
“Pensar globalmente, agir localmente e transformar-se interiormente”

A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente publica a 
Cartilha de Arborização Urbana, dando continuidade ao seu trabalho 
de fomentar a arborização no município de São Paulo de forma que a 
população participe ativamente desse processo.

A arborização é uma ação importante para melhorar a qualidade 
ambiental da cidade e contribuir com a redução do impacto das 
mudanças climáticas.

A Cartilha consiste num conjunto de informações técnicas que 
auxiliará o munícipe a realizar com sucesso o plantio de sua própria 
árvore, respeitando as diretrizes estabe- lecidas pela SVMA.

O plantio de árvores é um ato de cidadania muito importante e 
contribui para melhorar nossa qualidade de vida, por isso é funda-
mental o planejamento da arborização urbana. O plantio realizado 
sem planejamento, com espécies não indicadas ao meio urbano, ou 
feito com técnica inadequada, pode acarretar em diversas situações 
de transtornos futuros ao cidadão, como casas com trincas, infiltra-
ções, calçadas quebradas, ou até mesmo o comprometimento da 
saúde da árvore. 

A manutenção das árvores urbanas é outro ponto fundamental. Se 
não for realizada de maneira adequada pode causar sérios 
problemas, como a queda do exemplar arbóreo. Infelizmente, um dos 
exemplos mais encontrados de manutenção inadequada é a utiliza-
ção da poda drástica e da poda de rebaixamento, que acabam com o 
formato da copa e comprometem a estabilidade do exemplar 
arbóreo. Hoje este tipo de poda é considerado um crime contra as 
árvores, passível inclusive de multa. A poda de raiz deve ser evitada, 
pois quando realizada sem acompanhamento compromete a estabi-
lidade da árvore, levando à queda. Muitas árvores na cidade sofrem 
com este tipo de ação.  Outro aspecto importante é a adequação do 
canteiro da árvore, que melhora a permeabilidade do solo e acesso à 
água pelas raízes. O compromisso da população com os cuidados e 
manutenção das mudas é fundamental para que tenhamos árvores 
adultas saudáveis. 

O trabalho que temos para cuidar de uma árvore, como o plantio, a 
rega, a adubação, a limpeza da calçada e da calha de nossas casas, é 
infinitamente recompensado com os benefícios que a arborização 
proporciona. 

Todas as pessoas que desejarem participar desta campanha de 
arborização poderão adquirir uma muda gratuitamente. Para tanto, 
devem dirigir-se a um parque municipal, e no momento da entrega 
da muda receberão informações técnicas complementares.

A Cartilha contempla uma parte técnica ilustrada, um Termo de 
Recebimento de Muda que será assinado pelo cidadão e um “Check-
List” (questionário) a ser preenchido pelo munícipe informando as 
características do local onde pretende plantar a árvore. Essas informa-
ções abastecerão um banco de dados da Prefeitura que contribuírá 
para a gestão da arborização urbana no município de São Paulo.                  

depave2@prefeitura.sp.gov.br
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