
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

EPE0796 
 

PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL 
 
 
 

JOSE NIVALDO DE MELLO JUNIOR 
CAMILA MIRANDA FERRI 
WESLYN MARK ARAUJO 

NATÁLIA GUIMARÃES 
CLAUDIA MEDEIROS 

juniorjnm@hotmail.com 
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA NOTURNO 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
 
 

ORIENTADOR(A) 
ADEMIR FERNANDO MORELLI 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



RESUMO 
 
 

PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL “DIRETIVA: ARBORIZAÇÃO URBANA NO 
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA” O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados 
obtidos a partir dos documentos na diretiva arborização urbana do Programa Município Verde 
Azul. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente tem o objetivo de ganhar eficiência na gestão 
ambiental através da valorização da sociedade visando estimular e capacitar as prefeituras 
implementando a desenvolver uma agenda ambiental estratégica, contando que ao final de 
cada ciclo anual é avaliada a eficácia dos Municípios na condução das ações propostas na 
agenda com adesão de todos os 645 municípios do Estado de São Paulo ao Programa, dando 
a partir de assinaturas de um Protocolo de Intenções onde, estão propostas 10 Diretivas, que 
abordam questões ambientais prioritárias a serem desenvolvidas visa o bem comum de todos o 
meio ambiente. As 10 diretivas, onde os municípios concentram seus esforços para 
desenvolvimento da agenda ambiental são: Esgoto Tratado, Resíduos Sólidos, Biodiversidade, 
Arborização Urbana, Educação Ambiental, Cidade Sustentável, Gestão das Águas, Qualidade 
do Ar, Estrutura Ambiental e Conselho Ambiental. A diretiva de finalidade de Arborização 
Urbana (AU) tem a obrigatoriedade de programar em novos parcelamentos do solo, a expensas 
da garantia de implantação e conservação do projeto, período de manutenção, porte número 
de espécies, com a avaliação pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente (AU). O município 
deverá apresentar a lei regulamentada em que conste a obrigatoriedade de implementação de 
arborização urbana em novos parcelamentos do solo. Contudo identificamos na execução 
deste trabalho que a Secretaria de Meio Ambiente junto aos estados e municípios, estão 
preocupados com o desenvolvimento do município, onde ele seja o menos agressivo possível e 
caso ocorra haja uma maneira de recuperação onde o impacto seja próximo do inexistente dos 
recursos naturais, mas de forma importante e necessária a criação de programas de incentivo 
de utilização dos recursos de maneira consciente e responsável. Apesar do município de 
Pindamonhangaba ter um desenvolvimento oscilatório referente ao ranking geral, na diretiva de 
arborização urbana, o município vem tendo um desempenho crescente como podemos 
perceber no comparativo de pontuação do ano de 2010 para o ano de 2013. O resultado 
apresentado no ano de 2013 pela diretiva de arborização pode ser considerado como bom, 
pois pontuou em todos os critérios, apenas no critério de proporcionalidade à projeção de copa 
que não, sendo o ele com maior peso avaliativo tendo, portanto uma média de 6.0 pontos no 
que poderia alcançar 9.0, sendo que o município está a frente de muitos outros que iniciaram 
suas participações no PMVA, isso demonstra que Pindamonhangaba está realizando suas 
atividades visando a qualidade de vida da população de uma forma sustentável, seus recursos 
naturais e benefícios para própria municipalidade em relação liberação de recursos do Fundo 
Estadual de Controle da Poluição-FECOP, controlado pela Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, ou seja, credibilidade.  


