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Queda de árvores em SP (2019) - maioria caiu por pivotamento 

Fatores agravantes: 

 Cavidades/apodrecimentos  
 Desequilíbrio por podas 
 Ausência de condições para desenvolvimento de sistema radicular 
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Queda de árvore de grande porte na rua Itapeva, no bairro da Bela Vista (19-05-17) 

Foto: Rogerio de Santis / Futura Press 

Ausência de condições para desenvolvimento de sistema radicular 



 Cenário em SP: 
 
 Crescimento rápido, sem planejamento, árvore nunca foi prioridade 
 Arborização antiga 
 Ausência de inventário –  impossível agir preventivamente 
 Manejo inadequado 
 Ausência de planejamento para novos plantios 
 

 
NECESSIDADE DE INVENTÁRIO E MANEJO CORRETO  

 conhecer o patrimônio arbóreo e agir preventivamente 
 

NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO  
o que, onde, como, quando plantar 

Substituição de árvores antigas 
 















O planejamento adequado da floresta urbana é capaz de reduzir 
queda de árvores urbanas 



Importância da participação da comunidade 
É possível melhorar e eu sou parte disso 
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