


Fonte: https://pt.slideshare.net/GabrielaCristinaSganzerla/cartilha-vamos-arborizar-ribeirao-preto 

• Primeira parte direcionada para decisão 
de resolução de nomeação para 
formalização do grupo (alguns modelos) 
(20 min); 

• Segunda parte para apresentação mais 
técnicas das espécies contidas na lista 
(aproximadamente 30) e mais algumas 
que alguém queira apresentar (30 min - 
intervalo de 10 min - 30 min); 

• Terceira e última parte para a definição 
das espécies que serão colocadas para 
a população votar (20 min); 

• Encerramento (10 min). 

 

Proposta de trabalho: 

http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/decretos/dec13508.pdf 



PORTARIA SEMMA N° XX, DE XX DE XXXXXXXXXXXXX DE 2.01X 

  

  O Secretário Municipal do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais e: CONSIDERANDO que a defesa 

do meio ambiente e a sua preservação para as presentes e futuras gerações é dever do Poder Público e da 

coletividade, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal;  

  CONSIDERANDO os incisos III, VI e VII do artigo 23 da Constituição Federal que estabelecem ser de 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção das paisagens naturais 

notáveis e do meio ambiente e a preservação das florestas, da fauna e da flora;  

  CONSIDERANDO a Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que estabelece a Política Nacional do Meio 

Ambiente e os artigos 205 e 225 da Constituição Federal, onde dispõem a incumbência ao Poder Público do 

engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente; 

  CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.368, de 10 de fevereiro de 1999, que disciplina a arborização urbana 

em logradouros públicos no perímetro urbano do Município e o artigo 4º que estabelece a competência exclusiva da 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA em publicar normas técnicas e resoluções em relação à arborização 

urbana no Município;  

  CONSIDERANDO a necessidade de produção de conhecimentos e fomentação para projetos de arborização 

urbana. 



RESOLVE: 

Art. 1º - Criar e constituir um Grupo de Trabalho com o fim de possibilitar o plantio de novas espécies para a arborização 

urbana, por meio de teste de introdução de espécies nativas regionais, com ênfase em calçadas.  

Art. 2º - O Grupo de Trabalho será constituído pela SEMMA, demais Secretarias, Instituições e Sociedade Civil 

interessadas, sob a coordenação da SEMMA, por meio da Engenheira Florestal Marcela Mattos de Almeida Bessa, ou na 

impossibilidade da mesma por designação da SEMMA, ressaltando que todos os presentes que assinarem a lista de 

presença do dia serão considerados integrantes do referido Grupo de Trabalho do dia. 

Art. 3º - Fica determinado que o Grupo de Trabalho, sempre que necessário, poderá solicitar o auxílio de outras 

secretarias ou órgãos técnicos para assuntos que entender pertinentes.  

Art. 4º - A comunicação do Grupo de Trabalho com a Assessoria de Imprensa da Prefeitura se dará por meio do Gabinete 

do Secretário, de modo a garantir a ampla publicidade e a transparência de todo o processo participativo. 

Art. 5º - Todos os atos, programas e execuções do Grupo de Trabalho deverão ser disponibilizados no site oficial da 

Secretaria do Meio Ambiente para conhecimento público.  

Art. 6º - Fica definido que o Grupo de Trabalho será automaticamente extinto após a aprovação e publicação das novas 

espécies a serem testadas. / Após coleta de dados das espécies testadas. 

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
 Bauru, XX de XXXXXXX de 2.01X 

SIDNEI RODRIGUES 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 
DA ARBORIZAÇÃO VIÁRIA  





Tipo de porte Medidas 

Pequeno porte 4 – 6 m 

Médio porte > 6 m – 10 m 

Grande porte > > 10 m 

1.Definição do porte arbóreo 

 

Para definição da dimensão da altura do 

indivíduo arbóreo adotou-se SILVA 2018 que 

utilizou a padronização sugerida por Mascaró e 

Mascaró (2010), apresentada na tabela 1 a 

seguir:  

O município de Bauru, conforme Setzer (1966) e 

seguido pelo Instituto de Botânica, São Paulo, 

Brasil, 2015, está localizado na região ecológica 

Noroeste, enumerada 6. Assim, temos as regiões 

ecológicas Noroeste (6) e Sudoeste (3) como 

base para a primeira etapa da escolha prévia das 

espécies.  

Fonte: 

http://botanica.sp.gov.br/files/2016/01/Lista_de_especies_de

_SP_CERAD-IBT-SMA_2015.pdf 

Tabela 1. Alturas adotadas como definição de porte da arborização. 



Fonte: http://www3.ambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/ffesp_online/ 


