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Engª. Florestal  MARIA ROSA CÉ 

5º Seminário de Acessibilidade  CREA SC 



ARBORIZAÇÃO E O MEIO URBANO 

 

 

 

A paisagem urbana: 

 Áreas verdes,  

 Comércio,  

 Residências, 

  Sistema viário,  

 Sistema energia elétrica,  

 Sistema de abastecimento de água ,  

 Telecomunicações,  

 Sistema de esgotamento sanitário 

Devido a sua complexidade, vem sofrendo diversas alterações , 

como o desaparecimento das áreas livres, em decorrência do 

desenvolvimento e crescimento das cidades 



PLANEJAMENTO URBANO 
     

É fundamental um planejamento urbano adequado e 
tecnicamente bem executado que resulte: 

 

 Conservação paisagística 

 Convivência dos habitantes 

 Melhoria da qualidade de vida 

 

 

PORTANTO: 

PLANOS DIRETORES DAS CIDADES 

PLANOS DIRETORES DE  ARBORIZAÇÃO URBANA(PDAU) 

 

 



 

PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA: 

 
 

 

I - definir as diretrizes de planejamento, implantação e manejo da 

Arborização Urbana; 

 

II - promover a arborização como instrumento de desenvolvimento 

urbano e qualidade de vida; 

 

III - implementar e manter a arborização urbana visando a melhoria da 

qualidade de vida e o equilíbrio ambiental; 

 

IV - estabelecer critérios de monitoramento dos órgãos públicos e 

privados cujas as atividades que exerçam tenham reflexos na 

arborização urbana; 

 

V - integrar e envolver a população, com vistas a manutenção e a 

preservação da arborização urbana. 



    IMPORTÂNCIA E BENEFÍCIOS DA  

ARBORIZAÇÃO URBANA  

 

 

 

 

 

 Amenizam a radiação solar e suavizam a claridade intensa da insolação. 

 Reduz a temperatura das superfícies e pavimentos. 

 Exerce a função de barreira acústica. 

 Reduz a poluição atmosférica, absorvendo gases poluentes e partículas. 

 Atrai a avifauna, necessários para o equilíbrio ambiental. 

 Favorece a infiltração das águas pluviais, diminuindo erosões e enchentes. 

 Amplia os espaços urbanos e minimiza a aridez da paisagem urbana. 

 Embeleza as cidades. 

 Aumenta a sensação de bem estar e melhora a saúde física e mental da 

população. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





PDAU: ANÁLISE DO LOCAL –   Diagnóstico  



COMO COMPATIBILIZAR ARBORIZAÇÃO 

NAS CALÇADAS? MAS QUAL CALÇADA? 



                                     ESCOLHA DA ESPÉCIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Caesalpinia ferrea 

Schizolobium  parayba   



 



ESCOLHA COMPATÍVEL 





PRINCIPAIS CONFLITOS  

ARBORIZAÇÃO  X INFRAENSTRUTURA 

 Rede de cabeamento aérea (fiação elétrica, 

telefônica e de telecomunicações) 

 Vias públicas –ruas e calçadas 

 Sinalização  

 Rede de Distribuição Água 

 Sistema de Esgotamento Sanitário 

 Iluminação 

 Lixeiras 

 Floreiras, 

 Bancas de revistas, 

 Telefones públicos, 

 Caixas de correios 
 



COMO COMPATIBILIZAR 

TANTOS ELEMENTOS?????? 



À execução do plantio:  

  

 

Distâncias  

mínimas entre  

árvores e ou  

equipamentos  

urbanos 

 

 
Plano de Arborização 



Rede de cabeamento aérea (fiação elétrica, 

telefônica e de telecomunicações) 

 

 

 

 

REDE ELÉTRICARede de cabeamento 

aérea (fiação elétrica, telefônica e 

de telecomunicações) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raízes sufocadas, com dificuldades para 

respirar 



Podas drásticas x escolha inadequada 

da espécie x fiação elétrica 

 



E a manutenção?  

E a acessibilidade? 



Redes de Energia Elétrica 

 



PASSEIO PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ligustro  

         Ligustrum japonicum 



Es                     ESTACIONAMENTOS 

 





Ventos fortes.... 

 



 



 



SEMÁFOROS 

 



COMPATIBILIZAÇÃO COM O  

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 



Planejamento – “conversas” 

Casan  x  Prefeitura x Celesc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distância mínima: 1,0m porte pequeno 

                              2,0 porte médio a grande 



ESGOTAMENTO SANITÁRIO 



Lixeiras,esgotamento sanitário,piso tátil 

 



É possível compatibilizar? 

 



PLANTIO E ESCOLHA DAS ESPÉCIES VEGETAIS 

PDAU 
 



Escolha das espécies vegetais 

         

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroba 

Jacaranda puberula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

                                                     

Ipê –amarelo 

Tabebuia umbellata 



 

Escolha das espécies vegetais 

COMPATIBILIZAÇÃO COM ESPAÇOS LIVRES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Schizolobium parayba 

• Ceasalpinia ferrea 



ARBORIZAÇÃO  X  ESTACIONAMENTOS 

 



AVALIAÇÃO DE ÁRVORES 

Condições 

Manejo 

Estabilidade 

Riscos 

 

 

 Ficha de avaliação 

 Avaliação externa -Visual 

 Avalição  interna: Tomógrafo 
                                                                        

TOMADA DE DECISÃO: 

PODA ADEQUADA, REMOÇÃO DE PARASITAS, ALARGAMENTO DA CALÇADA, RETIRADA 
E OU CORTE DA ÁRVORES. 

FACILMENTE DETECTÁVEIS (COMO APODRECIMENTO DE RAÍZES E PRESENÇA DE 
PARASITAS) 



TOMADA DE DECISÃO: 

 

 



ACESSIBILIDADE  x Legislação  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     

 

CF: art. 227  

art. 244 

Decreto Federal nº 

5.296/04: 

Estabelece normas gerais 

e critérios básicos para a 

promoção da 

acessibilidade das 

pessoas portadoras de 

deficiência ou com 

mobilidade reduzida 

Art. 8º, Inciso IX: 

Desenho Universal  

é a concepção de 

espaços, artefatos 

e produtos que 

visam atender 

simultaneamente 

todas 

Convenção da 

ONU: art.9 



Acessibilidade –Cartilha de Orientação –CREA-SC 

implementação do Decreto 5.296/04 

capitulo 4.2.7 -Vegetação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Atender às necessidades de todos 
altos, baixos, obesos, idosos, crianças, gestantes e pessoas com necessidades 

especiais 

  



ACESSIBILIDADE  URBANA  X  VIAS 

PÚBLICAS  X  MOBILIDADE 
 

Diversos  Usuários e equipamentos: 
 

 passeio, pista, acostamento, canteiro, circulação de pessoas e 

veículos de transporte individual (automóveis, motos e bicicletas) ou 

coletivo (ônibus e vans), de carga (caminhões e utilitários). 

 

Conviver harmonicamente, 
 

Sem que um seja mais ou menos 

valorizado que o outro.!!!!????? 

 
 
 



NORMA  BRASILEIRA                          

ABNT NBR 9050:2015: 

Estabelece critérios e parâmetros técnicos para o  

projeto, construção, instalação e adaptação de 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos às condições de acessibilidade. 
 

 

. 

 

 

 
 

 

 



NBR 9050 - 8.8 Ornamentação da paisagem 

e ambientação urbana – Vegetação  

  8.8.1 O plantio e manejo da vegetação devem garantir que os 

elementos (ramos, raízes, plantas entouceiradas, galhos de 

arbustos e de árvores) e suas proteções (muretas, grades ou 

desníveis) não interfiram nas rotas acessíveis e áreas de circulação 

de pedestres.  

 8.8.2 Nas áreas adjacentes às rotas acessíveis e áreas de 

circulação de pedestres, a vegetação não pode apresentar as 

seguintes características:  a) espinhos ou outras características que 

possam causar ferimentos;  b) raízes que prejudiquem o 

pavimento;  c) princípios tóxicos perigosos. 

  8.8.3 Quando as áreas drenantes de árvores estiverem invadindo 

as faixas livres do passeio, devem ser instaladas grelhas de 

proteção, niveladas em relação ao piso adjacente.  

 8.8.4 As dimensões e os espaços entre os vãos das grelhas de 

proteção não podem exceder 15 mm de largura e devem garantir 

as especificações mínimas de 6.3.5. 



NBR 9050: 8.8.1 

Área de circulação de pedestres 

NBR 9050: 8.8.4 Vão das grelhas 

2,10m 



PASSEIO  PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Paineira 

Chorisia speciosa    NBR 9050: 8.8.1: b) raízes que prejudiquem o pavimento;  

 



Arborização    x         Acessibilidade 



 

 

 Calçadas X acessibilidade X arborização 

urbana 
As calçadas permitem a 

integração entre as 

edificações, 

 os equipamentos 

e mobiliários urbanos,  

o comércio, 

 os espaços públicos em geral, 

  

Devem: 

compor rotas acessíveis 

facilmente identificadas, 

contínuas e com dimensões 

adequadas,  

permitir o deslocamento fácil 

e seguro. 

 

 



 

 

 
Canteiros x acessibilidade 

  



                                               

Transplante  

Acessibilidade 





Arborização e Educação Ambiental 

Envolvimento da comunidade 



Arborização x Envolvimento Comunidade 

                           Maciço do Morro da Cruz 



AVL- Àrea Verde de Lazer – Pista de Skate 

 



PARQUE METROPOLITANO FRANCISCO DIAS VELHO         

FLORIANÓPOLIS – Projeto Burle Marx 



PARQUE METROPOLITANO FRANCISCO DIAS 

VELHO- FLORIANÓPOLIS  

Projeto Burle Marx 

 



PARQUE DA LUZ - FLORESTA URBANA- 

 FLORIANÓPOLIS –SC  



FLORESTAS   URBANAS  

Parque da Luz -2005 



FLORESTAS   

URBANAS  

Parque da Luz -2017 



Parket –Zona Verde 

 



TRILHA  DE  ACESSIBILIDADE 

 PARQUE CÓRREGO GRANDE 

 



Sinalização trilha 

necessidades especiais 





Quem mora perto de áreas verdes é mais propenso à felicidade 

 

Vida urbana e fadiga mental, uma dupla quase inseparável, certo? Mas um passeio no parque pode 

dar um jeito rápido nesse problema. O efeito do relaxamento foi comprovado por um estudo feito por 

pesquisadores da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. 

 

Ao analisar os dados de uma pesquisa sobre a saúde e bem estar da população local, os cientistas 

observaram que os “altos níveis de espaços verdes foram associados com sintomas mais baixos de 

ansiedade, depressão e estresse". 

 

Eles descobriram que, em todos os estratos da sociedade, as pessoas que viviam em um bairro com 

menos de 10 por cento de áreas arborizadas eram muito mais propensas a relatar sintomas de 

depressão, estresse e ansiedade,“ e que  uma pessoa  que vive em uma estrada próxima a uma floresta 

nacional é mais propícia a se sentir feliz do que uma pessoa mais rica vivendo em um lugar 

totalmente cinza”, diz um trecho do estudo. 

O doutor Kristen Malecki, professor assistente de ciências da saúde da Escola de Medicina e Saúde 

Pública da Universidade,  afirma que mais tempo na natureza restaura a capacidade de 

concentração e reduz a fadiga mental. 

 

A explicação é simples. Cansado de ter que ficar constantemente alerta e consciente aos 

estímulos do da correria do dia a dia, o cérebro humano se recupera (e põe as ideias em ordem) 

ao percorrer um caminho repleto de árvores e estímulos naturais. 

Dentro dessa lógica, até mesmo visualizar espaços verdes da janela do escritório pode ser 

reconfortante. (Fonte: Exame.com) 



MARIA ROSA CÉ 
Engenheira Florestal 

 

rosacemaria@gmail.com 

Obrigada !!!! 
 

 



 



NORMA ABNT NBR 9050/04: 
 

faixa de circulação livre é obrigatória e deverá seguir os critérios de 

dimensionamento: 

 

• Para passeios com largura mínima de 1,20 m “deve-se analisar a 

possibilidade de sua ampliação”.  

• Se isso não for possível, a calçada deve oferecer plena acessibilidade ao 

menos em um dos lados da via, garantindo a circulação das pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida; 

 

 

 

 

 

 

 

• Para passeios com larguras de até 1,90 m, sugere-se a implantação da 

faixa livre, mínima de 1,20 m, e da faixa de serviço, mínima de 0,70 m; 

 

• Já nos passeios com largura superior a 2,30 m podem ser implanta das as 

três faixas: faixa de serviços, faixa de circulação livre e faixa de acesso. 

 



Praça XV de Novembro  
Figueira - Suportes  



Árvores imunes ao corte 
Figueira da Praça XV de Novembro – Ficus organensis 

 
* Estima-se que 
tenha nascido em 
1871, em um 
pequeno jardim 
em frente à Igreja 
Matriz. Em 1891, 
com 20 anos, a 
figueira foi 
retirada do 
jardim e 
replantada no 
local em que está 
hoje e cresceu 
vigorosa desde 
então.  

 



PARCERIAS –sociedade civil e setor público 

 



Manutenção   da   Arborização  

 
Creche Conj. Habitacional 
Chico Mendes 

Plantio em residencia no ano de 2006.                                  
foto  2008 



Presente 



 

 

 

 

 

 

Schizolobium  parayba      encosta 



Passado 





Manutenção no Parque da Luz 



Comunidade Chico Mendes:   Com + Verde+Vida 

●         A arborização proporciona inúmeros benefícios às 
nossas vidas: 

 
Oferece sombra e amenizam altas temperaturas; 

Melhora a qualidade do ar que respiramos; 

Oferece abrigo e alimentação á fauna; 

Melhora o solo, regulam as chuvas e influenciam o clima; 

Transmite sensação de calma e bem estar ao homem............................    

 
e tem mais ! 

                        as árvores alegram  qualquer ambiente,uma praça sem árvores não é 
uma praça 

                          completa! As árvores são nossas companheiras que oferecem 
sombra,frutos e 

                          beleza, e deixam o visual do concreto 
mais bonito. 

 

 

 

Nome das árvores plantadas na comunidade Chico Mendes: 

 

Araçá                           Aroeira                                  Pata de vaca 

Cerejeira                      Falso – barbatimão               Romã 

Ipê- amarelo                 Ipê- roxo 

Jerivá                           Ingá- feijão 

Pitangueira                   Quaresmeira 



           

      Material informativo 
     Cuidados que você pode         

dispensar às  árvores 

●Rega: quando não 
chover,você poderá regar as 
mudas 2 vezes por semana. 

●Tutor: Cuide para que o tutor 
se mantenha firme e amarrado 
as novas mudas. Ele é 
importante para a proteção 
das mesmas. 

●Canteiros: Não pavimente os 
canteiros ao redor das 
árvores.Elas necessitam de 
área livre para rega e 
respiração. 

 

• Cuide para que não 
quebrem galhos e 
brotos.Isso prejudica o 
desenvolvimento da 
plantas. 
 
 
 
 
• Fique atento aos       
depredadores de 
plantão. Tente 
sensibiliza-los sobre a 
importância da 
vegetação na 
comunidade. 



Bem estar animal 



 



Parque  Ecológico  Córrego  Grande 



Parque Ecológico Córrego Grande  X 

Espécie exótica 





Pitangueira 



Equipamentos 



CAMINHADAS 



Visitante ilustre 

Jacaré do papo amarelo (Caiman latirostris) 



ACADEMIA AR LIVRE 



COMPOSTAGEM 



Florestas Urbanas - Central Park  

 

 



Ibira: árvores   

Puera: que já foi - apodrecida 

 





Quem mora perto de áreas verdes 

é mais propenso à felicidade 

 
Vida urbana e fadiga mental, uma dupla quase inseparável, certo? Mas um passeio no parque pode dar um jeito 

rápido nesse problema. O efeito do relaxamento foi comprovado por um estudo feito por pesquisadores da 

Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. 

Ao analisar os dados de uma pesquisa sobre a saúde e bem estar da população local, os cientistas observaram que os 

“altos níveis de espaços verdes foram associados com sintomas mais baixos de ansiedade, depressão e estresse". 

O estudo, publicado recentemente no Jornal Internacional de Pesquisa Ambiental e Saúde Pública, combina 

dados de saúde mental com dados de satélite que analisaram como a vegetação estava presente em cada um dos 

blocos do censo. 

Eles descobriram que, em todos os estratos da sociedade, as pessoas que viviam em um bairro com menos de 10 por 

cento de áreas arborizadas eram muito mais propensas a relatar sintomas de depressão, estresse e ansiedade. 

“Assim, uma pessoa pobre que vive em uma estrada próxima a uma floresta nacional é mais propícia a se sentir 

feliz do que uma pessoa mais rica vivendo em um lugar totalmente cinza”, diz um trecho do estudo. 

O doutor Kristen Malecki, professor assistente de ciências da saúde da Escola de Medicina e Saúde Pública da 

Universidade, observa que o estudo dá credibilidade à "teoria da restauração atenção", que afirma que mais 

tempo na natureza restaura a capacidade de concentração e reduz a fadiga mental. 

A explicação é simples. Cansado de ter que ficar constantemente alerta e consciente aos estímulos do da 

correria do dia a dia, o cérebro humano se recupera (e põe as ideias em ordem) ao percorrer um caminho 

repleto de árvores e estímulos naturais. 

Dentro dessa lógica, até mesmo visualizar espaços verdes da janela do escritório pode ser reconfortante. 

(Fonte: Exame.com) 

Data da notícia: 21/04/2014 - 00:00:10 

Última modificação: 20/04/2014 - 20:45:21 



MARIA ROSA CÉ 
Engenheira Florestal 
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Obrigada !!!! 
 

 



          TOMÓGRAFO PARA ÁRVORES 

Tomógrafo para árvores - Utilizado para determinar a sanidade 

das árvores e para medir a qualidade de troncos e em cortes 

transversais de madeira. 





9.10 Vegetação 
 
 
 
 
9.10.1  Os elementos da vegetação  
tais como ramos pendentes,  
plantas entouceiradas,  
galhos de arbustos e de árvores não devem interferir com a faixa livre 
de circulação. 
 
9.10.2  Muretas, orlas, grades ou desníveis no entorno da vegetação 
não devem interferir na faixa livre de circulação. 
 
9.10.3  Nas áreas adjacentes à rota acessível não são recomendadas 
plantas dotadas de espinhos; produtoras de substâncias tóxicas;; 
que desprendam muitas folhas, flores, frutos ou substâncias que 
tornem o piso escorregadio; cujas raízes possam danificar o 
pavimento. 
 
 

O que diz a NBR 9050 sobre: 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schizolobium  parayba   



PRINCÍPIOS BÁSICOS  PLANEJAMENTO 

ARBORIZAÇÃO URBANA 

 Diagnóstico e análise da vegetação 

 Análise do local 

 Envolvimento da comunidade 

 Arborização e infraestrutura urbana 

 Escolha da espécie 

 Compatibilização com ruas e calçadas 

 Compatibilização com áreas residenciais e comerciais 

 Compatibilização com o sistema elétrico 

 Compatibilização com rede de saneamento 

 Plantio          

  Manutenção 

 Podas                  

 Remoção e Transplante de árvores 



PASSEIO PÚBLICO 

  Rampa de acesso                                                    Calçada em Esquina 

 



Arborização e Educação Ambiental 

 

 Práticas - Projeto Habitar Brasil -Bid Criciúma 

Práticas -Projeto Maciço Morro da Cruz Florianópolis-

PAC 

Práticas -Habitar Brasil Bid- Comunidade chico mendes 

Práticas Comunitárias- Parques, Praças e AVL 

 



Sinalização tátil direcional 

 A sinalização tátil direcional deve 
ser instalada no sentido do 
deslocamento,e de acordo com a 
norma ABNT 9050/04, com 
largura entre 20 e 60 cm. 

Utilizado quando da ausência ou 
descontinuidadede linha-guia 
identificável, 

Como guia de caminhamento em 
ambientes internos ou externos, 
edificados ou não, onde seja 
necessária a referência de 
sentido de deslocamento 

Quando houver caminhos 
preferenciais de circulação 

Em espaços amplos como praças, 
saguões e calçadas amplas. 

 



SINALIZAÇÃO TÁTIL DE PISO prover segurança, 

orientação e mobilidade a todas as pessoas 

 

Sinalização tátil de alerta 

 

 

 

Características: 

Utilizado para sinalizar situações que 
envolvam risco de segurança 
permanente ou desníveis, sempre 
perpendicularmente ao sentido de 
deslocamento. 

Utilizada na identificação de travessia 
de pista de rolamento, início e 
término de rolantes, junto à porta dos 
elevadores e desníveis de 
plataforma, palco ou similares, para 
indicar risco de queda. 

Apesar da norma ABNT NBR 9050/04 
permitir largura mínima de 25 cm 
para piso tátil alerta, recomenda-se 
que estas faixas de alerta possuam 
de 40 a 60 cmde largura, para que 
sejam melhor identificadas. 





REFERÊNCIAS 

 Sociedade Brasileira de Arborização Urbana -Sbau 

 Manual de Acessibilidade – IPUF – PMF 

 Arquivo Pessoal 

 Manual Técnico de Arborização Urbana de São Paulo 

 Plano Diretor de Arborização Urbana – Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre 

  Gestão de Arborização – CEMIG -MG 

 



       


