
Consulte sempre os órgãos
responsáveis pela arborização do seu
município antes de plantar ou podar

Acione os órgãos municipais
competentes para fazer
a manutenção das árvores

Como a Neoenergia
ajuda nas podas?

Arborização urbana

O plantio de uma árvore em áreas públicas 
deve ser planejado ou assistido pelo poder 
público, para promover melhores condições 
ao seu crescimento e conservação. Além disso, 
a escolha das espécies apropriadas ao local 
previne transtornos à população, como 
interrupção de energia elétrica pelo contato da 
vegetação com a fiação.  Busque orientações 
técnicas ao plantar uma árvore. Alguns 
municípios já dispõem de manuais e equipes 
técnicas para orientar essas iniciativas. 
Contribua com o desenvolvimento da sua 
cidade procurando o órgão responsável em 
seu município para conhecer as regras de 
plantio e as indicações de espécies adequadas 
para a arborização.

A manutenção da arborização urbana
é responsabilidade do poder público. 

Por se tratar de uma atividade técnica, 
envolve muitos critérios, como o uso
de ferramenta adequada e a prática
por profissional qualificado. Por isso, não é 
recomendado fazer podas ou retirar galhos 
por conta própria, ainda que estejam em sua 
propriedade. O primeiro passo 
entrar em contato com o órgão 
responsável em seu município para 
avaliar a necessidade de executar a poda 
em vias públicas. A atividade deve
ser previamente autorizada pelo 
município e desempenhada
por profissional qualificado.

A Neoenergia realiza podas preventivas e 
emergenciais nos casos em que a vegetação 
coloca em risco o fornecimento de energia
e a segurança da população, para a 
manutenção do sistema elétrico. A atividade
é realizada por equipe qualificada
e autorizada pelo poder público.
Ao avistar uma situação de emergência entre a 
fiação e arborização, a população pode acionar 
os canais disponíveis nos sites das 
distribuidoras. As demais situações devem
ser solicitadas a administração municipal
por meio de seus canais de comunicação. 
Em algumas situações específicas,
o poder público pode solicitar o apoio
da concessionária de energia para auxiliar
na segurança dos serviços de poda próximo
à rede elétrica.

Adequação do plantio e manutenção constante da arborização proporcionam 
 a segurança da população e a convivência das árvores no meio urbano


