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RESUMO
O tema abordado neste trabalho é a poda. Surgiu a partir do questionamento de um
aluno sobre podas de árvores, após uma história contada pela professora. A justificativa
para desenvolver uma pesquisa sobre este tema nasceu da necessidade de termos mais
cuidados com as árvores que nos dão tantos benefícios. Na jardinagem, poda, podadura
ou desbaste é o ato de se retirar parte de plantas, arbustos e árvores, cortando-se
ramos, rama ou braços inúteis. A poda tem várias funções que podem ser divididas em:
poda de limpeza ou manutenção, de formação, de condução, de desbrota e de raiz.
Independentemente do tipo da poda, estimulam a produção de ramos, flores e frutos.
Temos ainda a poda drástica ou radical, que é vedada conforme Artigo 75 da Lei
Municipal Nº 1624/2011. Comentaremos sobre as observações feitas das árvores da
escola, suas partes e funções, os tipos de poda e sua finalidade, os perigos do contato
das árvores com a rede elétrica e os cuidados necessários. Utilizaremos como apoio
entrevistas, fotos, vídeos, conversa com biólogo e com um técnico em segurança da
RGE, observação de equipamentos de poda e a observação de uma poda realizada por
um avô. A partir dos resultados encontrados, podemos concluir que as árvores não
necessitam de poda para se desenvolver. Em síntese, podemos realizar uma pequena
poda num ângulo de 45 graus, retirando apenas galhos doentes, secos ou que coloquem
em risco as pessoas, o patrimônio e a rede elétrica, sem que corram o risco de morrerem
ou ficarem doentes.
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