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Tecnologia aplicada à gestão da ARBORIZAÇÃO URBANA 
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O IPT, instituição com  

120 anos de história,  

tem como uma das  

missões criar e  aplicar  

soluções tecnológicas  

para promover a  

“qualidade de vida” 



Queda de árvore de grande porte na rua Itapeva, no bairro da Bela Vista (19-05-17) 

Foto: Rogerio de Santis / Futura Press 

GESTÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 
Planos Diretores de Arborização Urbana – PDAU 

Diagnóstico e análise de risco de queda de árvores 

Planejamento da Arborização 

Equipamentos, softwares e sensores 

 

 



maiores reclamações dos paulistanos 
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Fonte: Ouvidoria da Prefeitura de São Paulo 



As árvores, assim como outros seres vivos, nascem, crescem e morrem.  

Em ambientes urbanos esse ciclo precisa ser conhecido e planejado. 

ciclo de vida da árvore 



prevenção de riscos 



Know how de 20 anos atuando no diagnóstico e análise de risco de queda  

de árvores (patente  nº PI0300643-3). Em constante evolução com 

projetos  de P&D&I, serviços tecnológicos, parcerias e apoio aos 

Municípios. 

experiência do IPT 



Diagnóstico das árvores e seus processos de biodeterioração. 

análise externa 



equipamentos como o penetrógrafo e tomógrafo. 

análise interna 



Conceitos de biomecânica e crescimento adaptado (auto otimização da  

árvore frente aos defeitos estruturais). 

biomecânica 

vento 

copa 

tronco 

fundação 



Solução Tecnológica que compreende a transferência do conhecimento 

e de tecnologia de gestão da arborização, por meio de um software. 

solução tecnológica 



evolução 
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módulos 

1 Inventário 

Permite o cadastramento de  
todas as árvores, além de auxiliar  
na simulação do risco de queda  
a partir da ocorrência de 12  
diferentes velocidades de vento. 



módulos 

Planejamento 

Auxilia na identificação  
de oportunidades para  
o plantio e na indicação  
das espécies adequadas. 

2 



módulos 

3 Registro de queda 

de árvores 
Auxilia no entendimento das  
causas de uma eventual queda  
de árvore, possibilitando a  
análise do desempenho das  
espécies arbóreas. 



módulos 

4 Mapas 

Ilustra a localização das  
árvores inspecionadas,  
assim como a identificação  
dos atributos importantes  
para uma melhor gestão. 
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simulação de risco de queda 
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cadastro de valores de referência 



Módulo  
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benefícios 

Análise do  

desempenho de  

árvores na cidade 

Dados exportados  

facilmente em  

planilhas excel 

Definição de local e árvore  

adequada para plantio 

Atendimento ao  

Plano Diretor e ao  

Programa Município  

Verde Azul 

Prevenção de queda  

das árvores 

Dashboards que auxiliam  

na visualização dos dados  

em tempo real 



treinamentos 

Transferência de conhecimento para capacitar os gestores para a  

tomada de decisão e permitir autonomia das equipes na condução dos  

trabalhos de gestão da arborização. 
 



treinamentos 

Prática de campo incluindo análise externa de árvores; demonstração  

de análise interna; avaliação de risco e discussão de manejo. 
 



case 

Depois que o IPT realizou o trabalho em 2200 árvores, não tivemos  

ocorrências de queda e nem apagão no bairro jardins em São Paulo, SP. 
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