
PMAS – Pense no Meio Ambiente Sirtec

TEMA DO MÊS: Manejo de vegetação: licenciamento ambiental e procedimentos

Fevereiro de 2022







AINDA:

o Ampliar a conscientização ambiental para as famílias dos

colaboradores, com o uso do conhecimento em suas rotinas

diárias.

o Redução de desperdício de água, energia, impressões,

combustíveis

o Melhor desempenho dos indicadores ambientais

o Redução dos impactos ambientais

PMAS – PENSE NO MEIO AMBIENTE SIRTEC

OBJETIVO PRINCIPAL:

Divulgar o SGAS – Sistema de Gestão Ambiental Sirtec junto aos colaboradores, com

orientações de processos e procedimentos relativos a área ambiental.
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MANEJO DA VEGETAÇÃO  BENEFÍCIOS DA ARBORIZAÇÃO URBANA

Fonte: http://gndissertacaovpbb.chestercivilwartours.com/os-benefncios-das-brvores-82xybada1808.html

VOCÊ JÁ PLANTOU UMA ÁRVORE?
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MANEJO DA VEGETAÇÃO ÁRVORES

Árvore é um vegetal de tronco lenhoso cujos ramos só saem a certa
altura do solo. São constituídas de tronco, raiz, copa.

São classificadas pela origem, por exemplo, em :

• ÁRVORES NATIVAS: planta que é natural, originária da região em que
vive, ou seja, que cresce dentro dos seus limites naturais incluindo a
sua área potencial de dispersão.

• ÁRVORES EXÓTICAS OU NÃO NATIVAS: árvore que se estabelece para
além da sua área de distribuição natural, que nasce em outro local por
ter sido transportada e introduzida intencional ou acidentalmente pelo
homem.

PRESTE 
ATENÇÃO!
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MANEJO DA VEGETAÇÃO CONCEITOS DE PODA, ROÇADA E SUPRESSÃO

• Poda: é o ato de se retirar parte de plantas, arbustos e árvores,
cortando-se ramos, rama ou braços inúteis, conduzindo a formação da
copa. Ocorre em árvores que estejam interferindo na distribuição de
energia ou que oferecem risco a segurança, podendo ser preventiva ou
emergencial. Pode haver a poda preventiva e a poda emergencial. A
poda drástica é proibida.

• A poda emergencial geralmente ocorre durante eventos climáticos. Tem
por objetivo eliminar os riscos e restabelecer a energia

• Roçada: retirada de um conjunto de vegetais cujo diâmetro, medido
rente ao solo, é menor do que 15 cm do porte arbustivo.

• Supressão: retirada de uma árvore, causando a morte do indivíduo.
(diâmetro da árvore maior que 15 cm rente ao solo).

Proibida roçada ou supressão em área urbana sem licença específica

PRESTE 
ATENÇÃO!
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MANEJO DA VEGETAÇÃO  TÉCNICAS

Efetue o corte na posição correta:

Proibido o uso de facão para efetuar poda por motivo de segurança e para uso de técnica
adequada.
A poda incorreta pode acarretar em lascas ao longo do tronco, o que pode, acarretar na
morte do vegetal, pela facilidade de acesso de microrganismos danosos.
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MANEJO DA VEGETAÇÃO  RESÍDUOS DA ATIVIDADE 

Os resíduos devem ser destinados adequadamente, em local
indicador pelo órgão ambiental local/prefeitura. Em área rural,
devem ser picados e dispostos ao longo da rede de forma
organizada.

No caso de transporte, deve ser coberto com lona. A área deve ser
deixada limpa sem resíduos

Não é permitido colocar os resíduos da poda/supressão próximos a
cursos d’água.

Se você tiver dúvidas sobre como proceder, sempre consulte seu
instrutor, superior imediato ou técnico de segurança do trabalho
(TST).

PRESTE 
ATENÇÃO!
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MANEJO DA VEGETAÇÃO  REQUISITOS LEGAIS/RS: 
Licença de operação FEPAM e licença IBAMA para as motosserras
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Comprovante de recebimento da LO

• Todas as equipes devem possuir a LO. O registro é realizado através de
comprovante com assinatura.

• Em dúvida? Procure o TST de sua unidade.



www.sirtec.com.br

TODOS SOMOS SGAS!


