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DIRETIVA 
ARBORIZAÇÃO URBANA 

 
Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
Mapa https://www.google.com.br/maps              
RA São José do Rio Preto 
UGRHI Turvo/Grande 
Dados municipais (IBGE, 2010) População: 408258 habitantes  

Área: 431,944 km²                    
 
Experiência  
 
Viveiro Público Municipal. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Ação pontuada no item AU5 da Diretiva Arborização Urbana no Ciclo 2015 do 
PMVA. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Suprimento de mudas para ações de arborização urbana, reflorestamento de áreas 
degradadas e ações de educação ambiental. 
 
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Prefeitura do Município de São José do Rio Preto. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2009 – em funcionamento. 
 
 
Descrição 
 
O Viveiro integra a estrutura da Secretaria do Meio Ambiente, e conta com uma 
equipe composta por 20 funcionários, que participa do processo de produção de 
mudas para doação, plantio nas áreas verdes, coleta de sementes e nas atividades 
de educação ambiental.   
 
O Viveiro está localizado em uma área de fácil acesso para os munícipes. A entrada 
fica na BR 153, KM 61, Jardim Soraya, e funciona de segunda a quinta-feira, das 
8:00 às 17:00, e, nas sextas-feiras, das 8:00 às 16:00 horas. 
 
As mudas produzidas no Viveiro são de espécies nativas e exóticas destinadas para 
arborização urbana, plantio em escolas, canteiros centrais e plantio de recuperação 
em áreas verdes, e são produzidas através de tubetes e saquinhos plásticos. 
Quando atingem a idade e altura ideal são disponibilizadas para doação.  



 
O Viveiro possui uma variedade de 140 espécies de árvores nativas e exóticas e 
conta com estoque de 152.971 mudas (90.002 mudas nos tubetes e 62.969 mudas 
em balaios plásticos).  
 
 
Metodologia  
 
As mudas arbóreas são produzidas pelos sistemas de tubetes, sacos plásticos e 
sementeiras, com (i) espécies exóticas e nativas destinadas ao plantio em passeio 
público, canteiros, rotatórias de avenidas, praças e outros equipamentos públicos; 
(ii) frutíferas para quintais e propriedades rurais do município; e (iii) nativas regionais 
para o plantio em APPs - Áreas de Preservação Permanente.  
 
40% das sementes é coletada no Município e 60% é adquirida por licitação junto a 
produtores de sementes do estado de São Paulo, de forma a manter a diversidade 
genética. 
 
O Viveiro possui uma variedade de 140 espécies de árvores nativas e exóticas, com 
estoque de 152.971 mil. 
 
A Educação Ambiental é pensada para as escolas das redes públicas municipal e 
estadual e particulares, além de outros seguimentos do ensino. 
 
No ato da doação de mudas há a orientação de funcionários, através de instrução 
básica ao munícipe (se possui rede elétrica no seu passeio público, por exemplo) 
para direcionar o tipo de muda. Os munícipes recebem também uma cartilha sobre 
arborização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 
 
 
Desafio(s) 
 
Grande procura por parte dos munícipes de espécies inadequadas ou não indicadas 
para arborização urbana (este desafio foi superado com duas iniciativas: (i) o viveiro 
parou de produzir mudas com ocorrência muito frequente em vias públicas ou cujo 
porte não é adequado para arborização urbana, como “oiti”, “pata de vaca” e “sete 
copas”; e (ii) criação de cartilha de boas práticas para arborização urbana, visando 
instruir o munícipe com relação a muda mais adequada para cada situação e como 
realizar o plantio corretamente). 
 
Os desafios atuais são: (i) produção de mudas com elevado padrão de qualidade e 
porte adequado para arborização em espaços públicos (h ›1,80m); (ii) dificuldade na 
produção de mudas nativas regionais para atendimento de passivos ambientais; (iii) 
necessidade de investimento para melhoria da estrutura de produção de mudas 
(como equipamentos mais modernos e adequação do sistema de irrigação); e (iv) 
necessidade de ampliação da equipe de produção de mudas e de plantios, 
especialmente no que se refere à revitalização de praças, áreas verdes e 
recuperação de matas ciliares (contratação de mão-de-obra qualificada). 
 
 
Resultado(s) 
 
Em 2015, foram plantadas 34.798 mudas de árvores no município de São José do 
Rio Preto, 41,34% mudas a mais que no ano de 2014, em que foram plantadas 
24.620. Do total de mudas plantadas, 18.443 mudas foram implantadas em áreas 



públicas enquanto 16.355 mudas foram doadas para os empreendimentos 
imobiliários (loteamentos), para implantação em áreas de preservação permanente, 
áreas de domínio público e áreas de lazer.  
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Prefeitura de São José do Rio Preto. 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de São José do Rio Preto. 
  
 
Fonte(s) 
 
Relatório de Gestão Ambiental do Município de São José do Rio Preto no Ciclo 
2015 do PMVA. 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



 
 
Fotos do Viveiro Municipal – Secretaria Municipal de Comunicação Social (Sérgio Menezes) 


