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AUTORIZAÇÃO  
 

 
 

      Autorizamos o Sr. PEDRO ROCHA , CPF: 378.292.709-53, a efetuar a 

poda dos ramos de 1 exemplar de figueira (Ficus clusiifolia), localizados na 

Avenida Jardim, Biarro Jardim Florença, Município de Nova Veneza. Também 

esta autorizado o corte de 1 sinamão (Melia azedarach), espécie exótica, não 

tendo necessidade de autorização ambiental para a supressão da mesma. 

 

     Para realização do trabalho deverão ser observados os seguintes 

procedimentos de segurança e recomendações técnicas: 

 Somente pessoas devidamente treinadas é que devem executar os 

serviços de corte e poda. Não operar os equipamentos sem o devido 

conhecimento; 

 A pessoa que irá efetuar a poda da árvore deverá estar utilizando os 

equipamentos de proteção individual adequados, os quais se constituem 

de: luvas, capacete, óculos de segurança, cinturão de segurança e 

roupas adequadas; 

 Antes do início dos serviços, deverá ser constatada a existência ou não 

de casas de marimbondos ou abelhas na árvore a ser podada.  Cada 

ferramenta a ser utilizada no serviço, deverá ser içada por meio de corda 

em baldes ou bolsas; 

 A distância mínima de segurança para as redes elétricas é de 2,00 

metros; 

 Evitar realizar o trabalho em dias chuvosos.  

 

Ferramentas (equipamentos) que poderão ser utilizadas para a poda: 

- Serrote corta galho 

- Facão 

- Machado  

- Machadinha  

- Foice 
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- Escada  

 

Como efetuar a poda: O corte dos ramos deve ser sempre acima de uma 

gema vegetativa (2,00 cm), pois se ficar um tronco acima da gema, esta 

apodrecerá, podendo comprometer toda a planta.  

 

Época de realização: os melhores meses para realização da poda são 

aqueles em que a planta está em repouso vegetativo, ou seja, de maio a 

setembro.  
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