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Art. 265  - SAPAVEL – Sistema de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres

Art. 288  - Ação prioritária do SAPAVEL

IV – elaborar o Plano Municipal de Arborização Urbana

Programa de Metas 2019-2020

Iniciativa 30 d.

PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO (PDE ) – Lei 16.050/2014



Art. 286 - PMAU é instrumento para definir o planejamento, implantação e manejo

da arborização Urbana no Município

Conteúdo mínimo:

I – inventário qualitativo e quantitativo;

II – diagnóstico do déficit de vegetação arbórea por distrito e por Subprefeitura e indicação de ordem de

prioridades;

III – identificação das áreas e logradouros públicos passíveis de recepcionar vegetação arbórea

IV – classificação e indicação das espécies ou conjunto de espécies mais adequadas ao plantio

V – objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para prover a cidade de cobertura arbórea

VI – implantação de sistema de informações de plantio e manejo da arborização urbana integrado ao

Sistema de Informações Ambientais;

VII – programa de educação ambiental à população atendida concomitante no tempo e no espaço com

o cronograma de plantio.





✓ SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE

✓ SECRETARIA DE SUBPREFEITURAS

Subprefeituras e Serviço funerário

✓ SEGURANÇA URBANA/Defesa Civil 

✓ SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO

✓ AMLURB -Autoridade Municipal de Limpeza 
Urbana

✓ Outras secretarias/órgãos convidados em 
reuniões pontuais

Portaria 331/19  - DOC 19/11/19 - 92 integrantes

Portaria 217/20  - DOC 14/08/20 – 86 integrantes

ETAPA II 
GT Intersecretarial



Objetivo Geral

Ser um instrumento para definir o planejamento e a gestão da arborização no

Município de São Paulo visando o aumento da resiliência da cidade às mudanças

climáticas, a qualificação da paisagem e a satisfação da população, considerando

os pressupostos da ecologia e das cidades inteligentes.

Princípios e Diretrizes

✓ Gestão Planejada e inclusiva

✓ Participação social

✓ Fundamentação científica e técnica das ações

✓ Integração dos órgãos públicos e agentes que 

atuam na arborização

✓ Otimização dos recursos públicos investidos na 

gestão da arborização

✓ Governança



I. PLANTAR

II. CUIDAR

III.CONHECER

IV.ENVOLVER

V.INTEGRAR

Subgrupos Temáticos



ETAPA II 

DIAGNÓSTICO

➢ Reuniões Subgrupos temáticos

➢ Oficinas Técnicas PMSP

➢ Oficinas Participativas População

➢ Oficinas Diversas

• Viveiristas

• Concessionárias de serviços públicos

• Terceirizadas (manejo e plantio)
• Fiscalização

➢ Questionário Técnicos Subprefeituras 

➢ Questionário População

➢ Email PMAU

➢ Levantamento e Mapa Participação Social 



PLANTAR

Quem Planta na cidade?

✓ SVMA - incremento

✓ Subprefeituras - substituição

✓ TAC – reparação ambiental

✓ TCA – compensação ambiental

✓ Munícipes – campanha e coletivos

✓ Órgãos municipais, estaduais e federais –

substituição e incremento

Mudas

✓ Produção municipal – Viveiro Harry Blossfeld

✓ Oriundas de TCA



PLANTAR 



CUIDAR 



ENVOLVER 



INTEGRAR



CONHECER



ARBORIZAÇÃO E CLIMA

Benefícios da arborização

– redução ampliação térmica, insolação direta, 

velocidade de ventos

- Ampliação evapotranspiração

- Atenua fenômeno ilha de calor

- - promove estabilidade microclimática

Pesquisa cientifica

- adaptação de espécies

- taxa de desenvolvimento

- serviços ecossistêmicos

- Benefícios a saúde

Percepção dos benefícios
Gestão publica













PLANO DE AÇÃO

➢ Consulta publica

➢ Reuniões Coordenadores subgrupos temáticos 

➢ Revisão das Ações

➢ Ações reorganizadas nos temas e agrupadas

170 Ações



CONHECER

Ação 03 - Elaborar o Manual de Compostagem e Reaproveitamento de
Resíduos Arbóreos

Ação 19 - Estabelecer cooperação técnica com instituições de ensino e

pesquisa para:

3- estudar o comportamento das espécies nativas potenciais, ainda não
comuns na arborização urbana;

4- avaliar o desempenho e adaptar as novas tecnologias de plantio à realidade

do município;

5- avaliar o comportamento e o desenvolvimento das espécies plantadas em

alternativas locacionais de plantio;

6- elaboração de estudos referentes aos serviços ecosssitêmicos prestados

pelas árvores;

7- indicação de espécies e monitoramento do desenvolvimento das mudas

plantadas avaliando sua adaptação às condições climáticas;

10- realizar o monitoramento de indicadores climáticos no âmbito dos Planos

Regionais para avaliação da adaptação da arborização e sua contribuição ao

Plano Municipal de Mudanças Climáticas;

12- Elaborar estudo técnico-econômico-ambiental sobre o tempo de uso dos

caminhões nos contratos e a possibilidade de utilização de equipamentos com

matriz energética alternativa, considerando o Plano de Ação Climática do

Município de São Paulo.

Principais ações propostas



ENVOLVER

Ação 52 - Ampliar as ações para doação das mudas arbóreas

no âmbito da Campanha Permanente de Incentivo à
Arborização.

Ação 54 - Elaborar material contendo informações técnicas

sobre as espécies arbóreas, a ser distribuído junto com a muda
doada na Campanha Permanente de Incentivo à Arborização e

também divulgá-lo amplamente para população nas diversas

mídias.

Principais ações propostas



PLANTAR

Ação 65 - Definir nova listagem de espécies arbóreas a serem

produzidas, revisada a cada 05 anos, prevendo:

- a implantação da arborização urbana com espécies

preferencialmente nativas do Município de São Paulo;

Ação 67 - Identificar locais potenciais para a criação e

implantação de 4 (quatro) viveiros estacionais municipais

descentralizados (Norte, Sul, Leste, Oeste), vinculados à Divisão de
Arborização Urbana - DAU da Secretaria Municipal do Verde e do

Meio Ambiente - SVMA, preferencialmente em locais próximos às

rodovias e fora da área de rodízio municipal.

Ação 79 - Revisar a Quota Ambiental prevendo adequar os
indicadores, inserindo critérios como o Mapeamento Digital da

Cobertura Vegetal 2020 e a possibilidade de novas modalidades,

visando maximizar área permeável e densidade arbórea no

interior do imóvel.

Ação 90 - Explorar alternativas locacionais visando a arborização,

e identificar em conjunto com a CET as vias públicas potenciais

para implementá-las.

Principais ações propostas



CUIDAR

Ação 96 - Avaliar áreas que necessitem de proteção

considerando a arborização do Mapeamento Digital da

Cobertura Vegetal 2020 e declarar novas áreas protegidas
conforme análises de dados municipais (importância para o

local, exemplares arbóreos presentes, estudos ambientais).

Ação 106 - Identificar, avaliar e mapear em conjunto com a

concessionária de distribuição elétrica:

1 - os conflitos de árvores com as linhas de distribuição de

energia elétrica na elaboração do Planos Regionais de

Arborização, visando a adequação dos equipamentos elétricos

para redução da interferência com a preservação da

arborização;
2 - áreas com alto índice de eletrocussões em animais.

Ação 109 - Aumentar o número de patios de compostagem da 

Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP

Ação 127 - Revisar a Portaria nº130/SVMA/13, a qual disciplina 

os critérios e procedimentos de compensação ambiental por 

corte, transplante ou intervenção ao meio ambiente:

1 - estabelecer as diretrizes e critérios para a análise da 

solicitação de manejo arbóreo, considerando as áreas 

mapeadas no Plano Municipal da Mata Atlântica - PMMA e o 

Mapeamento Digital da Cobertura Vegetal 2020;

2 - considerar a densidade arbórea do entorno como critério 

para análise na solicitação de manejo arbóreo no âmbito do 
Termo de Compromisso Ambiental - TCA;

Principais ações propostas



INTEGRAR
Ação 168 - Elaborar Planos Regionais de Arborização por Subprefeitura, contendo diretrizes para plantio, manejo arbóreo e ações 
educativas, considerando:
1- as características locais, o histórico de dados, Mapeamento Digital da Cobertura Vegetal 2020, dados climáticos e meteorológicos, 
relevo e demais estudos que possam contribuir;
2- o levantamento de logradouros prioritários;
3- o paisagismo e o manejo na escolha das espécies para o plantio, considerando a utilização de uma mesma espécie por rua, 
promovendo a diversidade em escala macro;
4- o levantamento das áreas potenciais para plantio;
5- as diretrizes para as grandes avenidas, utilizando o plantio de mudas preferencialmente de Diâmetro na Altura do Peito - DAP 5 e 
espécies de grande porte;
6- a formação de corredores arborizados com função de conectividade;
7- a participação social;
8- a realização de vistorias técnicas, a execução de plantios e manejos arbóreos somente por  planejamento e em ruas contínuas;
9- a erradicação de espécies arbóreas exóticas invasoras e a substituição destas conforme paisagismo previsto, tendo como critérios a 
alimentação para fauna e uso local pela população, conforme os planos de gestão de praças, parques e demais áreas
verdes livres;
10- o levantamento de árvores senescentes para a formação de um banco de plantios antecipados com objetivo de substituição visando 
a manutenção da cobertura arbórea do distrito;
11- procedimento junto à concessionária de distribuição elétrica para que, quando necessário, seja realizada a troca do cabeamento, a 
fim de evitar conflitos nos locais previstos para a realização de plantios de mudas arbóreas;
12- os conflitos de árvores com as linhas de distribuição de energia elétrica, visando a adequação dos equipamentos elétricos para 
redução da interferência com a preservação da arborização e áreas com alto índice de eletrocussões em animais;
13- a elaboração de diretriz técnica para Projetos de Arborização nos passeios públicos, considerando a realocação dos equipamentos
públicos;
14- a elaboração de mapeamento de áreas públicas que possuem espécies inadequadas ao local e elaborar plano de manejo para sua
remoção e substituição.

Principais ações propostas

Ação 138 - Criar o Sistema de Gestão da Arborização - SisArb, 

que será acessado por todos funcionários da PMSP que atuam 

na gestão da arborização, integrando todos os sistemas atuais 

que tratam e que venham a tratar da arborização,



Indicadores

✓ Cobertura arbórea por distrito (2020, 2030, 2040) 

✓ Árvores por km de viário

✓ Taxa de incremento arbóreo

✓ Taxa de diversidade de espécies nativas do município plantadas

✓ Taxa de perda de cobertura arbórea

✓ Quantitativo de queda de árvores 

✓ Porcentagem de subprefeituras com planos regionais 

✓ Custo do manejo por árvore

✓ Numero exemplares de espécies invasoras manejadas

✓ Número de experimentos, estudos e pesquisas desenvolvidos

✓ Número de projetos de pesquisa aprovados pelo FEMA

✓ Índice de participação social na arborização

✓ Numero de cursos realizados 

✓ Numero de participantes

✓ Taxa de Implantação do SisArb

✓ Taxa de implantação do Portal da Arborização e do seu aplicativo

✓ Número de árvores cadastradas no módulo “Inventário Arbóreo” do SisArb



IMPLEMENTAÇÃO



IMPLEMENTAÇÃO
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Obrigada!

COORDENAÇÃO
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Divisão de Arborização Urbana
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