
BOAS PRÁTICAS NA EXECUÇÃO DE 

PODAS EM SOBREIROS E AZINHEIRAS

Maria Fernanda Calvão Rodrigues

26 de janeiro de 2021

1



1. INTRODUÇÃO

2. ESTRUTURA DA ÁRVORE

3. PODAS DE FORMAÇÃO

4. PODAS DE MANUTENÇÃO

5. PODAS SANITÁRIAS

6. ENQUADRAMENTO LEGAL

2



3

ÉPOCA 2017/2018 3016 pedidos

Formação
24%

Manutenção
60%

Sanitária
5%

Renovação
0%

Várias
11%

Tipo de poda



ATINGIR AS ALTURAS - SUBIR PARA CHEGAR À LUZ E FUGIR À 
COMPETIÇÃO E À PREDAÇÃO

ESPRAIAR-SE NAS ALTURAS  - EXPANDIR A COPA PARA OBTER 
O MÁXIMO DE LUZ

As árvores ganharam o concurso 

de ocupação duradoura das alturas:

(Fonte: Millet, 2015)

ESTRUTURA
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DESENVOLVIMENTO DO TRONCO

ESTRUTURA O investimento da árvore é rentabilizado?

Mantém longe do solo os jovens rebentos anuais, protegendo-os do fogo, pastoreio, etc.
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ATINGIR AS ALTURAS

Assegura a estrutura da árvore e sustenta a copa

As árvores obtêm o máximo de luz

Nalgumas árvores a floração/frutificação pode durar mais de 100 anos

A produção de sementes em altura favorece a sua dispersão



MODOS DE CONSTRUÇÃO DO TRONCO

a - Subida a “solo”

b -Subida por estafetas

c - Subida inclinada

Flexibilidade da forma

ESTRUTURA
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(Fonte: Millet, 2015)



ESTRUTURA
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ESTRUTURA
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(Fonte: Millet, 2012)

ESTRUTURA
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ESTRUTURA

A B 11



ESTRUTURA
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O “plano de construção” está inscrito nos genes mas o resultado

final é influenciado pelo meio (solo, luz, …) e ações de outros

organismos (competição, insectos, pastoreio…)



O tronco é DOMINANTE sobre os ramos  

O tronco reserva-se o direito de crescer mais depressa, em altura e em diâmetro.

Emite hormonas que envia aos ramos com a mensagem de crescerem maIs devagar e

menos do que o tronco.

O tronco dura mais tempo que os ramos

Depois de alguns anos os pequenos ramos morrem e caem, da base do tronco para cima,

enquanto que o tronco continua a produzir novos ramos.

ESTRUTURA
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ESTRUTURA
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DESENVOLVIMENTO DA COPA

ESPRAIAR-SE NAS ALTURAS



A poda deveria limitar-se a um trabalho de correção da ramagem,
…………………encurtando e tornando mais fácil o lento trabalho da natureza.

Natividade, 1932

ESTRUTURA

PODAS
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Escolha feita de baixo para cima

Poda de formação do fuste

(Fonte: Barros e Sousa 2006)

1ª poda 2ª poda
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Poda tradicional



Poda de formação do fuste
Escolha feita de cima para baixo

1ª poda 2ª poda
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Poda recomendada (Fonte: Barros e Sousa 2006)



Poda de formação do fuste
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Poda recomendadaPoda tradicional (Fonte: Barros e Sousa 2006)
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1.ª vez – Quando a árvore atinge 1-1,5 m. Eliminação de:

- bifurcações/forquilhas

- ramos muito verticais ou com forte tendência para engrossar

- ramos muito perto do solo

2.ª e 3.ª vez –Corrigir qualquer anomalia e acabar de limpar o fuste até
à altura de, no mínimo, 3 metros

Poda de formação do fuste



Poda de formação da copa

1.ª vez –preparar as futuras pernadas, abrir um pouco a copa; 3 anos a
seguir à desbóia;

2.ª vez –preparar as futuras braças; 3 anos após a tiragem da
secundeira;

20(Fonte: Barros e Sousa 2006)



Não se deve retirar mais de 1/3 dos ramos 
vivos de cada vez

Redução do crescimento

INTENSIDADE

Provocar rebentação exagerada 
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Poda de formação



Poda de formação
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INVESTIMENTO PARA O FUTURO 

20-29 %
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23% descortiçados
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Folha1

				h		PAP				20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80-80		90-99

		1		2.5		53										53

		2		2.05		38						38

		3		2.06		44								44

		4		2.66		55										55

		5		1.5		21				21

		6		1.2		27				27

		7		2.5		43								43

		8		2.05		46								46

		9		1.86		52										52

		10		2.5		47								47

		11		2.42		47								47

		12		2.45		32						32

		13		1.3		20				20

		14		0.75		37						37

		15		1.43		33						33

		16		1.6		37						37

		17		1.94		39						39

		18		1.8		60												60

		19		1.45		21				21

		20		1.4		27				27

		21		1.8		29				29

		22		0.73		28				28

		23		1.15		31						31

		24		1.8		39						39

		25		1.02		28				28

		26		1.06		43								43

		27		1.34		21				21

		28		2.3		49								49

		29		2.3		48								48

		30		1.4		58										58

		31		0.85		38						38

		32		1.4		58										58

		33		1.6		44								44

		34		1.45		70												69

		35		1		36						36

		36		2		44								44

		37		2.4		50										50

		38		2		38						38

		39		65.02		1531				222		398		455		326		129		0

				1.67		39.26				24.67		36.18		45.50		54.33		64.50

										9		11		10		6		2				38

				Classes		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69

				%		24		29		26		16		5

				PAP médio		28		36.2		45.5		54.3		64.5
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Rede de ramos com hierarquização
Folhas nos raminhos terminais
Grande número de folhas/m2
Elevado n.º total de folhas

Poda de Manutenção
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Ramos ladrões  diretamente nas pernadas
Folhas nos ramos ladrões
Pequeno número de folhas/m2
Menor n.º total de folhas

Poda de Manutenção



A árvore fica com poucas folhas

2
6

Formar folhas indo buscar energia às reservas

Detrimento do crescimento, floração, proteção
contra pragas e doenças.

Poda de Manutenção

Desorganização da estrutura da árvore

Estratégia para 

sobreviver

Consequências

Mito – Uma poda forte faz rejuvenescer a árvore
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Diversidade de 

situações

Poda de Manutenção
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Mito – É igual retirar 30% na parte de cima da copa como 
em baixo

Poda de Manutenção

(Fonte: Millet, 2015)



RECOMPOR A COPA

(reduzir nº de ramos ladrões)

RECOMPOR A COPA

(reduzir o comprimento das pernadas)

Poda de Manutenção
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Quando ….podemos tornar mais fácil o lento trabalho da natureza.
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RECOMPOR A COPA

(reduzir nº de ramos ladrões)

Poda de Manutenção



RECOMPOR A COPA

(reduzir o comprimento das pernadas)

Poda de Manutenção

Mito - É preciso abrir a copa pois as árvores têm muita lenha
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Como espécie das zonas quentes e secas, a copa fechada, densa, não só defende em 
parte o solo contra a evaporação, como permite que os próprios ramos, ensombrando-
se uns aos outros, sejam eficazmente protegidos, visto apenas ser exposta a superfície 
foliar periférica.

Natividade, 1932



Ramos secos ou a secar e
doentes.
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Desinfetar as ferramentas.

Os despojos devem ser destruídos, de
preferência queimados no local.

A árvore já com pouca capacidade 
de efetuar a fotossíntese ao ver

reduzida a sua copa drasticamente…

Morte acelerada da árvore

Poda Sanitária

Poda de Renovação/Rejuvenescimento
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- para facilitar a cicatrização 

- para evitar a acumulação de água

- lisos, não totalmente rentes

- inclinados 

Cortes

(Fonte: Nunes, Almeida, Loreto e Patrício, 2008)

(Fonte: Reis, 2004
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Quanto mais longos forem
os intervalos entre as
podas, maiores serão os
cortes

Rebentação

Cicatrização 
deficiente

Cortes
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Desinfeção do 
material

Uso de 
material 

adequado

É feita no período de dormência da árvore

De acordo com a legislação vigente a poda só pode ser efetuada de 
01 de Novembro a 31 de Março 

Época

Cuidados a ter



INTERVALO ?

INTENSIDADE?
Não podem ser suprimidos mais de 25% do total da 
copa viva (30% no caso de árvores muito decrépitas)
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Ramos vivos ensombrados e empastelados; Ramos
muito juntos;

MATERIAL A RETIRAR?

Poda de Manutenção

Nunca deve ser suprimida folhagem diretamente 
exposta à luz solar. 

Em árvores adultas, em plena produção, o mais
espaçada possível em intervalos superiores a 10 anos.



 A autorização é 
requerida em 
formulário próprio

EXIGÊNCIAS 
PRÉVIAS

 
 

 
 
 

 

EMISSOR UO  NÚMERO RP/NNN/AAAA 

DATA DD / MM / AAAA 
 

 A preencher pelo Serviço Recetor 

 
Registo de Entrada 

 

 
IDENTIFICAÇÃO preenchimento obrigatório 

 

NOME                               
 

RESIDÊNCIA                               
 

CÓDIGO POSTAL     -    ________________________________________________ 
 

TELEFONE          Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL          
 

DESCRIÇÃO  
O Requerente acima identificado, na qualidade de (1)____________________________, solicita a V. Ex.ª 
autorização para proceder à poda de (2)_____________________ de (3)__________________________. 
Propriedade ____________________________ Área total (ha) __________________________________  
Freguesia ______________________________ Área de Intervenção (ha) __________________________ 
Concelho ______________________________  Prevê-se o início dos trabalhos em ___ / ___ / ______ 
Para tal, declara que a poda ora requerida será efetuada de acordo com todos os condicionalismos 
estabelecidos nos n.os 1, 2 e 3 do art.º 15º do Dec.-Lei nº 169/2001, de 25 de maio. 
 
A Preencher somente no caso de sobreiros: 
O descortiçamento é segundo o processo de (4)___________, possuindo a respetiva cortiça ____ anos de 
criação. 
 
DOCUMENTOS A ANEXAR   
• Localização cartográfica da área de intervenção em escala que permita a sua identificação 

 
O signatário jura por sua honra que as declarações acima contidas correspondem à verdade. O signatário considera-se advertido e 
ciente de que as faltas declarações ou falsificação de documentos aqui cometidas são objeto de procedimento criminal, nos 
termos e para os efeitos, entre outros, dos arts. 359º e seguintes do Código Penal. 

 
LOCAL E DATA 

 
___________________________, _____ / _____ / _____ 

ASSINATURA 
 

__________________________________________ 

Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão n.º ______________________ data___ / ___ / ________ 
 

                                                 
1 Proprietário, Rendeiro, Gestor, Administrador, etc. 

Não sendo o proprietário, deverá o requerente juntar documento que prove poder proceder à prática em causa. 
2 Formação de fustes, formação de copas, manutenção, fitossanitário (corte de ramos secos ou doentes) 
3 Sobreiros ou Azinheiras 
4 Processo de descortiçamento: Meças ou Pau Batido 
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		DESCRIÇÃO

		



		O Requerente acima identificado, na qualidade de (
)____________________________, solicita a V. Ex.ª autorização para proceder à poda de (
)_____________________ de (
)__________________________.


Propriedade ____________________________ Área total (ha) __________________________________ 


Freguesia ______________________________ Área de Intervenção (ha) __________________________


Concelho ______________________________  Prevê-se o início dos trabalhos em ___ / ___ / ______


Para tal, declara que a poda ora requerida será efetuada de acordo com todos os condicionalismos estabelecidos nos n.os 1, 2 e 3 do art.º 15º do Dec.-Lei nº 169/2001, de 25 de maio.


A Preencher somente no caso de sobreiros:


O descortiçamento é segundo o processo de (
)___________, possuindo a respetiva cortiça ____ anos de criação.





		DOCUMENTOS A ANEXAR 

		



		· Localização cartográfica da área de intervenção em escala que permita a sua identificação





O signatário jura por sua honra que as declarações acima contidas correspondem à verdade. O signatário considera-se advertido e ciente de que as faltas declarações ou falsificação de documentos aqui cometidas são objeto de procedimento criminal, nos termos e para os efeitos, entre outros, dos arts. 359º e seguintes do Código Penal.

		LOCAL E DATA


___________________________, _____ / _____ / _____

		ASSINATURA


__________________________________________



		Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão n.º ______________________ data___ / ___ / ________





� Proprietário, Rendeiro, Gestor, Administrador, etc.


Não sendo o proprietário, deverá o requerente juntar documento que prove poder proceder à prática em causa.


� Formação de fustes, formação de copas, manutenção, fitossanitário (corte de ramos secos ou doentes)


� Sobreiros ou Azinheiras


� Processo de descortiçamento: Meças ou Pau Batido





1/1

2/1





1. Autorização do ICNF;

2. Requerimento em  formulário próprio;

3. Operação só permitida quando vise melhorar as características produtivas 

das árvores;

4. Operação só permitida  entre 1 de Novembro e 31 de Março;

5. Nos sobreiros explorados em pau batido, a poda não é permitida nas duas 

épocas que antecedem o ano de descortiçamento, nem nas duas épocas 

seguintes.

6. Decisão no prazo de 30 dias úteis,                   

7. Deferimento tácito

Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, na sua atual redação

Artigo 15.º - Poda

Enquadramento legal
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