente 
Guia Elektro de Manejo da Arbori-
zação, com a fi nalidade de desta-
car a importância da arborização 
de vias públicas e sua convivência 
harmoniosa com os diversos equi-
pamentos urbanos e com a rede de 
distribuição de energia elétrica.
Faz-se necessário ainda considerar 
a relevância do tema para as partes 
envolvidas (comunidade, órgãos 
públicos e prestadoras de serviços 
públicos), nas questões de segu-
rança e continuidade na prestação 
do serviço às comunidades atendi-
das. 
Assim como o fornecimento de 
energia elétrica contribui para o 
desenvolvimento socioeconômi-
co das comunidades, a arboriza-
ção urbana constitui elemento de 

suma importância para a obtenção 
de níveis satisfatórios de qualidade 
de vida das mesmas. No entanto, 
a relação entre a arborização e a 
infraestrutura urbana vem, em boa 
parte dos casos, sendo processa-
da de modo confl ituoso em razão 
do plantio inadequado de espécies 
arbóreas. A solução adotada, de 
caráter paliativo, tem sido a execu-
ção de podas.
Essas devem ser realizadas com 
técnicas adequadas e por profi s-
sionais capacitados e habilitados, 
com respeito ao indivíduo arbóreo 
e ao meio ambiente, sem compro-
meter a segurança da população, a 
funcionalidade dos equipamentos 
urbanos e a distribuição de energia 
elétrica.
Neste contexto, a Elektro depara-se 
com um volume signifi cativo de des-
ligamentos causados por interferên-
cia da vegetação urbana na rede de 
distribuição de energia elétrica, que 
compromete a segurança da popu-
lação e a qualidade da prestação do 
serviço, situação que se agrava prin-
cipalmente em épocas de chuvas 
com grande incidência de ventos e 
descargas atmosféricas.
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Dentre os benefícios da arborização urbana e 
sua importância na qualidade de vida do ser hu-
mano e das comunidades, destacamos:

• Contribui com a melhoria e controle da tempe-
ratura urbana;

• Reduz os níveis de partículas de poeira e me-
lhora a qualidade do ar;

• Reduz os níveis de ruído e propicia controle da 
poluição sonora;

• Aumenta os níveis de sombreamento;

• Torna ruas mais aconchegantes e agradáveis 
com a redução da poluição visual;

• Contribui com a melhoria da saúde física e 
mental da população;

• Propicia abrigo e alimento para pássaros e ou-
tros pequenos animais;

• Proporciona privacidade à propriedade. 

Importância da 
Arborização Urbana na 
Melhoria da Qualidade de 
Vida das Comunidades
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A estrutura de uma árvore, com 
suas raízes, tronco, galhos, folhas, 
fl ores, frutos e sementes, constitui 
elemento pré-defi nido de acordo 
com as características da espécie 
botânica a que pertence. Por meio 
do componente genético, portanto, 
o tipo e comportamento das várias 
espécies arbóreas serão muito dife-
renciados.

Logo, o conhecimento dessas ca-
racterísticas é de fundamental im-
portância para que o plantio de uma 

Planejamento da 
Arborização Urbana

árvore atinja os objetivos espera-
dos. Por isso, como exemplo, não 
se pode esperar que uma frondosa 
Sibipiruna (Caesalpinia peltopho-
roides) plantada em um estaciona-
mento com a fi nalidade de produzir 
sombra aos veículos, seja a espécie 
recomendada para plantio em uma 
estreita calçada do centro da cida-
de, sem que ocorram danos tanto 
à árvore quanto aos equipamentos 
públicos. 

Este Guia apresenta uma relação 
de espécies de árvores de peque-
no e médio porte mais utilizadas 
nas cidades, que poderá auxiliar na 
escolha da espécie mais adequa-
da para cada caso. Ressaltamos, 
de início, que nas calçadas onde 
existirem postes e fi os de redes de 
distribuição de energia elétrica são 
indicadas as espécies de porte pe-
queno, que na fase adulta atingirão 
altura de até 6 metros. Recomen-
da-se, ainda, a escolha de árvores 
nativas regionais, que são espécies 
já adaptadas ao habitat local.

De posse destas informações, o 
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planejamento da arborização de 
uma comunidade deve considerar 
os aspectos culturais e históricos da 
população local, com suas necessi-
dades e anseios aliados ao espaço 
físico disponível.

Portanto, a ação de plantar uma ár-
vore deve ser precedida de planeja-
mento e preparação, seguindo um 
roteiro adequado e determinado. 

Cada solução precisa ser estudada e 
aplicada para cada comunidade indi-
vidualmente de acordo com as suas 
características e peculiaridades.

Como forma de orientar a implan-
tação de arborização urbana, apre-
sentamos, na Figura 1, a seguir, um 
desenho esquemático das melhores 
práticas de planejamento da arbori-
zação.
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A – Árvores fornecem sombra à casa e ajudam a mantê-la 
fresca no verão.

B – Nas áreas residenciais particulares, recomenda-se o 
plantio de espécies que não comprometam a construção 
civil, o sistema de drenagem, esgoto e as redes aéreas ou 
subterrâneas das empresas de serviços públicos.

C – Árvores médias, de porte de 6 a 8 metros de altura, de 
copas densas servem para propiciar sombreamento em áre-
as de estacionamento.

D – Árvores pequenas, de até 6 metros de altura, permitem 
o livre funcionamento da rede de distribuição de energia elé-
trica, a livre passagem de pedestres e não danificam canali-
zações subterrâneas.

Figura 1 – Esquema das melhores práticas de planejamento da arborização
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E – Árvores colunares e palmáceas são adequadas em ave-
nidas e canteiros centrais podendo, no caso de canteiros 
com mais de 3 metros de largura, ser plantadas em duas 
fileiras, em ziguezague, e mantendo preferencialmente a 
mesma espécie.

F – Ruas com menos de 14 metros de largura, sem afasta-
mento da construção civil em relação ao limite da rua, con-
forme posturas municipais (recuos uniformes), podem ser 
adornadas com plantas pequenas, arvoretas, ou manter-se 
sem arborização.

G – Ruas com mais de 14 metros de largura, com recuo 
uniforme, podem ser adornadas com árvores de porte médio 
(de 6 a 8 metros de altura), para sombreamento de pedes-
tres, veículos e residências. Recomenda-se, preferencial-
mente, o plantio no lado onde não haja ocupação por em-
presas de serviços públicos, inclusive redes elétricas.

H –  Nos parques, praças ou jardins em que estejam pro-
gramadas árvores de diversos tamanhos, recomenda-se 
plantá-las a uma determinada distância dos passeios, de 
forma que as futuras copas ou raízes facilitem o trânsito de 
pedestres, não comprometam as calçadas e não danifiquem 
o sistema de drenagem, esgoto e as redes aéreas, sem pre-
juízos dos benefícios esperados. 9



Figura 2 – As árvores devem per-
mitir a incidência do sol, tão ne-
cessário aos jardins residenciais. 
Por isso, evite espécies geradoras 
de sombreamentos excessivos 
ou plantadas muito próximas à 
casa. Selecione as espécies mais 
resistentes às pragas e doenças.

Figura 4 – Árvores cujas copas 
são adequadas aos espaços fí-
sicos permitem livre trânsito de 
veículos e pedestres e facilitam o 
seu desenvolvimento natural.

Figura 3 – Observe a proximidade 
da árvore à casa, pois poderá cau-
sar interferências em futuras am-
pliações das construções.

Cuidados na 
Escolha da 
Espécie
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Figura 5 – Escolha árvores cujo 
porte e raízes se desenvolvam 
sem causar prejuízos às calça-
das e ruas.

Figura 7 – Considere que algu-
mas espécies sofrem quedas de 
folhas ou ramos, especialmente 
durante o outono e inverno. Isso 
pode causar entupimento de ca-
lhas e canalizações ou danificar 
coberturas e telhados.

Figura 6 – O plantio correto 
permitirá a coexistência com 
as redes aéreas e a eficiência 
da iluminação pública.

Figura 8 – Utilize árvores de 
pequeno porte e raízes su-
perficiais que não interfiram 
na construção e operação de 
redes subterrâneas de águas, 
esgoto e energia elétrica.
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A Espécie Adequada

A escolha da espécie adequada en-
volve uma série de fatores específicos 
como insolação, vento, beleza, pra-
gas, tamanho, forma e resistência das 
folhas, queda das folhas, coloração 
das flores, frutos, tamanho e forma 
das copas, sistema radicular e ausên-
cia de princípios tóxicos ou alérgicos. 
Não é recomendável o plantio de ár-
vores frutíferas comerciais nas vias pú-
blicas, porém é desejável o plantio de 
frutas silvestres, pois atraem e alimen-
tam os pássaros. As árvores de cres-
cimento rápido são mais apropriadas 
às cidades, pela maior dificuldade que 
uma árvore adulta proporciona aos 
atos de vandalismo.

Deve-se lembrar que as espécies de 
grande porte, com altura superior a 
8 metros, não são recomendadas 
para a arborização de ruas, sendo 
mais adequadas aos locais de visita-
ção pública como bosques, praças 
e áreas abertas.

Além disso, é importante o plantio de 
espécies diferenciadas por quadras 
e para cada lado da rua, de forma 
a dificultar a propagação de pragas 
e doenças. Também recomenda-se 
dar preferência às árvores nativas da 
região, que já estão naturalmente 
adaptadas ao habitat local.
No Anexo II - “Relação de espécies 

indicadas para plantio em calça-
das”, apresentamos uma relação 
contendo algumas das espécies in-
dicadas para o plantio em calçadas. 
Deve-se observar o espaçamento 
mínimo recomendado entre plantas 
e a adaptação da espécie ao clima, 
com objetivo de proporcionar me-
lhores condições ao seu desenvol-
vimento.
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A época adequada para o plantio é o iní-
cio do período de chuvas. Portanto, na 
ocorrência de períodos de seca, as mu-
das deverão ser irrigadas.

Na definição do espaçamento entre as 
mudas, respeite as seguintes distâncias:

• Entre árvores de pequeno porte: 5 m;
• Entre árvores de médio porte: 7 m;
• Entre árvores de pequeno porte e 
poste: 5 m;
• Entre esquinas e árvores: 5 m;
• Entre árvores e as entradas de 
garagens: 1 m.

Plantio
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.1 Sequência
de plantio

1. Mudas de 1,80 a 2,20 metros de 
altura para ruas e avenidas, sem 
ramifi cações laterais e com três ra-
mos primários bem orientados;

2. Covas de 60 x 60 x 60 cm;

3. Estacas de madeira ou bambu, 
com 1 m de engaste no solo e 2 m 
de altura, para garantir crescimento 
reto e evitar tombamento;

4. Descartar a terra retirada da cova 
aberta, normalmente de baixa ferti-
lidade e, por vezes, com entulhos;

5. O enchimento da cova deverá 
conter, em partes iguais, composto 
orgânico e terra de boa qualidade, 

além de 500 g de calcário dolomí-
tico e 400 g de fertilizante 4-14-8;

6. Descartar a embalagem do tor-
rão e eliminar eventuais raízes eno-
valadas, preenchendo os espaços 
vazios da cova com a mistura des-
crita acima;

7. Omarrilho deve ser de material 
que não cause danos ao tronco 
do vegetal (sisal ou mangueira de 
borracha) no formato de um “oito” 
deitado;

8. Após o plantio, recomenda-se 
colocar um gradil de madeira, ferro 
ou mesmo de arame, como prote-
ção para a muda.
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.2 A forma certa
de plantar

Figura 9 – Dimensionamento da cova.
O canteiro ideal para um bom de-
senvolvimento de árvores situadas 
em vias públicas é de 1 metro, pre-
ferencialmente gramado, devendo 
ser mantido livre de ervas daninhas. 
A distância entre a muda e o meio 
fio deverá ser 50 cm.

Figura 10 – Posicionamento da muda.
Para evitar eventual afloramento das raí-
zes das árvores, pode-se cobrir a meta-
de superior da cova com uma parede de 
tijolos em espelho, revestida de cimento, 
cujo acabamento pode ser completado 
com o calçamento da rua.
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Manejo da 
Arborização 
Urbana

Constata-se que na maioria dos 
casos são plantadas árvores de 
grande ou médio porte nas calça-
das, causando interferências com 
equipamentos públicos e, principal-
mente, sob a rede de distribuição 
de energia elétrica.

Dessa forma, para que consiga-
mos uma convivência harmoniosa 
entre rede de distribuição de ener-
gia elétrica e a arborização urbana, 
que vise a preservar a qualidade 
e continuidade da prestação dos 
serviços de energia elétrica, se faz 
necessária, com maior intensidade, 
a execução de poda de galhos ou 
substituição de espécies. 

A execução da poda permite pre-
servar o adequado desenvolvimen-
to da árvore sem comprometer seu 
estado fitossanitário. No caso de 
árvores plantadas de forma ina-
dequada, a poda adequada a ser 

executada pode comprometer seu 
desenvolvimento, ocasionando a 
necessidade de outras podas para 
correção, podendo gerar danos às 
árvores.

Para que a poda seja adequada, 
deve-se atentar para algumas ca-
racterísticas importantes dos galhos 
que permitem definir o ponto corre-
to para seu corte. 
 
a) Crista da casca: origina-se do 
acúmulo de casca na parte superior 
da base do galho, na inserção do 
tronco. 

b) Colar: porção inferior da base do 
galho, na inserção do tronco. Parte 
importante na cicatrização dos feri-
mentos.

c) Fossa bassal: é o colar inverso, 
ou seja, uma depressão no tronco 
abaixo da base do galho.

17



Figura 11– Estrutura da base do galho e linhas de corte na poda de galhos: 
para que a planta tenha uma melhor recuperação, o “colar” não deve ser 
retirado ou lesado.

A poda executada corretamente evita 
o desequilíbrio na árvore, não com-
promete a cicatrização dos cortes, 
evita a formação desordenada de ga-
lhos epicórmicos (envassouramento), 
que podem avançar mais rapidamen-
te em direção à rede elétrica.

As árvores, depois de podadas, ten-
dem a recuperar sua arquitetura e 
forma características. As espécies 
que quando adultas apresentam 
copa globosa (cássias, sibipirunas) 
e umbeliforme (fl amboyants) são 
exemplos típicos dessa recupera-
ção. Entretanto, existem formatos de 
copas que, dependendo do tipo de 
poda realizada, não se recuperam, 
tais como as espécies que na forma 
adulta apresentam copa piramidal 
(chapéu-de-sol), cônica (pinheiros, 
jambo) e colunar (palmeiras). 

Figura 12 – Ocorrência de galhos 
epicórmicos (envassouramento).
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O “limite de segurança” estabeleci-
do pela Norma NBR 15688 é dado 
pelas distâncias de 2 metros (13,8 
kV) e 1 metro (127-220 V) entre o 
condutor e a vegetação, na rede 
primária e secundária, respectiva-
mente, nas tensões de distribuição, 
conforme figura abaixo.

.1 Distâncias a 
serem respeitadas

Figura 13 – Distâncias de segurança 
para tensões de 13,8 kV e 127-220  V

2 m 2 m

1 m

2 m

1 m

1 m 1 m

1 m
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.2 CUIDADOS 
IMPORTANTES

• Antes de começar a atividade de 
poda, deve-se observar se existem 
ninhos de aves e enxames de abe-
lhas e vespas. No caso de ninhos 
de aves, o corte deverá ser adiado 
e a área de Meio Ambiente comu-
nicada para definição da correta 
estratégia de ação. Nenhum galho 
contendo ninho de aves deverá ser 
cortado sem a devida autorização. 
Para enxames de abelhas e vespas 
devem ser chamados apicultores 
da região ou do Centro de Zoono-
ses Municipal, para a remoção dos 

mesmos.
• Nos casos de necessidade de re-
moção de enxames de abelhas e 
vespas, pela Elektro, caso não se 
obtenha sucesso no acionamento 
dos órgãos acima, a área de Meio 
Ambiente definirá a melhor prática a 
ser adotada.

• Caso a árvore esteja invadindo a 
área residencial ou haja risco de cair 
galhos dentro da mesma, deverá 
ser solicitada permissão para entrar 
na área da residência.
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.3 Tipos de podas

Seguem abaixo os tipos básicos de 
podas em árvores urbanas:
1 – Poda de contenção e rebai-
xamento de copa: realizada para 
manter a copa sob controle e redu-
zir o comprimento das ramifi cações 
de árvores adultas, respectivamente. 
Ambas as podas buscam manter a 
copa em seu formato original;
2 – Poda de formação: realizada na 
fase inicial das árvores, para adequar 
o formato de sua copa;
3 – Poda de manutenção ou lim-
peza: é a retirada de galhos secos 
e a eliminação de focos de fungos e 

plantas parasitas que enfraquecem 
os galhos;

4 – Poda de segurança: é a poda 
destinada a livrar a rede de distribui-
ção de energia elétrica dos galhos, 
de modo a torná-la compatível com o 
meio, podendo ser utilizadas as técni-
cas em “V” ou em “furo”, mantendo-se 
as distâncias mínimas de segurança 
estabelecidas. 
O tipo de poda a ser aplicado deve 
levar em conta as características da 
arborização e do espaço físico onde 
esta se encontra.

Figura 14 – Exemplos de podas de segurança – em “V” e em “furo”.
21



Figura 15 – Poda de contenção de copa

Figura 16 – Poda de 
rebaixamento de copa
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.4 Técnicas de podas 
de árvores

É necessário considerar os seguintes 
aspectos para não prejudicar a árvore 
e o meio ambiente:

a) Antes de começar a cortar, é neces-
sário identifi car se existem galhos que 
estão encostados na rede de distri-
buição de energia elétrica e, portanto, 
causando problemas. É preciso tomar 
os devidos cuidados com a seguran-
ça das pessoas e do fornecimento de 
energia, evitando acidentes;

b) Todos os galhos devem ser corta-
dos no seu início, não deixando tocos. 
Nunca cortá-los no meio. No caso de 
galhos grandes, mais pesados, o corte 
deve ser feito aos poucos, em peda-
ços menores, evitando acidentes;

c) Os cortes devem ser feitos ligeira-
mente inclinados, como indicam as 
fi guras abaixo;

d) Os galhos não devem ser quebrados 
com as mãos em hipótese alguma.

Figura 17 – Ângulo e posição correta de corte

CERTO ERRADO ERRADO

1– Como Podar as Árvores
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Galhos grandes

1 – O 1º corte é feito por baixo do ramo, 
como na fi gura abaixo, a aproximada-
mente 60 cm de seu ponto de ramifi -
cação;

2 – O 2º corte será feito a 5 cm de dis-
tância do 1º, de cima para baixo;

3 – Os demais cortes serão feitos pró-
ximos ao ponto de ramifi cação, sendo 
o 3º corte de baixo para cima e o 4º 
corte de cima para baixo, de modo a 
se encontrarem.

Galhos pequenos

É sufi ciente um corte apenas, de 
baixo para cima, ou dois cortes, 
conforme mostra a fi gura 19.

2 – Como Realizar Cortes nos Galhos

CERTO ERRADO

MÉTODO CORRETO

Figura 18 – Ângulo e posição correta de corte

Figura 19
24



.5 Resíduos 
da poda

Os resíduos gerados pela execu-
ção das atividades de poda deverão 
ser devidamente recolhidos e desti-
nados. As formas de destinação po-
dem variar entre as regiões da área 

de concessão da Elektro. É importan-
te verificar com a área de Meio Am-
biente e a Prefeitura da cidade qual a 
maneira correta de descarte em sua 
localidade.
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Relação de espécies indicadas para plantio em calçadas

AlturaNome Científico OrigemNome Comum

Alfeneiro da china, 
ligustro da china

Ligustrum sinense Lour 3 – 5 m China e Coreia

Algodão da praia, 
algodão do brejo

Hibiscus tiliaceus Linn 4 – 8 m Índia

Algodão do brejo
Hibiscus pernambucensis 
Arruda

3 – 4 m Brasil

Aroeira salsa Schinus mole Linn 5 – 7 m Brasil

Aromita, esponjinha Acacia farnesiana (L.) Willd 3 – 5 m Brasil

Astrapeia, dombeia
Dombeya wallichi Benth. & 
Hook

4 – 6 m Madagascar

Canudo de pito, aleluia Senna bicapsularis Roxb 3 – 4 m Brasil

Cataia, casta d’anta Drimys winteri Forst 3 – 5 m Brasil

Chal chal, fruto de 
pombo

Allophylus edulis Radlk. ex 
Warm

4 – 6 m Brasil

Chapéu de Napoleão Thevetia peruviana K.Schum 4 – 5 m América Tropical

Croton, folha imperial Codiaeum varegatum Blume 3 – 5 m Arquipélago Malaio

Durante, violeteira Duranta repens Linn 3 – 4 m Brasil

Escova de garrafa Callistemon viminalis Cheel 4 – 8 m Índia

Espinho de Jerusalém, 
turco

Parkinsonia aculeata L 3 – 5 m Brasil

Espirradeira Nerium oleander Linn 3 – 4 m Região Mediterrânea

Flamboianzinho
Caesalpinia pulcherrima G. 
Don

3 – 4 m América Tropical

Goiaba serrana, 
goiaba da serra

Acca sellowiana (Berg) Burret 3 – 4 m Brasil
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AlturaNome Científico OrigemNome Comum

Gramirim da folha miúda Myrcia rostrata DC 3 – 6 m Brasil

Grevilha de jardim Grevillea banksii R.Br 3 – 5 m Austrália

Guamirim cascudo Myrcia crassifolia (Miq.) Kiaersk 3 – 5 m Brasil

Guamixinga
Galipea jasminiflora (A. St. Hil) 
Engl

3 – 5 m Brasil

Guatambuzinho Aspidosperma riedelii M. Arg 3 – 4 m Brasil

Guaxupita Esenbeckia grandiflora Mart 3 – 6 m Brasil

Ipê de Jardim
Tecoma stans (L.) Juss. ex 
H.B.K.

4 – 7 m
América Central e do 
Sul, exceto o Brasil

Jasmim manga Plumeria rubra Linn 6 – 8 m América Tropical

Leiteiro Peschiera fuchsiaefolia Miers 4 – 6 m Brasil

Malva rosa, aurora Hibiscus mutabilis Linn 3 – 5 m China

Manduirana, fedegoso
Senna macranthera (DC. ex. 
Collad.) H.S.Irwin & Barneby

4 – 5 m Brasil

Mimo de vênus, hibisco Hibiscus rosa-sinensis Linn 3 – 4 m China

Murta, murta verdadeira Eugenia sprengelli DC 3 – 4 m Brasil

Pata de vaca Bauhinia forficata Linn 4 – 6 m Brasil

Piracanta, espinho de 
fogo

Pyracantha coccinea Roem 3 – 4 m Himalaia

Resedá, estremosa Lagerstroemia indica Linn 4 – 8 m Ásia Tropical

Romanzeira, romã Pinica granatum Linn 3 – 4 m Europa

Suinã, eritrina candelabro Erythrina speciosa Andrews 3 – 4 m Brasil

Vassoura vermelha Dodonea viscosa (L.) Jacq 3 – 5 m Brasil

Veludo, angada
Guettarda viburnoides Cham. et 
Schult

4 – 6 m Brasil
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