
Conforme o último censo da população
Brasileira, realizado no ano de 2010,
85,0% da população vive atualmente em
cidades, o que onera ao ambiente
urbano uma pressão muito elevada
quanto a manutenção/promoção da
qualidade ambiental e de vida da
população urbana.
Uma das ferramentas importantes para
a promoção desta melhoria é a presença
da Arborização no meio urbano,
compreende-se por esta a soma de toda
a vegetação lenhosa que circunda e
envolve os aglomerados urbanos
(MILLER, 1997). Portanto é composta por:
a) arborização viária (árvores de ruas); b)
praças; c) parques urbanos; d) unidades
de conservação urbanas; e) quintais e
áreas privadas urbanas.
Stringheta (2005) cita que o ato de
arborizar cidades, surgiu da necessidade
de se manter o vínculo com a natureza,
compensando de certa forma as
angústias criadas pelas complexidades
da civilização moderna, pois a
arborização urbana humaniza os
espaços das cidades permitindo que se
desfrute a denominada “qualidade de
vida urbana.” Dentro deste âmbito, o
elemento vegetal atua diretamente
sobre o clima, água, solo e ar, e por
conseguinte indiretamente na saúde e
qualidade de vida.
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Benefícios sócio-ambientais
gerados

Neste sentido investir em termos de
políticas públicas, recursos humanos e
financeiros e na gestão e manutenção da
arborização dentro das Gestões Públicas
Municipais garantem além dos benefícios
ambientais como melhoria da qualidade
climática, ar, redução de alagamentos e
inundações, manutenção da fauna e nas
cidades, , etc, geram qualidade de vida e
melhoria na saúde pública, que dado a
realidade atual tão funesta em tempos
de Pandemia de COVID-19, onde nunca
foi tão premente se pensar qualidade
ambiental urbana, uma vez que as
doenças associadas, as tão faladas
“comorbidades”que agravam os quadros
clínicos que geram óbitos vêem da baixa
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qualidade ambiental urbana e de vida da
população como doenças respiratórias,
doenças cardíacas, diabetes, entre outras.

FONTE: Brun, F. G. K. (2008)
Figura 1: Aarborização viária com espécies de grande porte
em Maringá - PR segundo o modelo de Cidade Jardim
implementado ainda na década de 40.

Benefícios sócio-ambientais gerados 

 A baixa composição arbórea das cidades
tem como consequência um grande
impacto nas características climáticas,
como por exemplo o fenômeno de ilhas
de calor, pois as árvores são elementos
fundamentais para a manutenção de
microclimas e para a melhoria da
qualidade de vida populacional.
Ao investir no planejamento adequado
de silvicultura urbana a cidade estará
promovendo para sua população
benefícios como, a estabilidade
microclimática, devido às sombras e
evapotranspiração reduzindo as
amplitudes térmicas, ampliação das taxas
de transpiração, redução da insolação
direta, purificação do ar pela fixação de
poeira, gases tóxicos e pela reciclagem de
gases através dos mecanismos
fotossintéticos, em que absorve o gás
carbônico gerado pelas atividades
antrópicas, em especial à queima de
combustíveis fósseis liberados por
veículos e indústrias.
Contribuem, ainda, para redução de
deslizamentos de solo, redução de
erosões por meio de infiltração da água
da chuva, atuam como quebra-vento, 
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servem de abrigo para animais e reduzem
pragas e agentes vetores de doenças (através
do equilíbrio das cadeias alimentares),
diminuem os ruídos e melhora esteticamente
as cidades. Além disso liberam oxigênio para
a atmosfera melhorando a qualidade do ar
que respiramos.
Em termos de geração de renda e
oportunidades advindas do turismo e da
existência desta dentro dos centros urbanos,
podemos citar “dois cases” muito
interessantes a nível de país que são Curitiba -
PR e São Paulo-SP, como pode ser observado
na Figura 2.

FONTES: Brun, F.G.K (2008); G1(2019); Estadão (2018)
Figura 2: A arborização urbana como geradora de renda no
turismo e mercado movimentação do imobiliário.
movimentação do imobiliário.

Em Curitiba - PR, o grande destaque da
presença dos parques e áreas verdes criadas a
partir da década 60, e a extensa arborização
viária garantiram além do título de capital
mais ecológica do Brasil, e o reconhecimento
internacional como Biocidade (Cidade
Sustentável) pela Globe Award em parceria
com a ONU (Organização da Nações Unidas)
no ano de 2010, o que aumentou
substancialmente o turismo nacional e
internacional para conhecer a experiência da
cidade e seus atrativos, tanto que atualmente
a Cidade é o 2º destino mais procurado no
país, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro -
RJ e as Cataratas do Iguaçu (Foz do Iguaçu -
PR), e o atrativo mais procurado são os
parques urbanos. Em termos econômicos, o
turismo dos parques Curitibanos, recebe
anualmente mais de 1.100.000 turistas que
injetam diretamente na economia da cidade
em média, por pessoa, R$274,59 (G1,2019), e
gera anualmente 4.272 vagas de empregos 
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diretos e indiretos (Bem Paraná, 2020),
dada a relevância dos parques dentro
da geração de rendas no Município, a
principal rota turística urbana, a
conhecida “Linha Turismo” com suas
jardineiras tem 46,2% dos atrativos
(paradas obrigatórias) relacionadas a
visitação de áreas verdes e parques ao
longo dos 26 pontos turísticos que
compõem a mesma e a renda
arrecadada direta somente com o
turismo na linha corresponde a 7,7% da
renda total arrecadada com turismo no
município, como pode ser observado
na Figura 3.

 

FONTE: Instituto Municipal de Turismo de Curitiba (2020);
G1(2019).
Figura 3: Roteiro turístico urbano da Linha Turismo de
Curitiba - PR.

No caso da Capital Paulista (São Paulo-
SP), no ano de 2016 com a divulgação
de um estudo sobre o mercado
imobiliário verificou-se que os m2 de
lotes e edificações mais valorizados e
procurados se localizavam nos bairros
com maior cobertura arbórea, sendo
que se chegava a uma valorização de
10,0% a mais que outras regiões não
arborizadas (Estadão, 2018).
No quesito de preservação e
manutenção da fauna no meio urbano,
a arborização urbana desempenha a
importante função de alimentação,
poleiros e abrigos para esta. Sendo que
acredita-se somente em termos de
espécies de aves mais de 80,0% das
espécies podem ser encontradas no
meio urbano, inclusive se observando o
surgimento de espécies endêmicas
deste ambiente. Na Figura 4,
apresentam-se alguns exemplos
práticos da interação fauna e
arborização urbana.

 

FONTES: BBC News (2019); Prefeitura Municipal de Santos
(2019).
Figura 4: Exemplo da interação e da importância da
arborização urbana na conservação da fauna nos centros
urbanos.
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A relação e a diversidade de espécies da
fauna presentes no centros urbanos,
garantidas pela presença da arborização
urbana, em especial de aves, tem dado
espaço para uma nova atividade de
turismo urbano com fins
conservacionistas e de educação
ambiental que é o avistamento de aves
urbanas (Birdwatching Urbano), dando-
se destaque a cidades como São Paulo e
Santos - SP onde a atividade já conta
com circuitos próprios organizados pelas
secretarias de meio ambiente e turismo. 
No caso da primeira cidade encontram-
se catalogadas mais de 506 espécies
catalogadas, por avistadores profissionais
e amadores através de plataformas
colaborativas oficiais como a Wikiaves,
Taxeus e eBird, este número
corresponde a mais espécies que toda
avifauna dos países como Chile e
Portugal juntos, no caso de Santos - SP já
foram catalogadas mais de 300 espécies
na área urbana, e criou a primeira rota de
Birdwatching urbano do Brasil
denominada de “Caminho das aves”,
com atividades ao longo de todo ano.
Em relação a melhoria da saúde pública
e qualidade de vida estudos apresentam
como principais vantagens como
ferramenta de redução da obesidade
não somente em adultos, mas
principalmente na infância, e nas
comunidades de padrão econômico
mais baixo, pela sua restrição de
mobilidade às áreas centrais ou com
melhores infraestruturas (POSTETIO et
al, 2009).
Além dos benefícios à saúde associados
à atividade física, quando praticada em
áreas livres públicas em meio às
infraestruturas verdes urbanas, podem
contribuir para a redução dos riscos
ambientais, de saúde e desigualdades
proporcionando a todos os grupos
populacionais condições igualitárias de 

  

disponibilidade e acessibilidade a estas,
resultando em uma população com
maior qualidade de vida, mais produtiva
e com menor de demanda por serviços
de saúde pública (BARBAUCH et al.,
2017).
A importante função das infraestruturas
verdes urbanas, com o sequestro de
poluentes pelas árvores, com redução da
poluição do ar, ajuda a diminuir esta que
é a segunda causa de desencadeamento
de doenças do grupo das Pneumopatias
(bronquite, asma, pneumonia, enfisema
pulmonar, etc.) no país (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2016), as quais são fatores de
vulnerabilidade e comorbidades
associadas aos óbitos da COVID-19, sendo
o terceiro grupo de doenças causadoras
de internação e óbito.
A aplicação das infraestruturas verdes
como forma de redução de fatores que
desencadeiam os quadros clínicos de
pneumopatias vem sendo realizados em
larga escala em países do continente
asiático, epicentro da doença, como em
Seul (Coréia do Sul) que apresenta a
menor taxa de letalidade por COVID-19,
de apenas 0,9% (ALESSI, 2020) e
Cingapura (Cingapura) com uma taxa de
0,4% (PIRES et al., 2020), cidades
consideradas exemplos positivos no
combate à COVID-19 pelas menores
taxas mundiais de letalidade até o
momento.
Cingapura, uma das cinco cidades mais
saudáveis do mundo, teve grande
crescimento populacional e tecnológico,
tendo investido fortemente em suas
florestas urbanas, obtendo uma das
maiores expectativas de vida da Ásia e do
mundo, de 84,07 anos (Flint, 2014). Em
Seul, intensificou-se o emprego da
infraestrutura verde urbana para a
redução dos poluentes atmosféricos e
melhoria de qualidade de vida urbana,   
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com redução das Pneumopatias (Bett,
2017), do risco de doenças
cardiovasculares principalmente em
pessoas acima de 40 anos (Seo et al.,
2019), e uma expressiva redução no risco
de hiperlipidemia, que desencadeia
comorbidades associadas a
vulnerabilidade à COVID-19, tais como
doenças cardiovasculares, obesidade e
diabetes mellitus (KIM et al. 2016)
Honey-Rosés et al. (2020) colocam que
no pós-pandemia de COVID-19, haverá a
necessidade que os gestores urbanos
repensem “o planejar” das cidades,
tendendo em direção às cidades
saudáveis e, para isso, será crucial o
aumento das infraestruturas verdes
urbanas, em termos de uma melhor
distribuição das áreas, ou seja, a
multiplicação de parques de vizinhanças
e pequenas áreas verdes, para que se
aumente a acessibilidade da população a
estes espaços. Segundo os autores, deve-
se estudar e propor modelos de
urbanização que permitam
infraestruturas de exercícios com fluxo e
baixa densidade de pessoas, evitando as
aglomerações vistas atualmente nos
grandes parques, praças e ruas.

A importância dos planos de
Arborização Urbana para a gestão da
Arborização Urbana 

Quando tocamos no assunto arborização
urbana, entramos no enclave de onde
seriam os locais mais apropriados no
interior das cidades para implantação de
indivíduos arbóreos, parece impossível
isso para olhos de muitos, no entanto
através de estudos e do local a ser
implantado e das caracterização das
espécies regionais permite-se a
realização de excelentes trabalhos que
beneficiarão e muito a sociedade local e   

também garantir e proteger a identidade
biológica da região. 
O planejamento para a aplicação de um
projeto de arborização urbana é de suma
importância para o sucesso futuro da
atividade. Esse planejamento e manejo
correto da arborização contribuem para
diminuir os conflitos no futuro entre as
árvores e os equipamentos e edificações
urbanas (PIVETA; SILVA FILHO, 2002). 
A implantação de uma arborização
urbana bem planejada proporciona uma
enormidades de benefícios positivos,
ambientalmente e socialmente, para a
cidade e a sociedade que nela habitam.
Quando trabalha-se em centros urbanos,
no caso da arborização urbana, temos
uma certa restrição de áreas para poder
trabalhar, devido às estruturas civis,
redes elétricas e planejamento e
construções mal feitas de edificações,
ruas e calçadas. No entanto, sempre
devem ser respeitadas e encaixadas em
harmonia com as condições e espécies a
serem selecionadas para serem
utilizadas.
   Um ponto fundamental a ser analisado
primeiramente, é a escolha de um
profissional qualificado e com
conhecimentos específicos na área de
arborização urbana, preferencialmente
um Engenheiro Florestal no caso, pois
caso contrário, pode ocasionar grandes
transtornos para a sociedade, muitas
vezes gerando uma visão premeditada
de que a arborização urbana na prática
não é tão benéfica quanto na teoria. 
 Os principais fatores que acabam
ocasionando problemas dentro das
cidades sao geralmente quando se
utilizam espécies inadequadas, que
estabelecem conflitos com a linha de
transmissão de energia e de telefonia,
podendo também danificar calçadas e
muros das residências bem como causar



queda excessiva de folhas e flores
(RODRIGUES, et al., 2010; ROPPA et al.,
2007).
Neste sentido, é importante levar em
consideração o uso de critérios técnicos
científicos na escolha da espécie e do
local certo, visando uma arborização
bem estruturada a curto, médio e longo
prazo. Assim, o plano de arborização é
um instrumento de caráter técnico que
atua como ferramenta norteadora nas
tomadas de decisões das atividades
relacionadas à arborização de uma
cidade (BARCELLOS, et al., 2012). 
 
 A Inserção do Engenheiro Florestal no
processo de Gestão da Arborização
Urbana 

É imprescindível que toda gestão tenha
uma pessoa qualificada para exercer
determinada função, na arborização
urbana não é diferente ( BARCELLOS,
2018). Quando não se tem pessoas
capacitadas para cumprir com as
funções, a quantidade de problemas
acabam aparecendo com maior
frequência, e o Engenheiro Florestal é o
profissional que possui maior
conhecimento técnico para gerir a
arborização urbana de um município.
Com o profissional de Engenharia
Florestal assumindo a gestão, algumas
decisões técnicas são mais assertivas,
como por exemplo, a escolha correta
das espécies para arborização urbana
da cidade, plantio com orientações
técnicas, intervenções corretas nas
árvores (ex: podas), planejamento para
cortar as espécies invasoras e as
espécies prejudiciais na arborização
urbana, aplicações de estudos na área,
manutenção e monitoramento das
árvores, elaboração do plano de
arborização urbana e entre outras
coisas. 
 

A arborização urbana possui muitas
problemáticas, como a não aceitação
pela população e vandalismo. Porém, o
maior problema são as podas drásticas,
que infelizmente é o que mais se vê
pelos municípios, e isso acontece
porque as pessoas que realizam esses
trabalhos não tem o conhecimento
necessário para entender que quando
se faz uma poda drástica, acaba
comprometendo a fitossanidade
daquela árvore, porque além de não
deixar a árvore com uma boa aparência,
faz com que a mesma possa ter riscos
de queda, devido ao apodrecimento das
raízes e a maior susceptibilidade ao
ataque de pragas e doenças. Com isso, a
arborização urbana fica mal vista pela
população, sendo que o problema não é
a árvore, mas sim, quem prejudicou o
seu desenvolvimento e crescimento.
Um “case” em termos práticos que
demonstra a inserção do Engenheiro
Florestal na gestão e manutenção da
arborização urbana é o caso do
município de São Carlos - SP, onde pela
atuação do Engenheiro Florestal Dr..
Daniel Caiche (Figura 5) no quadro
técnico da Prefeitura deste município
na gestão da arborização urbana
garantiu pelo segundo ano consecutivo
o selo de “Tree Cities of the World” que é
um programa iniciado no ano de 2019
pela Organização para Alimentos e
Agricultura das Nações Unidas (FAO) e
Organização Não Governamental (ONG)
Arbor Foundation por uma iniciativa é
um esforço internacional para
reconhecer cidades comprometidas em
garantir que suas florestas e árvores
urbanas sejam mantidas de maneira
adequada, manejadas de forma
sustentável e devidamente celebradas
para o manejo de árvores e florestas
comunitárias, atualmente tem-se
apenas 63 cidades no mundo que irá
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receber o referido selo, por ser
consideradas exponenciais na
arborização urbana a nível mundial. 

FONTE: A cidade ON (2021)
Figura 6: Engenheiro Florestal Dr. Daniel Caiche gestor
responsável pela arborização urbana do município de São
Carlos - SP que obteve pelo segundo ano consecutivo o selo
de Tree City of World concedido pela FAO e Arbor Day
Fundation. 

Então, por isso é importante a inserção
de Engenheiros Florestais na gestão de
arborização urbana, porque é um
profissional capacitado para desenvolver
as ações na área, proporcionando um
local mais harmonizado, com maior
qualidade de vida para a população.
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