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URBANISMO

AN P

Atualmente, as áreas urbanas enfrentam problemas gerados pela pre-
dominância do transporte individual motorizado em relação aos 
outros modos de deslocamento. Dentre as problemáticas mais 
comuns podem ser citadas: a poluição atmosférica e sonora e o 
excessivo espaço que ocupam nas cidades.

Nesse contexto, a bicicleta como meio de transporte pode ser uma 
alternativa ambientalmente sustentável. Ela não gera poluição atmos-
férica e também proporciona economia espacial. Comparativamente, 
a bicicleta ocupa um sexto da área dos carros em movimento e um 
décimo quando estacionada (figura 1).

Figura 1
Espaço ocupado pela bicicleta estacionada

Fonte: ecodesenvolvimento.org (2013).
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As estatísticas europeias apontam que as viagens de bicicleta são 
feitas em distâncias entre 2,0 a 5,0 km e mostram um uso mais inten-
so em cidades de médio a pequeno porte. Sendo assim, pode-se 
afirmar que o sistema de transporte cicloviário é adequado para 
pequenos e médios municípios (Martens, 2004), como é o caso de 
Chapecó – SC, município de médio porte.

O município de Chapecó apresenta potenciais para uso de transporte 
cicloviário por ser polo educacional e industrial. Conta com duas 
grandes universidades particulares, uma estadual e outra federal, e 
26.204 empregados em indústrias que, em 2008, representavam 
41,6% dos postos de trabalho (Sebrae, 2010). A bicicleta poderia ser 
uma alternativa de locomoção para os estudantes e trabalhadores do 
setor secundário, dentre os quais citam-se os grandes frigoríficos 
como Brasil Foods e Aurora.

Mas, apesar de apresentar demandas potenciais ao uso do sistema 
cicloviário, Chapecó não foge à regra da maior parte do Brasil, pois, 
conforme afirmam Maruyama e Simões (2011), pouco se tem avança-
do no país em termos de práticas políticas e públicas e iniciativas 
particulares para uma integração da bicicleta ao cotidiano das cida-
des, de forma segura, confortável e dentro dos parâmetros estabele-
cidos pela legislação de trânsito, com o objetivo de promover seu uso. 
Por estes motivos, este município foi escolhido para o estudo.

Uma das funções da arborização urbana é o sombreamento de pas-
seios e fachadas, que ajuda a amenizar os efeitos da radiação solar 
direta. Desse modo, ela é importante para diminuir o desconforto físi-
co em climas quentes, típico da maior parte do Brasil, e assim tornar 
menos desgastantes os deslocamentos dos meios não motorizados.

Assim, neste estudo, propõe-se analisar a adequação da arborização 
urbana em relação ao transporte cicloviário no centro de Chapecó – SC. 
Para isso a metodologia aborda os aspectos relacionados a sua influ-
ência nos deslocamentos por bicicleta, com foco nas potencialidades 
deste modal, tanto para perspectivas atuais quanto futuras.

REVISÃO DE LITERATURA

O uso da bicicleta tem tradição em países europeus, como Dinamar-
ca e Holanda. Em Copenhague, cerca de um terço das viagens diá-
rias são feitas por bicicletas, devido à possibilidade de acessar 
muitos lugares por meio deste meio de transporte. O uso intenso 
desse modo nesta cidade é fruto de vontade política, investimento 
em infraestrutura cicloviária (montante que chega a ser de 20 a 25% 
do investimento total em infraestrutura viária) e de um aspecto cul-
tural do lugar.
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A Holanda também tem destaque no que tange ao uso do transporte 
cicloviário, sendo o país onde mais se usa a bicicleta no mundo, com 
uma forte cultura nesse sentido. Todas as estações ferroviárias pos-
suem bicicletários e as bicicletas podem adentrar os vagões. Há tam-
bém aluguel, manutenção e armários para guarda de equipamentos, 
o que incentiva a viagem do tipo bicicleta-trem-bicicleta.

Com relação à América Latina (ANTP, 2007), pode-se citar Bogotá
como exemplo de incentivo ao uso da bicicleta como meio de trans-
porte. Mudanças profundas foram implantadas. No lugar de avenidas 
foram construídos ciclovias, calçadões e espaços públicos e corredo-
res de ônibus integrados às ciclovias por bicicletários. Os estudos de 
implantação do plano de ciclorrotas colombiano envolveu a avaliação 
do potencial visual paisagístico, assim como o efeito da vegetação 
(IDU, 1999).

No Brasil, também se tem investido em infraestrutura cicloviária (ciclo-
vias, ciclofaixas e vias preferenciais para bicicletas). Cidades que 
adotam a bicicleta como meio de transporte - por exemplo, Rio de 
Janeiro, Aracaju e Florianópolis - podem ser citadas como exemplos 
de mobilidade por bicicleta com resultados positivos.

No sul do país, há as iniciativas em termos de legislação, como a 
elaboração do Plano Diretor Cicloviário e a inclusão da bicicleta no rol 
das diretrizes dos planos diretores municipais de Curitiba e Porto Ale-
gre. Nesta última capital, há um diferencial interessante: áreas da 
cidade com restrição ao tráfego veicular de passagem, favorecendo o 
pedestre e o ciclista (Maruyama e Simões, 2013).

Um dos aspectos importantes da arborização no meio ambiente 
urbano é sua influência no microclima local, ajudando a regular a 
sensação térmica, melhorar a umidade relativa do ar e reduzir a 
poluição atmosférica. Outra função é a do sombreamento, fator 
importante para amenizar os rigores dos climas quentes, presentes 
na maior parte do país.

A vegetação urbana, incluindo arbustos e árvores, exerce influência 
na temperatura do ar e isto está relacionado com o controle da radia-
ção solar, ventilação e umidade relativa do ar. Sob grupos de árvores 
a temperatura pode ser até 10ºC menor que nas áreas diretamente 
expostas ao sol. Em termos de sensação de conforto térmico, esta 
diferença de temperaturas pode significar estar ou não dentro de uma 
zona de conforto térmico (Mascaró e Mascaró, 2005).

Outro efeito positivo que a arborização pode proporcionar ao ambien-
te é a amenização de velocidades excessivas de ventos, que podem 
ser desconfortáveis ao pedestre e ao ciclista por gerar ruídos e trans-
porte de poeira. Uma alternativa é a plantação de árvores de pequeno 
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porte agrupadas, que ajudam a criar áreas protegidas em passeios 
onde a velocidade do vento pode se tornar confortável. As barreiras 
criadas por árvores também ajudam a filtrar a poeira e diminui o ruído, 
contribuindo para criar um ambiente urbano mais agradável (Mascaró
e Mascaró, 2005a).

De acordo com Miana (2010), estudos feitos na área de psicologia 
ambiental apontam que a existência de vegetação na cidade afeta as 
reações emocionais dos indivíduos, que tendem a ser mais amisto-
sos, cooperativos e menos deprimidos. A vegetação também exerce 
influência positiva sobre a qualidade de vida urbana, sugerindo um 
ambiente melhor e mais limpo para se viver.

Outro benefício interessante da arborização urbana é que ela cria a 
ilusão óptica de estreitamento da via. Quando os motoristas trafegam 
em vias mais estreitas eles tendem a dirigir mais devagar e isto cola-
bora para facilitar o tráfego de ciclistas. Nas figuras 2 e 3 observam-se 
duas ruas, uma com e outra sem arborização. A rua sem árvores apa-
renta ser mais larga do que a com árvores (ITE/FHWA, 1999)

Figura 2
Avenida sem arborização em São Paulo, SP

Fonte: manoeldc.blogspot.com (2013).
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Figura 3
Via arborizada e efeito de estreitamento

Fonte: www.bemparana.com.br (2013).

Para um planejamento adequado da arborização é preciso levar em 
consideração: o porte das espécies, sua vida útil, a adaptabilidade ao 
clima, resistência, velocidade de crescimento, características das raí-
zes, o tipo de floração e resistência a pragas e doenças.

Os autores Mascaró e Mascaró (2005a) informam ser necessário prever 
uma distância mínima no entorno para as árvores se desenvolverem de 
forma saudável. Quando ocorre cruzamento das copas, em grupamen-
tos arbóreos, podem surgir barreiras para a ventilação e insolação do 
espaço urbano e das edificações próximas. Para evitar estes problemas 
os autores recomendam a distância média entre 7 a 12 m, que pode 
variar conforme as espécies adotadas, a largura da rua e seus passeios.

Ainda para os mesmos autores, a escolha do porte da árvore a ser 
plantada varia em função da largura da via e da calçada. Para espaços 
reduzidos esta ação pode até mesmo ser contraindicada. Outro fator 
a ser observado é a existência de rede aérea de fiação, que determina 
a adoção do pequeno porte.

A árvore é considerada de pequeno porte quando: a altura da árvore 
adulta atinge de 4 a 6 m, com copa de raio de 2 a 3 m. Para médio porte 
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a altura da árvore quando adulta será de 6 a 8 m e raio da copa de 4 a 
5 m (Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá 
- IPDSA). Espécies de grande porte serão as que, na fase adulta, atin-
gem mais de 10 m de altura e copa de 3,5 a 5 m de raio (CPFL, 2008). 
O quadro 1 apresenta as medidas dos portes das árvores.

Quadro 1
Medidas dos portes das árvores

Porte da árvore Altura Copa – raio

Pequena 4 a 6 m 2 a 3 m

Média 6 a 8 m 4 a 5 m

Grande Mais de 10 m 3,5 m a 5 m

Fonte: IPDSA e CPFL (2008).

Para o planejamento da arborização urbana também é importante 
observar os seguintes itens:

Altura mínima da árvore a ser plantada: Mascaró (2005a) recomen-
da a altura mínima de 1,80 m a 2,00 m entre a base da árvore e o 
início da copa, como indicado na figura 4.
Altura máxima da árvore: abaixo de fiação, deve-se deixar uma 
distância mínima de 0,50 m. Assim, a altura da árvore a ser planta-
da, para não haver podas, seria de 4,90 m (figura 5).

Figura 4
Altura mínima de árvore

Fonte: Mascaró (2005a).
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Figura 5
Distância mínima entre rede aérea e árvores

Fonte: Mascaró (2005a) e editado pelas autoras.

METODOLOGIA

Para a verificação da potencialidade cicloviária referente à arboriza-
ção foi adotado um Indicador de Potencialidade Cicloviária - IPC, ao 
qual foi introduzida uma pontuação. O indicador serviu para: avaliar 
condições e tendências, comparar lugares e situações, analisar uma 
condição com relação às metas específicas e fornecer informações 
organizadas de forma sintética. Assim, cada via pôde ser comparada 
em relação à pontuação total obtida, podendo-se concluir dessa 
maneira quais vias eram as mais indicadas para receber as infraestru-
turas cicloviárias.

Quando se pratica arborização urbana com a finalidade de sombreamen-
to de locais para circular, devem-se observar alguns parâmetros especí-
ficos. O projeto deve ser integrado ao desenho urbano e observada a 
função da rua: se é comercial, residencial ou industrial, por exemplo.

O quadro 2 indica as restrições de arborização em diferentes ruas, 
relacionando a largura de via pública, da calçada, a posição da cons-
trução, a existência de rede aérea com o porte de árvore e a melhor 
posição para plantio.
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Quadro 2
Plantio recomendado para arborização

Largura Situação da construção Plantio de espécie

Rua Passeio Na divisa Com recuo Porte Local

< 9,0 m ≤ 2,5 m sim - - Não arborizar

- sim Pequeno Dentro da propriedade

> 2,5 m sim - Pequeno Oposto à fiação

- sim Pequeno Oposto à fiação
Dentro da propriedade

≥ 9,0 m ≤ 2,5 m sim - Médio Oposto à fiação

- sim Médio Oposto à fiação

Dentro da propriedade

>2,5 m sim - Grande Oposto à fiação

- sim Pequeno Sob afiação

- sim Grande Oposto à fiação

≥ 12,0 m < 2,5 m sim - Médio Oposto à fiação

- sim Médio Oposto à fiação

≥ 2,5 m - sim Pequena Sob a fiação

sim - Grande Oposto à fiação

Fonte: Adaptado de Mascaró (2005).

Este critério foi avaliado no estudo de caso descrito no próximo capí-
tulo, a partir de observação local. O levantamento também contou 
com o auxílio do software Google Earth, no que se refere à existência 
de árvores, copa, distanciamento entre um indivíduo e outro. Os
demais aspectos (altura livre do tronco, porte etc.) foram observados 
em campo e anotados em ficha. 

Os itens levantados em campo:
Existência ou não de árvore;
Foram considerados sem arborização: os locais com espaçamento 
irregular de árvores (distância entre indivíduos superior ao reco-
mendado), onde havia um número insignificante de exemplares 
como, por exemplo, um ou dois numa quadra inteira;
Porte das árvores existentes: pequena, média ou grande;
Foram avaliadas como de pequeno porte as espécies: palmeiras, 
tamareiras e ciprestes por proporcionarem pouco ou quase nulo 
sombreamento;
Localização da árvore: no canteiro central ou na calçada. No caso 
de estar no canteiro, foi verificado se estava centralizada ou plan-
tada de forma desencontrada;
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Altura livre da base da árvore ao início dos galhos: se tinham o 
mínimo de 2,25 m de altura;
Largura da via pública;
Largura da calçada e do canteiro central (quando existir);
Foram demarcadas as calçadas com rede aérea de fiação;
Distância entre as árvores: se estava adequada ou não, de modo a 
proporcionar sombreamento contínuo. Foram anotadas ruas com 
árvores plantadas a intervalo irregular.

A arborização no canteiro central plantada de forma desencontrada 
foi considerada como inadequada e o IPC igual a zero. O mesmo se 
aplicou à altura livre inferior a 2,25 m.

Os itens referentes à largura da via pública, da calçada, do canteiro 
central e a demarcação das calçadas com rede aérea e fiação servi-
ram para analisar se era possível adequar o plantio de árvores e qual 
o seu porte.

Para fins de verificação de sombreamento adequado, com relação à 
distância entre as árvores, foi adotada a distância média de 5 m para 
árvores de pequeno porte, 7 m para as de médio porte e 10 m para as 
de grande porte (Mascaró e Mascaró, 2005a).

Para o critério de existência de arborização, porte de árvores e espé-
cie, foram consideradas adequadas para fins de sombreamento árvo-
res de porte grande (copa de raio de 3,5 m a 5 m e altura acima de 10 
m) a médio (copa de raio de 4 a 5 m e altura de 6 a 8 m). O quadro 3 
somente registra o percentual de arborização para o cenário atual; da 
mesma forma, a posição da árvore no canteiro central só existe quan-
do foi analisado este espaço.

No caso de vias sem arborização, para verificar cenários futuros, tam-
bém foi usado quadro 3 que avaliou a possibilidade do passeio ou 
canteiro receberem árvores e qual o porte destas. Se, em qualquer 
das verificações, o item obtivesse a classificação de inadequado, os 
demais não precisavam ser analisados e também não fariam parte do 
quadro. Assim, por exemplo, se a via tivesse um percentual de som-
breamento inferior a 41% já seria classificada como inadequada e 
receberia IPC de zero.

As calçadas e canteiros centrais estudados foram os que têm viabili-
dade de receber ciclovias ou ciclofaixas nos cenários atual ou futuro. 
O cenário após adequações considera os passeios e canteiros que 
podem ter sua dimensão aumentada para chegar às dimensões míni-
mas consideradas neste estudo.

Determinou-se a largura mínima de 3,40 m para passeios e de 3,90 m 
para canteiros (livre de obstáculos). Foi adotada como referência para 
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a determinação destas dimensões as recomendações do Grupo Exe-
cutivo de Integração da Política de Transportes - Geipot (2001) para 
ciclovia bidirecional (mínimo de 2,50 m). Também foram considerados 
os estudos de Gondim (2010) para ciclofaixa em calçada (1,20 m no 
caso de unidirecional), Mascaró (2005) para área permeável em pas-
seio para árvore (1,0 m x 1,0 m) e a NBR 9050 (2004), referente à lar-
gura da faixa livre de circulação (mínima de 1,20 m).

Quadro 3
Eixo viário – análise da arborização e IPC

Posição da 
árvore para 
canteiro central

Percentual 
de
arborização

Altura
útil

Calçada ou 
canteiro

Classificação Pontuação
de IPC

Descentralizada < 41 < 2,25 m Arborização
não indicada

Inadequado 0

Árvore de 
pequeno porte

Inadequado 0

Centralizada ≥ 41 ≥ 2,25 m Árvore de 
médio porte

Adequado 05

Árvore de 
grande porte

Adequado 10

Fonte: Autoras (2013).

ESTUDO DE CASO

Caracterização do local e objeto de estudo

O município objeto de estudo, Chapecó, localiza-se na região Sul do 
Brasil, na região oeste do Estado de Santa Catarina, mesorregião da 
Grande Fronteira do Mercosul. De acordo com o Sebrae (2010), 
localiza-se próximo de países do Mercosul (situa-se a 160 km da 
Argentina) (figura 6), o que a torna estratégica para negócios interna-
cionais. A cidade também sedia a Associação dos Municípios do 
Oeste de Santa Catarina - Amosc.

As agroindústrias cresceram rapidamente e junto com a agricultura 
tornaram-se base da economia municipal, conforme o Sebrae (2010). 
Grandes frigoríficos como Aurora e BR Foods possuem unidades na 
cidade. O setor metal-mecânico também tem adquirido força e está 
se especializando em equipamentos para frigoríficos.

Com uma população de 183.530 habitantes, segundo o censo do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE de 2010, ocupa a 
sexta colocação no ranking populacional catarinense. Nos anos de 
2000 a 2010, conforme o IBGE, a população cresceu a uma taxa acu-
mulada de 24,90% e de 1,9% ao ano, taxa superior ao padrão nacional 
de 1,05% em 2008 (Sebrae, 2010). A demanda de empregos pelas 
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indústrias, frigoríficos e agroindústrias, aliada ao êxodo rural são alguns 
fatores que explicam o forte crescimento apresentado pelo município.

Figura 6
Situação geográfica de Chapecó

Fonte: Fujita (2012) e editado pelas autoras.

Outro fator que colabora para o crescimento populacional é a atrativi-
dade gerada pelas faculdades e universidades. Chapecó conta com 
quatro grandes universidades: a Universidade Comunitária da Região
de Chapecó - Unochapecó, a Universidade do Oeste de Santa Cata-
rina - Unoesc (rede privada), a Universidade do Estado de Santa Cata-
rina - Udesc (estadual) e a Universidade Federal da Fronteira Sul - 
UFFS (federal).

No Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial de Chapecó, PDDTC 
(Prefeitura do Município de Chapecó, 2004), há um capítulo específico 
para as ciclovias: o capítulo XII – Programa de Implementação de 
Ciclovias. Neste item são abordados assuntos como os objetivos do 
programa, a menção de que serão elaborados estudos para verifica-
ção de locais onde podem ser implantadas ciclovias e elaboração de 
projetos que forem demandados para a execução das rotas cicláveis.

Contudo, não há a menção de onde virá dotação orçamentária, nem 
de prazos de execução dos planos e nem qual órgão será o respon-
sável pelos projetos e suas implementações. Talvez seja por estes 
motivos de pouco se ter avançado na concretização deste programa, 
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tanto que as rotas previstas na figura 7 foram apenas parcialmente 
implantadas até agora. De todas as previstas, apenas um trecho da 
av. Getúlio Dorneles Vargas foi executado. Mesmo assim, a ciclovia no 
canteiro central tem diversos problemas técnicos de segurança na 
geometria do traçado e não faz ligação com áreas de interesse do 
público. Por estes motivos ela não tem sido utilizada. Como se obser-
va na figura 7, aparentemente o interesse inicial das ciclovias era o de 
interligar áreas de lazer, não houve um objetivo voltado ao sistema 
como meio de transporte (que seria mais utilizado e eficaz).

A área objeto de estudo deste trabalho foi a região do centro do muni-
cípio (figura 8).

Figura 7
Mapa com previsão de ciclovias

Fonte: Prefeitura Municipal de Chapecó e editado pelas autoras (2013).

Av. Getúlio D. Vargas

Ciclovia desconectada da
rede viária
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Figura 8
Área de estudo

Fonte: Prefeitura Municipal de Chapecó e editado pelas autoras (2013).

Verificou-se que não há uniformidade em relação à arborização 
urbana na área em estudo, tanto no que se refere às espécies plan-
tadas, como no espaçamento existente. O que se observa é a falta 
de homogeneidade das árvores nesta região, o que demonstra uma 
ausência de cuidado em seguir um projeto de arborização urbana.

As árvores existentes são, em sua maioria, de médio porte. A espécie 
mais comum encontrada foi o Ligustro como notado na figura 9 (copa 
de 3 a 4 m de raio e altura de até 8 m). Em alguns trechos, foram 
detectadas árvores de outras espécies de grande porte, como a Tipu-
ana (copa de 10 m de diâmetro e de até 25 m de altura) e, em outros, 
a vegetação é inadequada, como na quadra da Prefeitura Municipal
de Chapecó onde existem arbustos do tipo Hibiscus alinhados com 
algumas árvores de porte pequeno, neste caso classificados como 
inadequados.
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Figura 9
Ligustro na área central

Fonte: Autoras (2013).

Arborização em calçadas

O levantamento feito no local apontou que somente uma via possui 
arborização adequada, em termos de espaçamento, copa e altura 
livre, tendo recebido IPC de cinco pontos (figura 10). Por outro lado, 
78% das calçadas não possuem árvores. Nos locais onde elas exis-
tem, a maioria tem o espaçamento inadequado, no sentido de os 
exemplares estarem muito distantes uns dos outros, com espaço 
superior ao indicado na metodologia, configurando um IPC de zero 
ponto na perspectiva atual.

Num cenário futuro, 26 das 51 vias analisadas que não possuem árvo-
res, ou seja, 51% têm a possibilidade de ter a arborização adequada. 
Também há o caso em que existe arborização, mas o espaçamento é 
inadequado. Em tais calçadas também é possível corrigir esta situa-
ção e o IPC referente está apresentado na figura 11
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Figura 10
Pontuação de IPC para calçada em cenário atual

Figura 11
Pontuação de IPC para arborização de calçada em cenário futuro

Fonte: Prefeitura Municipal de Chapecó e editado pelas autoras (2013).
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Os locais que não têm potencialidade para este item são os que 
apresentaram rede aérea em ambos os lados, como ilustra a figura 
12. Sob fiação, o porte recomendado é o pequeno e para a meto-
dologia deste estudo, conforme indicado no quadro 3, é classifica-
da como inadequada e o IPC referente é igual a zero. Outros casos 
encontrados são os de locais onde o espaço existente da calçada 
e da pista não comportam a plantação de árvores ou o porte indi-
cado é do tipo pequeno.

Figura 12
Av. Fernando Machado com rede aérea em ambos os lados

Fonte: www.maps.google.com.br (2011).

Arborização em canteiros

Os canteiros analisados para a situação existente foram os que em 
cenário atual apresentam espaço físico para a implantação de infraes-
truturas cicloviárias. A av. Getúlio D. Vargas, única que pontuou no 
aspecto espaço físico de canteiro central, apresenta plantação de 
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árvores inadequada em alguns trechos, devido à locação de forma 
desencontrada e altura livre inferior a 2,25 m (figura 13). Dessa forma, 
também não recebeu pontuação de IPC (figura 14).

Em cenário futuro, somente a av. Getúlio D. Vargas teria condições de 
ter seu canteiro adequado para a instalação de infraestruturas ciclovi-
árias. Nesta avenida, a arborização existente de um modo geral é 
adequada. Entretanto, há a necessidade de modificar a posição de 
plantio; como já foi observado, existem árvores plantadas de forma 
desencontrada e estas precisam ser centralizadas em relação ao can-
teiro, o que é possível em cenário futuro. É preciso corrigir também a 
altura livre das árvores, cujos galhos se iniciam a menos de 2,25 m de 
altura. Isto é possível de se fazer com podas e manutenção. Se tais 
alterações forem executadas, a pontuação de IPC em cenário futuro 
fica igual a cinco pontos (figura 15).

Figura 13
Ligustros plantados em canteiro

Fonte: Autoras (2013).
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Figura 14
Pontuação de IPC para arborização em canteiro em cenário atual

Figura 15
Pontuação de IPC para arborização em canteiro em cenário futuro

Fonte: Prefeitura Municipal de Chapecó e editado pelas autoras (2013).
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CONCLUSÕES

A proposta deste estudo foi a análise da arborização urbana do cen-
tro de Chapecó em relação ao transporte cicloviário, em cenário 
atual e futuro. A análise mostrou que tanto nas calçadas como no 
canteiro central as árvores estão em desacordo com os parâmetros 
estabelecidos pela metodologia deste trabalho. Portanto, não se 
recomenda a instalação de ciclovias e ciclofaixas nestes locais sem 
as adequações necessárias.

Para o cenário futuro, apenas o canteiro central de uma via (av. Getú-
lio D. Vargas) se mostrou apta a receber infraestruturas cicloviárias e, 
portanto, a adequação da arborização. Já com relação às calçadas, 
51% das vias apresentaram a possibilidade de receber essas infraes-
truturas e de terem as árvores plantadas de forma ideal para isso, 
segundo os parâmetros da metodologia. Concluiu-se, portanto, haver 
na área estudada maior potencialidade cicloviária nas calçadas do 
que nos canteiros centrais.

Para uma continuidade deste estudo sugere-se a avaliação de quais 
espécies de árvores seriam mais compatíveis com o transporte ciclo-
viário. Também poderia ser estudado o efeito de outras vegetações, 
como coberturas, forrações e arbustos nos aspectos de bem-estar 
relacionados à paisagem, ao clima e a outros fatores, relacionando-os 
com o conforto do ciclista.
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