
 Por que ter 

uma árvore na 

frente da 

minha casa? 

Utilizar apenas tesoura de poda ou 
motopoda.  
 

Jamais instrumentos como facão, foice e 
machado; 
 

Só devem ser podados os galhos mais finos, 
da grossura de um dedo. Em casos 
excepcionais de galhos mais grossos, atentar 
para a necessidade e a técnica correta de 
corte para não prejudicar a árvore; 
 

Sempre deixar na planta 70% das folhas e 
galhos, respeitando o formato natural da 
copa da árvore.  
 

A retirada de mais de 30%  da copa das 
árvores é CRIME AMBIENTAL.  

COMO PODAR SEM PREJUDICAR? 

QUANDO A PODA É NECESSÁRIA? 
Quando apresentarem galhos podres, 
necrosados e/ou com pragas e doenças, 
sem condições de tratamento; 
 

Para outros casos solicitar vistoria técnica 

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO 

 
Para mais informações 

 

☎ Atendimento (16) 3324-9555 

☎ Atendimento 24h 0800 770 1595 
 

http://www.daaeararaquara.com.br 
  

             /DAAEAraraquara 
 
Endereço: R. Domingos Barbieri, 100 - 

Vila Harmonia, Araraquara - SP O QUE FAZER COM AS FOLHAS QUE 

CAEM?  

  É possível fazer compostagem 
com as folhas que caem das 
árvores, e com cascas e restos 
de alimentos orgânicos. 
Evitando o desperdício e 
proporcionando um ótimo 
fertilizante para hortas e 
plantas. 

Apoio: 

http://www.daaeararaquara.com.br/
http://www.daaeararaquara.com.br/


POR QUE TER UMA ÁRVORE EM 

FRENTE A SUA  CASA?         

As árvores trazem inúmeros benefícios, elas 
nos dão sombra, limpam o ar a nossa volta e 
protegem os rios e a biodiversidade da nossa 
cidade e ainda deixam nossa rua mais bonita.  

CURIOSIDADE:  

    Você já andou pela Rua Voluntários  
   da Pátria (Rua 5) em um dia de verão? 

 

E pela Rua Nove de Julho (Rua 2)? 
 

Você percebeu a diferença? 
 

 Isso acontece porque as árvores 

refrescam o ar e melhoram a  

sensação térmica.  

QUE TIPO DE ÁRVORES PODEM 

SER PLANTADAS NA CALÇADA?  

As árvores de calçada devem ser de pequeno 
a médio porte  de acordo com a largura da 
calçada e os equipamentos públicos 
existentes. 
 

Veja alguns exemplos de  belas árvores que 
podem ser plantadas em seu imóvel: 

Magnólia 

Prepare o solo com adubos químico e 
orgânico (esterco)  
 

Preencha o fundo da cova com parte do 
solo preparado. 
 

Posicione a muda no centro do canteiro 
e coloque um tutor. 
 

Preencha o resto da cova até o nível da 
calçada. 
 

Molhe as mudas recém- plantadas 
todos os dias.  
 

COMO PLANTAR? 

Oiti 

Quaresmeira 

Pata de    Vaca 

Manduirana Carobinha 

Antes de plantar consulte  o setor 
competente  para indicar a espécie mais 
adequada para seu imóvel 
 

Largura: 40% da largura da calçada 
Comprimento: 2 vezes largura do canteiro. 
Profundidade  da cova: 80 cm 
 

Veja o exemplo para uma calçada de 2 
metros de largura. 
 

QUAL O TAMANHO DO CANTEIRO? 

Nunca pinte ou impermeabilize o tronco da 
sua árvore 

MODELO DE CANTEIRO 


