Porque contratar um Arborista?
Conheça os serviços prestados pelos arboristas, critérios para a seleção de um arborista e os benefícios de contratar um Arborista Certificado pela ISA.
Os arboristas são especializados no cuidado de árvores individuais. Eles conhecem as necessidades das árvores, são treinados e possuem os equipamentos necessários
para prestar o cuidado adequado. A contratação de um arborista não é uma decisão que deve ser tomada de forma superficial. O cuidado adequado com as árvores
é um investimento que poderá trazer retornos consideráveis. Árvores bem cuidadas são atraentes e podem agregar um valor considerável à sua propriedade. Árvores
mal conservadas podem ser um problema significativo. A poda ou a remoção de árvores, especialmente aquelas de maior porte, pode ser um trabalho perigoso. Os
cuidados com as árvores devem ser feitos apenas pelas pessoas treinadas e que possuam os equipamentos necessários para um trabalho seguro com as árvores.

Serviços Prestados pelos Arboristas
Poda
Um arborista poderá determinar o tipo de poda necessária para manter ou melhorar a saúde, aparência e segurança das árvores; as técnicas de poda
incluem a remoção de galhos que:
• interferem nas redes de serviços e outras estruturas
• obstruem ruas ou calçadas
• estão mortos, frágeis ou deteriorados, apresentando
risco inaceitável

• apresentam ataque de doenças ou de insetos
• foram danificados por tempestades
• aumentarão a penetração da luz na copa e reduzirão sua
resistência ao vento (raleamento ou desbaste)

Outras técnicas de poda são usadas para manter a estrutura adequada nas mudas, aprimorar o formato ou o aspecto e reduzir a possibilidade de
futuros danos durante as tempestades.

Remoção da Árvore
Apesar da remoção da árvore ser o último recurso, há circunstâncias em que essa medida é necessária. Um arborista poderá auxiliar a decidir sobre
a remoção de uma árvore. A remoção é recomendada quando a árvore:
• morreu ou está morrendo
• é considerada um risco inaceitável
• causa uma obstrução impossível de ser corrigida por
meio da poda

• sobrepõe-se e é prejudicial a outras árvores
		mais desejáveis
• será substituída por uma espécie mais adequada
• está localizada em uma área em que uma nova
construção exige sua remoção

Cuidados Emergenciais com as Árvores
As tempestades podem fazer com que galhos ou árvores inteiras caiam, algumas vezes atingindo outras árvores, estruturas, edificações ou carros. As
árvores danificadas por tempestade podem ser pesadas e sua remoção ou corte pode ser perigoso. Um arborista auxiliará na realização de um trabalho
seguro, enquanto reduz outros riscos de danos à propriedade.

Plantio
Arboristas plantam árvores e a maioria deles poderá recomendar as espécies apropriadas para um local em particular. A árvore
errada no lugar errado causará problemas no futuro como ataque de insetos, enfermidades ou crescimento fraco, resultantes de
um espaço de crescimento limitado.

Outros Serviços
Muitos arboristas também prestam vários outros serviços de cuidados com as árvores, inclusive:
• Cuidados com a Saúde da Planta ou manutenção preventiva para
manter as árvores em boa saúde, enquanto reduzem o ataque de
insetos, doenças ou problemas de má localização.
• fertilização e modificação do solo para melhorar a saúde da árvore
• instalação de cabos e hastes de reforço para proporcionar um
suporte aos ramos com fixação frágil.

• aeração do solo para melhorar o crescimento das raízes
• instalação de sistemas de para raios
• aplicações para tratar de determinados problemas de ataque de
insetos e doenças
• consultoria e serviços de consultoria jurídica relacionados às árvores

Escolhendo o Arborista Certo para o Trabalho
• Verifique sua afiliação a organizações profissionais, como a
Sociedade Internacional de Arboricultura (ISA), a Associação
da Indústria de Cuidados com as Árvores (TCIA), a Sociedade
Americana de Arboristas Consultores (ASCA) ou a Sociedade
Brasileira de Arborização Urbana (SBAU). Essas filiações evidenciam
a determinação do arborista de se manter atualizado nas mais
recentes técnicas e informações.

• Verifique o certificado de arborista da ISA. Os Arboristas Certificados
pela ISA são profissionais experientes que foram aprovados em um
exame extenso que abrange todos os aspectos relacionados ao cuidado
com as árvores.
• Solicite uma comprovação de apólice de seguro e, caso não esteja
satisfeito, entre em contato com a seguradora. Um arborista
confiável se responsabiliza em fazer um seguro pessoal, para a
propriedade e seguros de indenização de funcionários.

• Verifique as autorizações e licenças necessárias. Algumas agências
governamentais exigem que os contratados obtenham as autorizações
e/ou licenças antes de estarem aptos a prestar um serviço.
• Peça referências para saber se a empresa já prestou serviços semelhantes
ao que você está solicitando. Não hesite em verificar as referências ou
visitar outros locais de trabalho onde a empresa ou as pessoas prestaram
serviços de Arboricultura.
• Faça mais de um orçamento, a menos que você conheça e esteja
confortável com o arborista. Você poderá ter que pagar pelos orçamentos e isso poderá levar um tempo maior, mas o investimento
valerá a pena.
• Nem sempre aceite a menor oferta. Você deve verificar as credenciais e
as especificações por escrito das firmas que apresentarem os orçamentos
e determinar a melhor combinação de preço, trabalho a ser realizado,
habilidades e profissionalismo, para proteger esse seu investimento
importante.
• Cuidado com pessoas que vão de porta em porta e oferecem um
trabalho muito barato. As empresas renomadas estão ocupadas demais para implorar por trabalhos dessa forma.

• Lembre-se de que os bons arboristas apenas desempenharão práticas
aceitas no mercado. Por exemplo, práticas como a poda de destopo
de uma árvore, a remoção de uma quantidade excessiva de tecido
saudável, a utilização de esporões de escalada nas árvores que não
estão sendo removidas e a remoção ou desfiguração de árvores
saudáveis, sem uma justificativa coerente, são consideradas como
práticas impróprias e violam os padrões do mercado.
• Solicite que as informações sejam fornecidas por escrito. A maioria
dos arboristas confiáveis pede que seus clientes assinem um contrato. Certifique-se de ler o contrato atentamente. Não tenha medo
de fazer perguntas, como:
— Quando o trabalho será iniciado
e quando será concluído?
— Quem será responsável pela
limpeza?
— Esse é o preço total?
— Quais os prazos para pagamento?
— Caso queira que seja feito algo a
mais, quanto você cobra por hora?

O que é um Arborista Certificado?
Por definição, um arborista é uma pessoa que é treinada na arte e na ciência do plantio, cuidados e manutenção de árvores individuais. A certificação de
arboristas da ISA é um processo voluntário e não-governamental, pelo qual as pessoas podem comprovar sua base de conhecimento. Ele é realizado sem a
necessidade de mandatos judiciais e é um dispositivo interno, autorregulado, administrado pela Sociedade Internacional de Arboricultura. O certificado
proporciona uma avaliação mensurável do conhecimento e da competência de uma pessoa para a prestação de serviços de cuidado com as árvores.
O certificado não é uma medição dos padrões da prática. O Certificado pode atestar o conhecimento de uma pessoa, mas não garante
ou assegura a qualidade do seu trabalho.
Os Arboristas Certificados são pessoas que atingiram um nível de conhecimento na arte e na ciência do cuidado com as árvores por
meio da experiência, e que passaram por um exame abrangente desenvolvido por alguns dos principais especialistas em cuidados
com as árvores do mundo. Os Arboristas Certificados deverão dar continuidade aos seus estudos para manterem seus certificados.
Além disso, eles devem estar atualizados sobre as técnicas mais recentes de arboricultura.

Seja um Consumidor Informado
Um dos melhores métodos para escolher um arborista é aprender sobre alguns princípios básicos de cuidados com as árvores. A ISA oferece muitos outros
materiais nessa série, que tratam de vários princípios básicos em relação ao cuidado com as árvores. Caso tenha outras dúvidas, a loja de jardinagem, o
responsável da prefeitura de sua cidade e outros arboristas locais são também excelentes fontes de informação. Eles ainda poderão indicar um Arborista
Certificado pela ISA na sua região.

Este material faz parte de uma série publicada pela Sociedade Internacional de Arboricultura que compõe o Programa de Informações
ao Consumidor. Você poderá se interessar pelos seguintes títulos da série:
Evitando Conflitos entre Árvores
e Redes de Serviços
Evitando Danos às Árvores
Durante a Construção
Benefícios das Árvores
Aquisição de Mudas de Árvores
de Alta Qualidade

Problemas com Insetos e Doenças
Cuidados com Plantas Adultas
Plantio de Árvores Novas
Cuidados com as Plantas
Técnicas Adequadas de
Cobertura Morta
Palmeiras

Poda de Árvores Adultas
Poda de Árvores Jovens
Reconhecimento de Riscos de
Árvores
Tratamento de Árvores
Danificadas por Construções

Seleção e Posicionamento de
Árvores
Árvores e Gramados
O Valor da Árvore
Porque contratar um Arborista?
Porque o Destopo Danifica a
Árvore?

Envie perguntas para o e-mail: isa@isa-arbor.com
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