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Fotos: 

Realização do Inventário Florestal Urbano.

Material de poda destinado ao estudo de car-
bono e biomassa de Mangifera indica.

Material de descarte, após coleta - destinado à 
compostagem.

Indivíduo recomendado a supressão devido a 
má locação em relação a esquina.



Q1: Título do projeto ambiental participante: INVENTÁRIO FLORESTAL URBANO ATRAVÉS 
DO SOFTWARE SISARB -  AVALIAÇÃO DO 
POTENCIAL DE SEQUESTRO DE CARBONO DE 
ESPÉCIES ARBÓREAS EM AMBIENTE URBANO

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Manejo Florestal Sustentável

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: CETABA
Nome fantasia: Centro Tecnológico de Alimentos, Bebidas

e Meio Ambiente
Setor de atuação: Organização Não Governamental

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rua 28 de Novembro, nº 16. Apto. 502
Bairro: Centro
Cidade: Dois Vizinhos
Estado: Paraná
CEP: 85660-000
Telefone com DDD: (46)8807-3955

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Alex Sagrilo
Cargo: Engenheiro Florestal
E-mail: haleks_sagrilo@hotmail.com
Telefone com DDD: (46)8807-3955

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  sexta-feira, 7 de novembro de 2014 17:28:20sexta-feira, 7 de novembro de 2014 17:28:20
Última modificação:Última modificação:  sexta-feira, 7 de novembro de 2014 17:52:05sexta-feira, 7 de novembro de 2014 17:52:05
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:23:4400:23:44
Endereço IP:Endereço IP:  177.40.84.103177.40.84.103

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#119
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Alex Sagrilo
Cargo: Engenheiro Florestal
E-mail: haleks_sagrilo@hotmail.com
Telefone com DDD: (46)8807-3955

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 01/05/2014

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

Questionado ignorou esta
pergunta

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 10
Remuneradas 2

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 6080
Espécies 34

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Faculdade Assis Gurgacz (FAG), ITAIPU Binacional e Prefeitura Municipal de Planalto, PR.

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

A poda urbana é utilizada para que possa ser aplicada à planta uma forma adequada enquanto ela esta em 
desenvolvimento, podendo ser utilizadas técnicas como a eliminação de ramos e galhos mortos, danificados 
doentes, etc. Além destes, outros motivos levam a realização da poda como a remoção de partes que podem 
causar riscos a segurança das pessoas, construções, etc.
Diante destes aspectos, o presente trabalho visa, além da possível venda de créditos de carbono pela 
Prefeitura municipal, a padronização e realização de um inventário nas plantas presentes no perímetro 
urbano. O que facilitaria a identificação de plantas com problemas que devem ser solucionados, e até mesmo 
para realizar um melhor planejamento para as próximas podas que serão realizadas a partir de então.
Com a padronização da poda urbana, ocorrerá uma consequente melhoria no bem-estar da população, pois 
seriam evitadas as chamadas podas drásticas, as quais além de não serem as mais recomendadas para as 
plantas, ainda inutilizam as plantas quanto à sombra, pois a sua copa seria totalmente retirada. E em 
contrapartida, esse acúmulo da biomassa que seria preservado poderia ser utilizado em um projeto de 
sequestro de carbono, bem como os resíduos provenientes da poda para a produção de produtos como 
substratos orgânicos e/ou energia renovável. 
A ideia desta proposta surgiu pensando na poluição proveniente de veículos automotores, queimadas, entre 
outros fatores, os quais seriam compensados devido à absorção de gases como o CO2, pelas árvores já 
utilizadas na cidade. Relatórios do IPCC (INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE) 
apresentam evidências dos fenômenos proporcionados pelo efeito estufa, sendo estes o derretimento das 
geleiras, o qual resultará no aumento do nível dos oceanos e ainda mudanças nos regimes de precipitação, e 
assim simulam diversos cenários para os próximos anos, caso não sejam tomadas providencias para o 
controle das emissões dos gases do efeito estufa (PREISKORN, 2011).
O Brasil possui grandes chances de obter benefícios em relação ao MDL - Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo – com a utilização de projetos que substituam fontes energéticas poluidoras ou ainda através de 
projetos florestais, visto que há para o país vantagens neste setor devido ao rápido crescimento das florestas 
brasileiras (RENNER, 2004).
Aproximadamente 80% da população brasileira residem nas cidades. A fixação da população nas áreas 
urbanas trouxe a elas uma maior proximidade com as fontes de emprego, gerando conforto, mas por outro 
lado trouxe problemas ambientais. O crescimento urbano resulta na alteração da paisagem original, onde a 
vegetação inicial é modificada e substituída por edificações e pavimentações, comprometendo assim, a 
qualidade do meio físico. Entre alguns distúrbios causados pela remoção e substituição da vegetação nos 
centros urbanos está a formação de ilhas de calor, comprometimento da qualidade do ar, além de afetar 
diretamente no aspecto paisagístico (CANAVESI, 2009).

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

O projeto teve por objetivo quantificar o carbono orgânico presente na biomassa das plantas principalmente 
da espécie 'Mangifera indica' na arborização da cidade de Planalto – PR, através da realização de um 
inventário da arborização urbana do município e da quantificação do carbono na copa das arvores da espécie.
Teve-se então como metas:
• Realizar o inventário da arborização urbana da cidade;
• Quantificar a biomassa de poda da espécie Mangifera indica;
• Quantificar o carbono da biomassa de copa das árvores de Mangifera indica;
• Realizar o georreferenciamento e cadastro da arborização urbana do município, de forma a embasar a 
gestão municipal através da criação de um mapa dinâmico da cidade, contento cada um dos indivíduos 
presentes na arborização viária.
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Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

O levantamento da arborização foi realizado na forma de censo, onde todas as árvores da área demarcada 
foram analisadas individualmente, com auxílio do software experimental Sisarb, desenvolvido na cidade de 
Cascavel, PR. De acordo com o proposto por Brun e Silva Filho (2011) [4], cada indivíduo foi avaliado quanto 
à:
- Localização: rua e bairro;
- Georreferenciamento;
- Características da árvore - local de plantio e manejo:
Identificação botânica: relacionado ao nome comum, nome científico e família, 
Altura total: 
DAP (Diâmetro à altura do peito):
Local de plantio – tipo de pavimentação:
Área livre:
Fiação a ser afetada: 
Tipo de poda utilizada:
Qualidade das ações realizadas: 
Inclinação do tronco: 
Sistema radicular: 
Necessidade de intervenções futuras: 

Quantificação de Carbono:
Após o inventário detalhado da arborização da cidade, a biomassa de copa foi determinada por amostragem 
durante a realização da poda realizada pela prefeitura. A poda realizada visou retirar aproximadamente 20% 
da biomassa da copa das plantas, (poda de limpeza e de condução), utilizada com o intuito de melhorar as 
condições de trânsito tanto de pedestres quanto de veículos, bem como uma melhor formação da copa como 
um todo. Outro aspecto interessante na avaliação da poda a ser utilizada é quando a planta causa 
interferência ou problemas quaisquer em relação às fiações elétricas.
Após determinados estes dados, foram selecionadas aleatoriamente plantas, que foram submetidas à poda 
no momento do estudo, onde foram definidas como amostras do local. Estas plantas tiveram então, seus 
dados dendrométricos determinados através de medições.
A biomassa proveniente da poda foi separada em galhos e folhas, sendo posteriormente pesados em balança 
de precisão, quanto ao seu peso úmido, ainda a campo. Após isso, foram coletadas amostras 
paradeterminação de biomassa seca e carbono. Para isso, foram coletadas amostras de aproximadamente 
0,35kg de galhos e 0,35kg de folhas em cada árvore amostrada, e em seguida encaminhadas ao Laboratório 
de Silvicultura e Proteção Florestal da UTFPR – Campus Dois Vizinhos, para secagem em estufa de 
circulação e renovação de ar a 65°C por 72 horas, para a determinação do peso seco das amostras. Esses 
pesos secos foram então, extrapolados para os valores de peso úmido de biomassa proveniente da copa das 
árvores (em função da poda) dando embasamento para a determinação do impacto da poda realizada pela 
prefeitura nos exemplares da espécie.
Posteriormente, as mesmas amostras usadas para a determinação da biomassa seca foram encaminhadas 
para o Laboratório de Solos da UTFPR – Campus Pato Branco, para que fosse possível realizar a 
quantificação dos teores de carbono presente nas folhas e galhos da espécie em estudo, valores os quais, 
após extrapolados para a biomassa total da copa e retirada via poda, puderam embasar o estudo quanto ao 
potencial real de absorção de carbono pelas plantas presentes nas vias urbanas do município de Planalto, em 
relação à espécie em estudo, e também fornecendo indicativos técnicos quanto ao impacto da poda no 
potencial de sequestro de carbono da espécie e consequentemente na capacidade da mesma em propiciar a 
melhoria da qualidade do ar urbano na cidade de Planalto - PR.
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Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

No inventário realizado, foram levantadas um total de 2762 árvores, sendo estas pertencentes a 22 famílias, 
37 gêneros e 42 espécies. Pode-se perceber facilmente a grande dominância entre três principais espécies, 
somando aproximadamente 43,9% do total das árvores utilizadas na arborização viária do município, sendo 
elas a Mangifera indica,Ligustrum lucidume a Licania tomentosa, onde as duas primeiras, responsáveis pela 
maior incidência, foram implantadas pelos primeiros moradores da cidade. Já a segunda (L. tomentosa), foi 
em grande parte implantada pela prefeitura municipal, mesmo sem haver muito envolvimento técnico na 
recomendação da espécie, a qual desenvolveu-se pouco até o presente momento.

Carbono - Para determinação do carbono constituinte da espécie, foram coletadas amostras de galhos e 
folhas separadamente, onde foram escolhidas aleatoriamente 15 plantas da espécie Mangifera indica. De 
acordo com os dados do inventário, dividiu-se a espécie em 5 principais classes diamétricas (cm): 69-99; 9,1-
129; 129,1-159; 159,1-189 e 189,1 à 219.
Posteriormente foram selecionadas 5 amostras dentre as escolhidas anteriormente, e então o material depois 
de seco foi pesado novamente, determinando assim a % de umidade, onde a média de umidade encontrada 
para as folhas foi de 37,58%, enquanto dos galhos foi de 24,16%.
Na etapa seguinte, as cinco amostras foram encaminhadas para o laboratório de Solos da UTFPR – Pato 
Branco, onde se obteve os dados de teor de carbono. 
As amostras "2" e "12" destacaram-se diante das demais, com níveis médios de carbono de 54,74% e 50,50% 
respectivamente.Depois destas, a amostra que se destacou foi a número 15, com 43,65%, na sequência as 
amostras 5 e 7 apresentaram médias iguais (36,96%).
O melhor desempenho das amostras 2 e 12 pode estar relacionado ao porte da árvore, mais precisamente à 
sua classe diamétrica. As duas amostras com melhores resultados de carbono, encontram-se dentro da 
mesma classe diamétrica, sendo elas: amostra 2 – 1,75m e amostra 12 – 1,83m de DAP.
Com base nos dados apresentados, pode-se afirmar que ao chegar à faixa dos 1,6 à 1,9m de DAP, 
aproximadamente, a espécie Mangifera indica atinge seu ápice de acúmulo de carbono
Durante as atividades de poda de limpeza realizadas nos indivíduos da espécie, são retirados em média 289 
kg de galhos e 166 kg de folhas por indivíduo.
Os valores médios de carbono encontrados para as frações galho e folha, foram 46,06% e 45,16% 
respectivamente. Desta forma, relacionando o valor médio de biomassa proveniente de galhos de Mangueira 
(289 Kg) com o teor médio de carbono da fração, tem-se que cada indivíduo possua aproximadamente 
133,11 Kg de carbono. Extrapolando este valor para as 562 árvores da espécie, estima-se que haja uma 
perda de cerca de 74,8 toneladas de carbono presente nos galhos retirados com a poda.
Já em relação à biomassa das folhas, o valor médio encontrado foi de 166 Kg para cada árvore. Seguindo a 
mesma metodologia apresentada acima, tem-se que cada indivíduo apresente 42,13 toneladas de carbono.
De maneira geral, somando-se as duas estimativas (74,8ton. e 42,12ton.), é possível concluir que, devido à 
poda realizada nas árvores desta espécie, a qual muitas vezes ocorre de forma desnecessária, onde há 
pouca incidência de fiação ou outros problemas que induziriam à necessidade da retirada deste material 
orgânico, soma aproximadamente 116,94 toneladas de carbono.
O acompanhamento e padronização da poda urbana, não apenas relacionada à espécie M. indica, mas a 
todas utilizadas, pode otimizar a questão do seqüestro de carbono realizado pelas plantas utilizadas na 
arborização viária do município de Planalto, PR. Percebeu-se uma grande irregularidade nas podas 
empregadas às plantas. Em muitos casos, há ainda a utilização da poda drástica, que além de prejudicar o 
desenvolvimento da planta, desequilibrar o ambiente quanto ao aspecto visual, ainda reduz e muito o 
potencial de acúmulo de carbono atmosférico.
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Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 Avaliação completa de 2762 indivíduos.
Resultado 2 Padronização da poda urbana em 20% do

total da copa.
Resultado 3 Visualização de mais de 40% das plantas

abaixo de 6 metros de altura.
Resultado 4 Ápice de acúmulo de carbono em

Mangifera indica entre 1,6m e 1,9m de
DAP.

Resultado 5 Perda de aproximadamente 116,94
toneladas de carbono apenas com a poda
das Mangueiras da cidade.

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

O Centro Tecnológico de Alimentos, Bebidas e Meio Ambiente foi fundado em 2012 por professores e ex - 
alunos da Faculdade Assis Gurgacz de Cascavel, PR., bem como por alguns colaboradores.
O CETABA atualmente tem desenvolvido algumas ferramentas bastante úteis ao setor ambiental na região 
Oeste do estado, incluindo a disponibilidade do SISARB, organização da Feira Internacional de Arborização 
Urbana (FEARB) e também da Feira de Tecnologias Agroindustriais (AGRINTEC), trazendo para mais 
próximo da população, a importância no investimento de novas tecnologias e atividades visando assim, o bem 
comum.

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas,

Organizações governamentais,

Organizações não governamentais,

Organizações comunitárias,

Entidades educacionais

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2013

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a
divulgação ter sido feita via internet, favor colar o(s)
link(s) de acesso:

Questionado ignorou esta
pergunta

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Não se aplica

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Não se aplica

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não se aplica

Q28: Por quais normas a organização é certificada? Não se aplica

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Não

Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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