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DIRETIVA 
ARBORIZAÇÃO URBANA 

 
Município ATIBAIA 
Mapa https://www.google.com.br/maps              
RA CAMPINAS 
UGRHI PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ 
Dados municipais (IBGE, 2010) População: 126603 habitantes  

Área: 478 km²                    
 
Experiência  
 
Elaboração e execução de Plano de Arborização Urbana levando em consideração 
a área urbana total do Município de Atibaia. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Ação pontuada no item AU2 da Diretiva Arborização Urbana no Ciclo 2015 do 
PMVA. 
 
 
Objetivo(s) 
 
- Definir critérios para arborização no Município; 
 
- Recuperar a cobertura vegetal da área urbana do Município de Atibaia, 
promovendo a melhoria do ambiente e da qualidade de vida da população. 
 
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Prefeitura do Município de Atibaia. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2015 - em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
O Município de Atibaia demonstrou avanço significativo no planejamento territorial 
urbano no que se refere à arborização urbana. A partir de experiências-piloto 
desenvolvidas em Ciclos anteriores, o Município elaborou, em 2015, o planejamento 
arbóreo extenso atendendo os requisitos estabelecidos na Resolução SMA, 
especialmente trazendo: (i) diagnóstico quali-quantitativo das árvores existentes na 
área urbana dos arruamentos do Município; (ii) definição de áreas prioritárias para 
novos plantios; e (iii) cronograma de execução de remoções/substituições e de 
novos plantios. Adicionalmente, foram formalizados os protocolos técnicos para os 
novos plantios e dos tipos de podas a serem aplicados.  
 



 
Metodologia  
 
Foram utilizados dados obtidos das imagens do satélite RAPIDEYE, com resolução 
espacial de 6,5m, datadas de 21 de fevereiro de 2013. O mapeamento foi elaborado 
por processo de segmentação semi-automática sobre a imagem, utilizando o 
software TerraView na versăo 4.0.0. A precisão cartográfica da imagem do satélite é 
compatível com a escala 1:25.000. A avaliação qualitativa foi executada por meio de 
vistoria em campo.  
 
A partir do diagnóstico foi possível identificar as áreas prioritárias para plantio, além 
de outras medidas a serem adotadas. 
 
 
Desafio(s) 
 
- Elaboração do planejamento da arborização urbana considerando as limitações e 
condições apresentadas pelos passeios públicos, como, por exemplo: existência de 
fiação, largura das calçadas, recuo das edificações, rebaixamento de guias, 
presença de mobiliário urbano (como bancas e telefones públicos), existência de 
placas de sinalização, pontos de ônibus, postes e instalações subterrâneas (água, 
esgoto e drenagem); 
 
- Aproveitamento de espaços públicos após a remoção das árvores de médio e 
grande porte (muitas vezes o espaço se torna inutilizável pela ausência de 
equipamentos de remoção do toco do tronco); 
 
- Sensibilização dos munícipes para adesão ao plantio de árvores nas calçadas de 
suas residências (em muitos casos, o indivíduo arbóreo é visto como um problema); 
 
- Atos de vandalismo, como depredação ou mutilação das mudas plantadas, e furto 
de protetores, que ocorrem com frequência nas áreas urbanas; 
 
- Pouca mão-de-obra disponível, equipamentos adequados e recursos financeiros 
destinados à arborização urbana. 
 
 
Resultado(s) 
 
Plano de Arborização organizado com elenco de dados suficiente para a definição 
de prioridades para a conservação, manejo e expansão das áreas verdes. Trata-se 
de importante instrumento para a arborização urbana no Município de Atibaia, que 
proporciona diversos serviços ambientais para a cidade, como, por exemplo, 
produção de oxigênio e redução do gás carbônico por meio da fotossíntese, 
purificação do ar, promoção do equilíbrio térmico, diminuição da poluição sonora, 
contribuição ao balanço hídrico, redução dos impactos das chuvas, melhorias das 
características paisagísticas e promoção do equilíbrio ecológico. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de Atibaia; 
 
Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), de Nazaré Paulista. 
 



 
Beneficiário(s) 
 
Município de Atibaia. 
  
 
Fonte(s) 
 
Documentos apresentados pelo Município de Atibaia no Ciclo 2015 do PMVA. 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
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