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• Diagnóstico e Análise de risco de queda de árvores (Patente PI0300643-3) 

• Planos Diretores de Arborização Urbana 

• Apoio aos municípios 

• Planejamento da arborização urbana 

• Educação Ambiental e projetos sociais 

• Serviços Tecnológicos, treinamentos, projetos de pesquisa, desenvolvimento 
e inovação 



Prefeituras 
Responsabilidade pela arborização urbana 

Verba Restrita 

Princípio da Eficiência 

 

“A Administração Pública deve aperfeiçoar os serviços 

prestados, buscando otimizar os resultados e atender o 

interesse público com maiores índices de adequação, 

eficácia e satisfação.” 
(Constituição Federal; Emenda Constitucional 19/1998) 
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 Cavidades/apodrecimentos  



 Cavidades/apodrecimentos  



Desequilíbrio por podas 



Desequilíbrio por podas 



Ausência de condições para desenvolvimento de sistema radicular 



Ausência de condições para desenvolvimento de sistema radicular 



Ausência de condições para desenvolvimento de sistema radicular 



Ausência de condições para desenvolvimento de sistema radicular 



Ausência de condições para desenvolvimento de sistema radicular 



Ausência de condições para desenvolvimento de sistema radicular 



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 

 



 

1. Definir patrimônio - Inventário da vegetação – buscar 

diversidade - conhecer para manejar! 

2. Definição correta das espécies – porte e hábito de 

crescimento 

3. Definição correta do local e condições para plantio  

4. Manejo correto dessas árvores 

 



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





Jardins de chuva - Mendoza 















Inventário

Planejamento

Análiese de risco de queda de árvores











WEB

2 Plataformas:
Móvel (Android)



3 Módulos









Plataforma web 



Plataforma móvel 



Plataforma móvel 



Plataforma móvel 



CF-FLORESTA

Laboratório de Árvores, Madeiras e Móveis

velasco@ipt.br

reinaldol@ipt.br

brazolin@ipt.br

11 3767-4905
11 3767-4951
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