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DIRETIVA 
ARBORIZAÇÃO URBANA 

 
Município BARRETOS 
Mapa https://www.google.com.br/maps              
RA Barretos 
UGRHI Baixo Pardo/Grande 
Dados municipais (IBGE, 2010) População: 112.101 habitantes  

Área: 1566,161 km²                    
 
Experiência  
 
Piloto de Arborização Urbana realizado em parceria entre a Prefeitura e APAE 
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Ação pontuada no item AU3 da Diretiva Arborização Urbana no Ciclo 2015 do 
PMVA. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Sensibilizar e mobilizar a população do Município para a necessidade da 
ampliação do plantio e da conservação de árvores, e efetivamente aumentar a 
área arborizada da Cidade. 
 
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Prefeitura do Município de Barretos. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2015 - concluída. 
 
 
Descrição 
 
Execução de plantio de mudas com porte mínimo de 1,80m entre a raiz e a primeira 
bifurcação, associado à implantação de calçamento ecológico nas duas margens de 
uma das ruas da área central do Município de Barretos. 
  
 
Metodologia  
 
Foi escolhida uma quadra com extensão mínima de 100 metros, sem arborização e 
calçada ecológica em ambos os lados da rua. 



 
A estratégia da Prefeitura para a execução desta experiência envolveu atividades de 
sensibilização e mobilização junto à comunidade que possui residência na rua 
escolhida, através de visitas porta a porta pela equipe da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, explicando a importância da arborização urbana. Foi 
distribuído um folder explicativo de como plantar e cuidar da árvore. 
 
O passo subsequente consistiu na adequação do calçamento para viabilização do 
plantio, por meio da retirada do concreto superficial de 1/3 da largura de ambos os 
lados do calçamento às margens do leito carroçável para a implantação da calçada 
ecológica. 
 
Após o corte da calçada, foi colocada terra com adubo e realizado o plantio da 
grama em toda a extensão da calçada. 
 
O plantio foi realizado pela Prefeitura de Barretos em parceria com a APAE - 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, sendo que a atividade fez parte do 
Projeto “Além dos Muros” desta entidade social.  
 
Por este Projeto, cada semana do mês de setembro de 2015 os alunos colaboraram 
na manutenção de uma área pública do Município. As mudas e insumos foram 
fornecidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, sem qualquer 
custo para os cidadãos que autorizaram a intervenção em suas calçadas. 
 
 
Desafio(s) 
 
Sensibilização e mobilização dos moradores da rua objeto da intervenção. 
 
 
Resultado(s) 
 
Execução das diretrizes previstas no Plano de Arborização, com o envolvimento da 
comunidade local.  
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Barretos; 
 
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Barretos, especialmente os moradores do trecho da área central da 
Cidade. 
  
 
Fonte(s) 
 
Relatório de Gestão Ambiental do Município de Barretos no Ciclo 2015 do PMVA. 
 
 



 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 
 

 
Alunos da APAE durante implantação do Piloto, com supervisão da Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 
 
 
 


