
 

SEDU – Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Paraná 
COPEL – Companhia Paranaense de Energia 

IAP – Instituto Ambienta do Paraná 
 

Convidam para o curso de: 

 
“ARBORIZAÇÃO URBANA” 

 
DATA: 29 e 30 de setembro de 2015. 

HORÁRIO: 8h30 as 17h30. 

LOCAL: Auditório da 6ª. Regional de Saúde.  
Rua Marechal Floriano Peixoto, 180, Centro. 
UNIÃO DA VITÓRIA/PR. 
MINISTRANTES:   Engenheiro florestal: José Volnei Bisognin (IAP) 
                             Engenheira florestal: Dra. Luciana Leal (COPEL)  

CARGA HORÁRIA: 16 horas 
 

PÚBLICO ALVO 

Gestores Públicos Municipais responsáveis pela gestão da arborização urbana no 
Estado do Paraná. 

PROGRAMA 

Planejamento da arborização urbana; 

 Definição e objetivos da arborização; 

 Critérios para a escolha de espécies e locais de plantio; 

 Distâncias mínimas de segurança entre árvores e equipamentos urbanos. 
 

Implantação da arborização urbana; 

 Características das mudas para plantio em calçadas; 

 Plantio e cuidados após plantio; 

 Campanha de conscientização ambiental. 
 

Manejo de árvores urbanas; 

 Poda (arquitetura de árvores, técnicas e tipos de poda); 

 Remoção e substituição de árvores urbanas; 

 Equipamentos e aspectos de segurança em atividades de poda e remoção de 
árvores. 

 
Avaliação e monitoramento da arborização urbana; 

 Inventário e diagnóstico da arborização; 

 Avaliação de árvores com risco de queda; 

 Pós-implantação do Plano de Arborização Urbana. 
 

Aspectos legais e a arborização urbana; 

 Responsabilidades e atuação dos municípios; 

 Legislação sobre corte, poda de árvores e destinação de resíduos de poda; 

 Licenciamento e fiscalização na arborização urbana; 

 Elaboração de leis municipais relativas as árvores urbanas; 

 Plano Diretor de Arborização Urbana. 



 

 
Municípios convidados para participar do curso de ARBORIZAÇÃO URBANA: 
 

 General Carneiro, Porto Vitória, Bituruna, União da Vitória, Cruz Machado, 
Antonio Olinto, Paula Freitas, São Mateus do Sul, Paulo Frontin, Clevelandia, 
Vitorino, Marmeleiro, Coronel Vivida, Inácio Martins, Irati, São João Triunfo. 
 

OS GANHOS PARA Os SERVIDORES E PARA OS MUNICÍPIOS 
 

Os participantes do treinamento terão oportunidade de realização de curso técnico não 
disponível no mercado e com aplicação prática para a melhoria dos trabalhos executados por 
eles nas Prefeituras. 

Espera-se que com uma melhor gestão da arborização urbana pelos municípios haverá uma 
melhoria na qualidade de vida no meio urbano pelos benefícios proporcionados pelas árvores 
urbanas, sem conflitos com as estruturas urbanas. 

Os órgãos envolvidos terão melhor integração com os municípios do Estado do Paraná, 
recebendo subsídios e informações importantes para aplicar imediatamente em seus 
programas educacionais e ambientais. 

Com estes treinamentos, as entidades parceiras neste projeto – COPEL, SEDU, IAP E MP-PR, 
fomentam a capacitação dos municípios que são seus parceiros, com retorno a população 
paranaense pela melhoria da qualidade da arborização de Ruas nas cidades. 

 

SERÃO EMITIDOS CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO 

 

INSCRIÇÕES: 

Link para inscrição: 

http://www.desenvolvimentourbano.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=41 

Período de inscrição: 

De 20/08/2015 a 23/09/2015.    

 

Maiores Informações: Fone: (41) 3250-7226 ou 3250-7249 – Ilinice/Marcia. 

 

Realização:                                                                                       Apoio: 

 

                                   

http://www.desenvolvimentourbano.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=41

