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“O dia todo foi um deleite. No entanto, 
deleite é um termo fraco para expressar os 
sentmentos de um naturalista que, pela 
primeira vez, perambula sozinho por uma 
floresta brasileira.”

Charles Darwin, 29 de Fevereiro de 1832, então com 23 
anos, ao   ter o primeiro contato com uma floresta tropical: a 

Mata Atlântica em Salvador, Bahia.
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A mata é nossa!

André Fraga
Secretário Municipal                                     

da Cidade Sustentável e Inovação

Variadas formações florestais e 

ecossistemas associados como as 

restingas e manguezais caracterizam a 

Mata Atlântica, ao longo de 17 estados 

brasileiros, Paraguai e Argentina. 

A Mata Atlântica é recordista mundial 

em biodiversidade e também é uma das 

mais ameaçadas do planeta. Mesmo 

fragmentada e reduzida, estima-se que 

existam cerca de 20.000 espécies 

vegetais (quase 35% do que existe no 

Brasil), incluindo diversas espécies 

endêmicas (que só são encontradas na 

Mata Atlântica) e ameaçadas de extinção. 

Essa riqueza é maior que a de alguns 

continentes inteiros como América do 

Norte (17.000) e Europa (12.500). 

Quando falamos da fauna, inventários 

indicam que a Mata Atlântica abriga 

849 espécies de aves, 370 espécies de 

anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 de 

mamífe-ros e cerca de 350 espécies de 

peixes. Não é a toa que a Mata Atlântica 

é altamente prioritária para a conservação 

da biodiversidade mundial, e é o único 

bioma que possui uma Lei Federal 

conhecida como Lei da Mata Atlântica (Lei 

11.428/2006 e Decreto 6.660/2008).

Vivem sob os domínios da Mata Atlântica 

atualmente mais de 62% da população 

brasileira, ou seja, mais de 118 milhões 

de habitantes em 3.284 municípios, que 

correspondem a 59% dos existentes no 

Brasil. Destes, 2.481 municípios possuem 

a totalidade dos seus territórios no bioma 

como é o caso de Salvador.

Mesmo com a exuberância característica 

da Mata Atlântica em nossa capital, 

assistimos antes de 2013 por anos o 

aniquilamento das principais manchas 

verdes sem critérios ou fiscalização. Em 

um momento histórico para a cidade, a 

Prefeitura de Salvador, sentou-se a mesa 

junto com o Ministério Público da Bahia, 

O Governo do Estado através do INEMA, 

o Governo Federal representado pelo 

IBAMA, a ADEMI-BA e a Sociedade Civil 

representada pela Rede Brasileira de 

Mata Atlântica, para celebrar um Acordo 

que orienta o licenciamento ambiental do 

município a se basear no Diagnóstico do 

Bioma Mata Atlântica desenvolvido de 

forma brilhante pelas 3ª e 5ª Promotorias 

de Meio Ambiente do MP BA, a quem 

deve-se registrar a capacidade de diálogo e 

entendimento de seus titulares. Adiante um 

seminário para a sociedade, com foco no 

setor imobiliário, apresentou a importância 

de seguir as diretrizes elencadas na Lei 

da Mata Atlântica, também demonstrando 

uma postura responsável e sustentável da 

ADEMI BA, que mobilizou seus associados.

Desde então a Prefeitura tem feito grandes 

investimentos na requalificação de parques 

e áreas verdes, no plantio de árvores, no 

desenvolvimento de marcos legais, na 

produção de manuais e guias orientadores 

para procedimentos operacionais e 

administrativos e o perene trabalho 

pelo engajamento cidadão em nossa 

cidade. Um esforço que mobiliza diversas 

secretarias e órgãos para transformar 

nossa cidade na Capital da Mata Atlântica. 

Esse é um documento que traz uma 

parte dos resultados gerados por esse 

esforço e que tem destacado Salvador 

internacionalmente.

Antônio Carlos Peixoto   
de Magalhães Neto
Prefeito da Cidade de Salvador



Salvador,                       
Capital da Mata Atlântica
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Inserida completamente na Mata 

Atlântica e seus ecossistemas as-

sociados, restingas e manguezais, 

Salvador possui um potencial para 

se transformar na capital nacional do 

bioma recordista de biodiversidade 

mundial. 

Lançado em 2017, o Programa de 

Acesso à Áreas Verdes, Popularização, 

Conservação e Ampliação do Bioma 

Mata Atlântica em Salvador, também 

conhecido como Programa Salvador 

Capital da Mata Atlântica, tem como 

objetivo articular diversas iniciativas 

já em curso além de promover novas 

ações, de forma integradas de forma a 

propiciar o desenvolvimento da cidade 

tendo como elemento estruturante a 

sustentabilidade da Mata Atlântica. 

Entre as metas do programa está a de 

implantar fisicamente os parques do 

Sistema de Áreas de Valor Ambiental 

e Cultural – SAVAM, integrante do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Ur-

bano atual, Lei 9.069/2016. São mais 

de 30 entregas, que se integram ao 

desenvolvimento da estratégia de re-

siliência e aos planos setoriais como o 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, Mudanças Climáticas e 

o Plano Municipal de Conservação 

e Recuperação da Mata Atlântica. O 

Programa integra o eixo Cidade Sus-

tentável do Programa 360.

Dentre os elementos estrutura-

dores do território está o Sistema de 

Áreas de Valor Ambiental e Cultural 

(SAVAM). O atual PDDU trouxe 39 

unidades de conservação integrantes 

do SAVAM com poligonais, suas áreas 

e limites. É o primeiro passo para que 

parques e remanescentes de Mata 

Atlântica sejam preservados, ampli-

ando o acesso do cidadão soteropoli-

tano a áreas verdes de lazer.

Nesse sentido o Programa Salvador 

Capital da Mata Atlântica possui qua-

tro eixos estruturantes:

1. Planos e Políticas Públicas

Tendo o Plano Municipal de Con-

servação e Recuperação da Mata 

Atlântica como elemento estruturante 

desse eixo, o objetivo é conectar 

planos setoriais e gerais a partir da 

perspectiva de conservação e recupe-

ração do bioma. PDDU, LOUOS, Políti-

ca Municipal de Meio Ambiente, Plano 

Diretor de Arborização Urbana, Plano 

Municipal de Gerenciamento Costeiro, 

Plano Municipal de Mobilidade, Plano 

Municipal de Cultura, Plano Munici-

pal de Saneamento são alguns dos 

planos que serão conectados ao 

Plano de Mata Atlântica para que as 

ações desenvolvam capilaridade. Em 

paralelo algumas regulamentações de 

planos já foram promovidas e outras 

estão em curso. A cidade já possui o 

Guia Orientador para a Implantação 

de Unidades de Conservação Mu-

nicipais, o Manual Técnico de Arbori-

zação Urbana com Espécies da Mata 

Atlântica e o Manual Técnico de Poda 

de Árvores e deverá desenvolver 

ainda manuais para orientação quanto 

a atividades de produção de mudas 

nativas e a procedimentos operacion-
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ais para o transplantio de árvores.

2. Implantação de novos 
parques criados pelo PDDU e 
requalificação dos parques já 
implantados

Esse eixo gira em torno das áreas pro-

tegidas, sejam as já existentes sejam 

as criadas pela reestruturação do Sis-

tema de Áreas de Valor Ambiental e 

Cultural – SAVAM, integrante do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano 

atual, Lei 9.069/2016. Como metas do 

eixo, estão a reforma e implantação de 

sete parques até 2020, com projetos 

desenvolvidos a partir da participação 

popular orientados por critérios am-

bientais, técnicos e sociais. O desen-

volvimento de planos de manejo para 

as UC’s e a implantação dos Consel-

hos Gestores dos Parques, são ações 

que também fazem parte do eixo.

3. Engajamento e cultura cidadã

Sem o envolvimento e engajamento 

das pessoas, um elemento impor-

tante para o sucesso, o programa 

perde força. Para isso ações, cam-

panhas e atividades promoverão o 

conhecimento sobre a importância e 

benefícios da Mata Atlântica e seus 

temas associados. Ações de plantio, 

eventos, audiências públicas, projetos 

de doação de mudas, campanhas 

publicitárias se conectaram a ações 

dos outros eixos já em curso.

4.Arborização Urbana

Ação visível e de grande relevância, a 

arborização urbana em Salvador vem 

crescendo em escala e aparato e con-

hecimento técnico desde 2013. Ações 

que envolvem o plantio com escolas, 

comunidades e cidadãos são o foco 

desse eixo. A partir da popularização 

do conhecimento técnico, aperfeiçoar 

permanentemente ações de arbori-

zação urbana, permitindo maior su 

cesso e mais engajamento.
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Resultado de um trabalho que 

durou cerca de dois anos e meio, o              

“Diagnóstico de Vegetação do Bioma 

Mata Atlântica na Cidade do Salva-

dor”, elaborado pela 5ª Promotoria de 

Justiça do Meio Ambiente (5ª PJMA) 

com o apoio da 3ª PJMA, se tornou um 

importante instrumento em defesa 

da Mata Atlântica na capital baiana e 

um avanço em direção da construção 

do Plano Municipal de Conservação e 

Recuperação da Mata Atlântica.

Para produzir o documento, inicial-

mente foi instaurado pelo Ministério 

Público um inquérito civil, em 2010, 

com o objetivo de verificar o cumpri-

mento da Lei da Mata Atlântica (nº 

11.428) em Salvador. O resultado foi 

a constatação de que não existia um 

instrumento capaz de subsidiar o 

trabalho. A partir de então, foi estru-

turada uma equipe técnica e qualifi-

cada formada também por doutores e 

pós-doutores de geoprocessamento 

de dados e classificações de vegetais 

para a elaboração do conteúdo.

O diagnóstico, que inclui também as 

ilhas, aponta as áreas da cidade onde 

está localizada a vegetação nativa 

e qual o seu respectivo estágio. O 

documento divide a cidade em seis 

grandes grupos, com o objetivo de 

nortear espacialmente a coleta de da-

dos, processamento de informações 

e obtenção de resultados realizadas 

pela a equipe.  Em cada um desses 

grupos foram listados elementos 

como todas as espécies nativas, a 

presença de bosques e subbosques, 

áreas frutíferas e mananciais. Mais de 

5 mil áreas de Mata Atlântica foram 

mapeadas, das quais quase 3 mil es-

tão em estado médio de preservação.

Além de mapas produzidos com 

imagens de satélite, o Diagnóstico de 

Vegetação do Bioma Mata Atlântica 

na Cidade do Salvador é composto 

por relatórios que contêm todas as 

informações técnicas e científicas 

exigidas e elaboradas conforme os 

parâmetros estabelecidos pela legis-

lação do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (Conama).

Diagnóstico da Mata Atlântica de 
Salvador é instrumento de defesa e 
preservação do bioma na capital
Já utilizado nos processos de licenciamento da 
cidade, o documento é requisito básico para               
construção do Plano Municipal de Conservação e 
Recuperação da Mata Atlântica
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Para a promotora Ana Luzia Santana, 

o Diagnóstico da Mata Atlântica é 

positivo para toda a população. 

“A sociedade soteropolitana foi 
amplamente beneficiada, já que 
passou a dispor de poderoso 
instrumento legal de proteção 
às suas matas”, ressalta. 

O promotor Sérgio Mendes espera 

que o documento possa embasar a 

criação do Plano Municipal de Con-

servação da Mata Atlântica.

 “O plano definirá os eixos de 
conservação e de recuperação 
do Bioma Mata Atlântica na 
cidade, se traduzindo, em signifi-
cativa melhoria na qualidade de 
vida dos munícipes”, explica. 

Parceria 

Realizado pelo Ministério Público em 

parceria com a Fundação José Silveira, 

o diagnóstico foi produzido com o 

apoio do Instituto Brasileiro do Meio 

mil áreas de Mata Atlântica, 
das quais quase

mil5

mil estão em estado médio 
de preservação.

mil3



26.05.2013                                  
BocãoNews                          
Apresentação
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Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama), do Instituto do 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(Inema), da Prefeitura Municipal de 

Salvador, da Companhia de Polícia de 

Proteção Ambiental da Polícia Militar 

(Coppa PM-BA), da Superintendência 

de Estudos Econômicos e Sociais da 

Bahia (Sei), do Exército e da Marinha 

do Brasil, e da Associação de Dirigen-

tes de Empresas do Mercado Imobil-

iário da Bahia (Ademi).

Avanço Em 2013, um ato público que 

reuniu representantes do MPBA, do 

setor privado, da Prefeitura de Salva-

dor, do Governo Estadual, do Governo 

Federal e da sociedade civil organi-

zada, celebrou um acordo em que a 

Prefeitura de Salvador, representadas 

à época pela Secretaria Cidade Sus-

tentável e pela Secretário de Urban-

ismo e Transporte, passaria a ter como 

base para licenciamentos e autori-

zações de supressão de vegetação, o 

estudo desenvolvido pelas entidades 

e organizações, seguindo o disposto 

na Lei Federal da Mata Atlântica (Lei 

Federal nº 11.428/2006)

PDDU 

Outro importante avanço foi a incor-

poração do Diagnóstico de Vegetação 

do Bioma Mata Atlântica na Cidade 

do Salvador como mapa integrante 

do Plano Diretor de Desenvolvi-

mento Urbano da cidade. O mapa 7A 

apresenta, de forma complementar ao 

Sistema de Áreas de Valor Ambiental 

(SAVAM), os estágios sucessionais 

da vegetação e serve de instrumento 

para o planejamento e expansão da 

cidade.

Lei Federal nº 11.428/2006 
dispõe sobre a utilização e 
proteção da vegetação nativa 
do Bioma Mata Atlântica e 
disciplina regras sobre a au-
torização de supressão de 
vegetação em áreas urbanas de 
acordo com estágios florestais. 
Nesse sentido, o decreto federal 
que regulamentou a citada lei 
(Decreto 6.660/2008) esta-
beleceu diretrizes gerais para a 
elaboração do Plano Municipal 
de Conservação e Recuperação 
da Mata Atlântica, cujo requisito 
básico é esse diagnóstico da 
vegetação nativa no que tange 
ao estágio sucessional.



24.05.2013                                            
MPBA                                         

Plano Municipal                    
Da Mata Atlântica

23.05.2013                      
MPBA Apresentação
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Guia orienta a criação de Unidades 
de Conservação em Salvador
Com o objetivo de orientar os gestores 

municipais e demais profissionais da 

metodologia utilizada para a correta 

instrução do processo de criação 

de Unidades de Conservação (UC) 

na cidade, a Prefeitura de Salvador 

elaborou em 2018 o Roteiro para Cri-

ação de Unidade de Conservação do 

Município de Salvador. O documento 

pode ser baixado gratuitamente no 

site do projeto Salvador, Capital da 

Mata Atlântica 

mataatlantica.salvador.ba.gov.br  

De forma didática, o roteiro traz em 

seu conteúdo os procedimentos para 

a criação e regulamentação de Uni-

dades de Conservação municipais. 

A publicação explica desde a iden-

tificação da categoria na qual a UC 

está enquadrada dentro do SAVAM – 

Sistema Municipal de Áreas de Valor 

Ambiental e Cultural, até procedimen-

tos jurídicos e de gestão, passando 

pela necessidade da elaboração de 

estudos técnicos – que devem conter 

informações sobre a caracterização 

biológica, socioeconômica e do meio 

físico da unidade –, e o mapeamento 

de situação fundiária e proposta para 

delimitação da UC. 

O documento instrui ainda como 

proceder a criação do conselho gestor 

para da unidade municipal e a elaborar 

um Termo de Referência para a con-

tratação do Plano de Manejo, principal 

instrumento de planejamento e gestão 

das Unidades de Conservação. Além 

disso, para simplificar para o gestor, 

o manual possui também modelos 
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de documentos, como memorandos, 

formulários e ofícios, que fazem parte 

da abertura do processo de criação e 

gestão das unidades junta à Pre-

feitura. 

O PDDU (Lei Nº 9.609/2016) 
indicou a criação de 08 Uni-
dades de Conservação: Parque 
Ecológico do Vale Encantado; 
Aratu; Dunas de Armação; 
Parque de Pirajá; Parque 
Marinho da Barra; Ilha dos 
Frades (Fazenda Tobá); Man-
guezal do Rio Passa Vaca; e 
Vale do Cascão.

Regulamentação 

A criação e a regulação das UCs, no 

Brasil, são embasadas na Lei Federal 

nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que 

dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Na-

tureza (SNUC), e no Decreto Federal 

nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, 

que regulamenta o SNUC. Ambos os 

instrumentos forneceram diretrizes 

para a elaboração do roteiro para 

criação de Unidades de Conservação 

municipais, editado pelo Ministério do 

Meio Ambiente, em 2010. 

O que são Unidades de Con-
servação?

 As UCs devem ser entendidas como 

um modo especial de ordenamento 

territorial, que visam assegurar a 

representatividade de amostras sig-

nificativas e ecologicamente viáveis 

das diferentes populações, habitats 

e ecossistemas do território nacional, 

incluindo as águas jurisdicionais. 

Quando criadas, podem evitar ou di-

minuir acidentes naturais ocasionados 

por enchentes ou desabamentos, pos-

sibilitar a manutenção da qualidade 

do ar, do solo e dos recursos hídricos, 

permitir o incremento de atividades 

relacionadas ao turismo ecológico e 

proporcionar a geração de trabalho e 

renda.

Em Salvador, entre as

delimitadas no PDDU 
2016, 16 figuram como 

Unidades de Con-
servação, entre munici-

pais e estaduais.  

42 áreas
 protegidas
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Parque da Cidade promove 
conexão entre cidadãos e desses 
com o espaço público

Em 2016, o Parque Joventino Silva, 

conhecido como Parque da Cidade, foi 

entregue à população com uma nova 

cara. O reduto verde, localizado entre 

os bairros de Santa Cruz e Itaigara, 

passou por uma completa revitali-

zação, que abrangeu obras de ma-

nutenção, conservação e ampliação da 

área construída, além da requalificação 

dos espaços internos. Desde então, o 

lugar oferece diversas possibilidades 

de esporte, lazer e cultura para as pes-

soas, incentivando o convívio social e 

a conexão com a natureza.    

Durante o ano de 2017, o local foi sede 

de 116 eventos de variados tipos, de 

ações de saúde, a shows e atividades 

lúdicas. De janeiro a setembro de 

2018, esse número já ultrapassou o 

dobro de realizações, chegando à mar-

ca de 236. Cerca de 110 mil pessoas 

movimentam o local mensalmente, 

seja para curtir os eventos ou para 

aproveitar as áreas verdes e infraes-

trutura oferecida. 

A proposta do parque é acolher 

pessoas de todas as idades. Entre 

as atrações, está o circuito público 

de slackline, as quadras de futebol, 

vôlei de praia e futvôlei e de uma das 

maiores pistas públicas de skate do 

país. Com a reforma, os muros foram 

substituídos por portões de acesso e 

gradis artísticos. As crianças agora po-

dem desfrutar de três parques infantis 

integrativos e do minicircuito de bike. 

Outra área é a Praça da Melhor Idade, 

que possui estações de ginástica tam-

bém integrativas, oferecendo acessibi-

lidade para os usuários. 

Renovado

A revitalização contemplou a recu-

peração dos 3.700 metros de pista 

existentes no parque, que ganharam 

uma camada de asfalto, 800 metros 

de ciclovia e novas placas de sinali-

zação. O paisagismo do lugar carac-

terizado pelas variadas espécies or-

namentais e remanescentes da Mata 

Atlântica - passou a contar com 35 mil 

metros quadrados de áreas gramadas, 

uma parede verde composta por plan-

tas ornamentais e a Alameda dos Ipês, 

formada por fileiras da espécie, que 

formarão um corredor florido quando 

as árvores estiverem adultas. 

Entre as iniciativas voltadas para os 

esportes, está a inauguração da Praça 

Em 2018 já são mais de 236 eventos realizados no local, 
entre shows, ações de saúde, esporte e lazer 

110
Pessoas já visita o 

parque mensalmente

MIL



18

de Skate Chorão. Com 2.190 metros 

quadrados, conta com uma pista de 

skate plaza com variados tipos de 

caixote, corrimão, rampas e gaps, uma 

área de bowl e snake de mais de 600 

metros quadrados e um big bowl. 

Também foi instalada uma ladeira em 

asfalto para os praticantes de downhill, 

modalidade de ciclismo com obstácu-

los. 

Quem prefere atividades mais relax-

antes, como a meditação, tem espaço 

garantido na Praça Confúcio. A área 

de contemplação em meio à natureza 

possui a estátua do filósofo chinês 

que a nomeia. Com a intervenção, 

o monumento foi reposicionado no 

centro da praça ganhando maior 

destaque. A valorização das artes 

plásticas também se concretizou 

através da restauração das obras Sala 

de Estar, Mosaicos e Jogo de Capoeira 

- todas do artista soteropolitano Bel 

Borba -, e Instabilidade, de Gabriel 

Fonseca. 

Além disso, o Anfiteatro Dorival 

Caymmi, recebeu a instalação de mais 

um lance de arquibancada, rampas de 

acesso com corrimãos, alargamento 

da entrada e reforma dos camarins, 

cercamento e banheiros, dando mais 

conforto para visitantes e artistas. Já 

a Praça dos Jacarandás ganhou uma 

minibiblioteca do Livres Livros, projeto 

de incentivo à leitura. 

Desde que foi reaberto, o Parque 

possui segurança 24 horas do Grupo 

Especial de Proteção Ambiental 

(GEPA), responsável por cuidar da 

vigilância e por orientar as pessoas 

sobre a preservação do patrimônio. 

Para viabilizar o projeto, que represen-

tou a maior reforma do lugar desde a 

sua criação em 1973, foram investidos 

15 milhões de reais. 

Por dentro do Parque: 

Praça de Skate Chorão

Circuito de Slackline
Quadra de Volêi 
Praça da Melhor Idade 

Praça Confúcio 
Espaços Infantis Integrativos 

Estação de Ginástica A n f i t e a t r o
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Assista o vídeo 
Institucional

Assista a matéria da
Tv Aratu

Assista a matéria da
Tv Aratu

Assista a matéria da
Tv Bahia
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Parque das Dunas: riqueza nacional 
de 6 milhões de metros quadrados

Uma área de 6 milhões de metros 

quadrados, que vai desde o bairro de 

Itapuã até a Praia do Flamengo, onde 

são encontradas 12 lagoas perenes, 

inúmeras intermitentes e 99% de 

dunas, além de toda a biodiversidade 

existente de fauna e flora. O Parque 

Municipal das Dunas, criado oficial-

mente em 2008, é uma beleza rara de 

se ver em território nacional.

Em 2014, o Parque das Dunas rece-

beu o título de Reserva da Biosfera da 

Mata Atlântica (RBMA) – UNESCO, em 

reconhecimento ao seu trabalho nas 

áreas de educação ambiental, pesquisa 

científica e sustentabilidade. Com o 

título, a área passou a ser monitorada 

e, a cada quatro anos, é necessária a 

sua renovação. A reserva é o último re-

manescente do ecossistema de lagos, 

dunas e restinga da cidade, sendo o 

responsável pelo controle do micro-

clima do município. 

Entre a rica fauna encontrada 
no local, foi descoberto o lagarto 
ameivula abaetensis, conhecido 

como  o lagartinho das dunas, 
uma espécie endêmica do 
parque. 

A exuberância do local já atraiu a 

atenção de estudiosos do mundo 

inteiro. Ao todo, 232 publicações foram 

produzidas tendo o parque como tema, 

resultado de pesquisas nacionais e 

internacionais com a participação de 

pesquisadores de 15 países. O parque, 

que pertence ao município de Salvador, 

é administrado pela Unidunas, uma 

Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (Oscip).

A reserva é o último remanescente do ecossistema de 
lagos, dunas e restinga de Salvador



21

935
pessoas já visitaram o 

Parque da Dunas desde 
a sua criação, em 

2008

MIL

Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica:

milhões de metros 
quadrados. 6

lagoas perenes.12
% de dunas.99

05.03.2018                              
Jornal A TARDE



Avenida Suburbana ganha 
1,5 mil árvores da Mata Atlântica

Ipês, sibipirunas, paus-brasil, paus-

ferro, jacarandás e oitis. Essas são as 

espécies nativas da Mata Atlântica 

plantadas em uma das principais vias 

de Salvador, a Avenida Afrânio Pei-

xoto, conhecida como Suburbana, por 

meio do projeto Suburbana Verde. Ao 

todo, 1.520 árvores ganharam espaço 

no canteiro central da avenida e todas 

foram georreferenciadas. 

Com previsão de oito meses para ar-

borizar os 14 quilômetros de extensão 

da via, a ação foi finalizada três meses 

antes do prazo estabelecido. O quan-

titativo de mudas plantadas também 

superou as expectativas do município, 

cuja meta inicial era de 1,4 mil uni-

dades. A iniciativa integra as ativi-

dades do programa Salvador 360, eixo 

Cidade Sustentável, e também faz 

parte do Programa Salvador Capital da 

Mata Atlântica, que visa  promover a 

arborização da cidade, priorizando as 

espécies nativas desse bioma.

Arlindo Aguiar é morador do bairro 

há 40 anos e aprovou a iniciativa. 

“Nasci e fui criado aqui. Para 
nós é muito importante ver o 
verde crescendo, a Suburbana 
sendo arborizada”, destaca. 

O comerciante Dejailson Almeida vê o 

projeto como uma ação positiva para 

a Suburbana, mas também para toda 

a cidade. 

“Menos poluição, mais oxigênio, 

saúde e conforto”, enumera entre 

os benefícios promovidos.
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Arborização transformou 14km de via em corredor verde 



Conscientização  

Como parte do projeto, foram realiza-

das ações de educação ambiental nas 

regiões próximas aos plantios. Equi-

pes da Secretaria da Cidade Susten-

tável e Inovação (Secis), lideradas por 

um engenheiro ambiental, visitaram as 

áreas próximas aos plantios para pro-

mover campanhas de conscientização 

antes e durante a intervenção. Mora-

dores e comerciantes das redondezas 

foram orientados sobre a importância 

da arborização urbana, os benefícios 

do projeto e os cuidados com as mu-

das. Durante o período, também foram 

realizados mutirões de plantio para 

engajar a comunidade.

14 km 
arborizados
1,5 mil árvores de espé-
cies da Mata Atlântica 
entre Ipês, sibipirunas, 
paus-brasil, paus-ferro, 
jacarandás e oitis

Assista ao vídeo 
Institucional

Vandalismo 

 Episódios de vandalismo trouxeram 

prejuízos para a iniciativa, que contou 

com investimento municipal de R$ 

589 mil. Das mudas plantadas, 67 pre-

cisaram ser repostas após serem en-

contradas quebradas ou arrancadas. 

Além disso, 80 metros de grama, 221 

tutores e 152 telas de proteção das ár-

vores foram roubados ou danificados 

e também passaram por reposição.

23
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Disque Mata Atlântica já entregou 
mais de 4 mil árvores em Salvador

Para incentivar a participação dos 

cidadãos na arborização de Salvador, 

foi lançado em 2017 o Disque Mata 

Atlântica, canal pelo qual qualquer 

pessoa pode solicitar mudas de ár-

vores nativas ou plantios para lugares 

da cidade. Por meio do serviço, mais 

de 4 mil mudas já foram distribuídas 

para a população soteropolitana. A 

iniciativa é da Prefeitura de Salvador, 

por meio da Secretaria da Cidade 

Sustentável e Inovação (Secis).

Principais espécies doadas:

Pau-mulato, Ingá, Pau-ferro, 
Ipê-roxo, Ipê-branco, Aroeira-da-
praia, Cássia-rosa, Oiti-da-praia, 
Pau-viola, Jacarandá, Sibipiruna.

O sucesso do projeto foi visto desde o 

início: uma semana após o lançamen-

to, mais de 100 solicitações já haviam 

sido contabilizadas. Três opções são 

oferecidas para os interessados: ligar 

para o telefone 3611-3802, entrar em 

contato através do 156, a Ouvidoria da 

Prefeitura, ou mandar uma mensagem 

de Whatsapp para (71) 98549-8453. O 

solicitante recebe o pedido em casa, 

sem precisar pagar nada pelo serviço. 

Quem preferir, também pode retirar 

as mudas em dois pontos de entrega, 

no Parque da Cidade ou no Jardim 

Botânico. 

Delivery 

Toda semana, às quartas-feiras, a 

Caravana Mata Atlântica percorre as 

ruas de Salvador para entregar gratui-

tamente as mudas de árvores nativas 

do bioma para moradores da capi-

tal. Trata-se do primeiro delivery de 

árvores da Mata Atlântica do país. Na 

kombi verde que é usada para fazer 

as entregas embarcam o motorista 

e, pelo menos, um técnico em arbo-

rização. A equipe leva as mudas na 

casa do solicitante e explica como o 

plantio deve ser feito e mantido. 

A caravana também participa de 

ações de plantio nas ruas da cidade, 

com o objetivo de engajar a sociedade 

no cuidado com o paisagismo. Além 

de orientar a população sobre os 

procedimentos para lidar com a terra, 

também são ensinadas as formas de 

cuidar das mudas recém-plantadas. 

Mais de 

4 mil árvores 
doadas em 

14 meses
25

O primeiro delivery de árvores do país, que leva mudas 
na casa dos cidadãos gratuitamente, faz parte do projeto



Assista a matéria da
Tv Record

Assista a matéria da
Tv Bahia

Assista a matéria da
Tv Record

Peça a sua:                     
Ouvidoria 156

Telefone 3611-3802
WhatsApp 98549-8453
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Onde buscar?
Na administração do 
Parque da Cidade, no 
Itaigara, ou no Jardim 
Botânico, na Av. São 
Rafael, em São Marcos.
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Mata Atlântica é tema da nova 
edição da Turminha Sustentável

Os amigos Peu, Ju e Dudão, junto 

com seus animais de estimação, o 

cãozinho Flecha e a gatinha Tila, são 

personagens da ficção que levam 

conhecimentos sobre sustentabili-

dade para estudantes das escolas da 

rede municipal de ensino. As histórias 

da Turminha Sustentável, como é 

conhecida, são contadas através de 

gibis distribuídos para alunos de 6 a 

12 anos. 

Na última edição, lançada em XXX 

deste ano com tiragem de 5 mil exem-

plares, a turminha conta com a ajuda 

dos personagens Evandro e Luiza 

para falar sobre a importância da Mata 

Atlântica. Em “Viva a Mata Atlântica”, 

os leitores podem aprender o passo 

a passo para plantar uma árvore e 

também conhecem o Disque Mata 

Atlântica, projeto da capital baiana 

que recebe solicitações de plantios 

na cidade e promove a doação de ár-

vores nativas do bioma, com entregas 

gratuitas na casa do solicitante.

Outra novidade é o Jogo da Memória 

que será entregue junto com as 

histórias. O brinquedo vai ajudar as cri-

anças a conhecerem as árvores nati-

vas da Mata Atlântica, como jacarandá, 

são joão, ipê, pau-pombo e sibipiruna. 

Ao todo, 15 espécies estão distribuídas 

entre as cartas, que contam com o 

nome, a imagem da árvore e fotos de 

detalhes como folhas e frutos. 

Desde 2015, as aventuras da Turminha 

ensinam a criançada a cuidar do meio 

ambiente com uma linguagem lúdica, 

ilustrações autorais e textos curtos. 

A revista em quadrinhos é desen-

volvida pelo desenhista William Leão 

e a iniciativa é fruto da parceria entre 

a Secretaria da Cidade Sustentável e 

Inovação (Secis) e a Secretaria Munici-

pal de Educação (Smed).

Outras histórias - Os assuntos abor-

dados nas revistinhas sempre são  

voltados para o meio ambiente, alian-

do educação ambiental e ludicidade. 

Ao final de cada história, a diversão 

fica por conta de jogos educativos que 

ajudam a assimilar o tema da vez. 

Na primeira edição, “Coleta Seletiva 

para todos”, o tema central foi a coleta 

seletiva. Peu, Ju e Dudão ajudam mo-

radores do bairro a fazerem separação 

dos materiais recicláveis. Além disso, 

as crianças também apresentam o 

Programa de Coleta Seletiva de Sal-

vador. Já na segunda edição, intitulada 

“Água é vida”, a história foi sobre o 

uso consciente da água. As duas 

edições totalizam 7.500 exemplares 

distribuídos. 

Os gibis são distribuídos em escola da rede          
municipal para alunos de 6 a 12 anos

28
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 edições publicadas

12,5 mil 
exemplares distribuídos 

Capa                                        
da Turminha Sustentável

Conteúdo                                  
da Turminha Sustentável
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Lei define diretrizes e estratégias  
da arborização de Salvador

Pela primeira vez na história, Salvador 

passa contar com uma lei que define 

diretrizes e estratégias de planejamen-

to, implantação, reposição e ma-

nutenção da arborização em espaços 

públicos da cidade – o Plano Diretor 

de Arborização Urbana (PDAU - Lei 

9.187/2017). 

O PDAU chega para orientar profissio-

nais e a sociedade em geral a pratica-

rem ações de acordo com parâmetros 

técnicos e paisagísticos adequados à 

arborização da cidade.

Com a lei, a arborização presente nas 

praças, calçadões, passeios, espaços 

livres, áreas verdes e canteiros das 

vias da cidade definem-se como parte 

da infraestrutura urbana e, portanto, in-

strumento essencial para cumprimen-

to do plano. Novos projetos a serem 

licenciados pelo município, a exemplo 

de empreendimentos   imobiliários 

incluídos passeios, vias, canteiros 

e praças - passam a obedecer aos 

critérios e indicações estabelecidos 

pelo Manual Técnico de Arborização 

Urbana, contemplado no PDAU e já 

disponível para a população na plata-

forma 

w w w . m a t a a t l a n t i c a .
s a l v a d o r . b a . g o v . b r .

Passa a ser obrigatório, portanto, para 

cada área de Salvador, o plantio de 

espécies recomendadas no Manual de 

Arborização. Essas espécies devem 

ser de porte compatível com o espaço 

disponível para implantação e que 

não comprometam a acessibilidade e 

segurança dos pedestres em calçadas. 

Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU)
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Além do manual, o Guia de Produção 

de Mudas e manuais de Podas e 

de Transplantio de árvores também 

servirão de instrumentos para orientar 

profissionais e cidadãos no cumpri-

mento das novas regras.

Imunidade ao corte 

 A lei trata também da proteção à 

arborização existente, proibindo 

qualquer agressão, poda ou derru-

bada que possa causar alteração no 

desenvolvimento natural ou morte 

de árvores em área pública e nas 

propriedades privadas do município. A 

exceção acontece nos casos autori-

zados pelo órgão gestor municipal 

competente.

Toda árvore cuja espécie seja 
classificada como espécie rara, 
endêmica do Bioma da Mata 
Atlântica e que esteja ameaçada 
de extinção, será considerada 
imune ao corte.

A multa para quem cortar, sem autori-

zação, espécies desse tipo é a maior 

estabelecida na nova lei: R$ 50 mil 

por árvore. Em caso de reincidência, a 

penalidade é aplicada em dobro. Em 

situações onde árvores dessa espécie 

impeçam a realização de uma obra e 

não seja possível a sua adequação ao 

projeto, o órgão competente poderá 

autorizar o transplante.

A lei estabelece, ainda, apreensão 

imediata de materiais e equipamentos, 

perda de bens, suspensão de licenças 

e cassação de alvará para aqueles 

que desobedecerem às novas regras. 

As multas vão de R$ 680, para quem 

realizar plantio de árvores em descon-

formidade com as recomendações, 

até R$ 50 mil, em casos de cortes não 

autorizados de espécies imunes.

A multa para quem 
cortar, sem autorização: 

Até R$ 50 mil 
por árvore. 

Compensação 

 A autorização de corte de árvores em 

áreas públicas e privadas deverá ser 

compensada com replantio na mesma 

Prefeitura-Bairro ou bacia hidrográfica. 

Para isso é necessário um inventário 

com informações sobre a espécie, as 

dimensões e o mapa, georreferen-

ciando a localização das árvores. Toda 

espécie plantada por compensação 

deverá ser monitorada e mantida por, 

no mínimo, dois anos sob os cuidados 

do responsável pelo corte.

Outros pontos que serão adequa-

dos à lei referentes à arborização da 

cidade são os projetos de redes de 

distribuição de energia elétrica, ilumi-

nação pública, abastecimento de água, 

telefonia, TV a cabo e outros serviços 

públicos, executados em áreas de 

domínio público ou particular. A rede 

de distribuição de concessionárias 

públicas deverá ser gradativamente 

substituída por redes compactas ou 

subterrâneas, com o objetivo de asse-

gurar o desenvolvimento das árvores..
telefonia, TV a cabo e outros serviços 

públicos, executados em áreas de 

domínio público ou particular. A rede 

de distribuição de concessionárias 

públicas deverá ser gradativamente 

substituída por redes compactas ou 

subterrâneas, com o objetivo de asse-

gurar o desenvolvimento das árvores.

Foto da Av Sete de Setembro Arborizada
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31.08.2016                                
ATarde Online PDAU
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Plantar árvore de forma planejada, 

integrada ao mobiliário urbano da ci-

dade, escolhendo a espécie adequada 

à realidade local, e sobretudo, com 

muito amor. Esses são alguns motivos 

que levaram a Secretaria da Cidade 

Sustentável e Inovação a elaborar, 

em 2016, um dos guias urbanos para 

plantio de árvores em grandes cidades 

mais completos do país, chancelado 

pela Associação Brasileira de Arbori-

zação Urbana – SBAU.

O Manual Técnico de Arborização 

Urbana com Espécies Nativas da Mata 

Atlântica de Salvador tem o objetivo 

de orientar técnicos e a sociedade 

em geral na arborização de praças, 

parques, avenidas, canteiros, calçadas 

e quintais de acordo com parâmetros 

técnicos e paisagísticos.

O documento é uma regulamentação 

da Lei de Ordenamento do Uso e da 

Ocupação do Solo (LOUOS), do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano 

(PDDU) e do Plano Diretor de Arbori-

zação Urbana (PDAU), que trazem a 

obrigatoriedade de arborização em 

novos projetos e calçadas da cidade, 

e preenche uma lacuna histórica. O 

manual traz desde o perfil da cidade, 

seu bioma e ecossistemas associa-

dos, até a indicação de 50 espécies 

com suas respectivas fichas técnicas.

Toda a arborização urbana para ser 

executado pelo poder público, por 

entidades ou por particulares, medi-

ante concessão e autorização, desde 

o planejamento, a implantação e o 

manejo, deverá observar os critérios 

técnicos estabelecidos e detalhados 

no manual. Por isso, novos em-

preendimentos imobiliários, no que 

se refere aos projetos de arborização 

de passeios, vias, canteiros, praças, 

espaços, públicos e áreas verdes de-

verão ser analisados e aprovados pre-

viamente pelo órgão gestor municipal 

competente, obedecendo aos critérios 

estabelecidos.

Manual indica 50 árvores                  
da Mata Atlântica ideais para  
calçadas de Salvador

A publicação é um dos guias mais completos 
do país, chancelado pela Sociedade Brasileira de        
Arborização Urbana - SBAU

indicadas para a 
arborização da           

cidade e um passo 
a  passo para o 

plantio em calçadas. 

espécies 
50
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ESPÉCIES MAIS
ADEQUADAS

ARAÇAZINHO Porte
pequeno (3 m de
altura), boa para
plantar em ruas,
praças, jardins e na orla
marítima

ANGELIM-DA-PRAIA
Porte
pequeno a médio
(5 a 12 m de altura),
boa para ruas,
praças, jardins,
estacionamentos e
orla marítima

BABA-DE-BOI Porte
pequeno a médio (4 a
10 m de altura), ideal
para ruas estreitas ou
amplas, praças,
parques e jardins

CAJUEIRO Porte
pequeno a médio
(5 a 10 m de altura),
adapta-se a praças,
jardins, orla marítima,
a grandes áreas pelo
fato de ser esgalhada;
mas mediante podas
pode ser plantada em
ruas

JUAZEIRO Porte médio
(3 a 7 m de altura),
boa para ruas, praças,
orla marítima, encostas
e matas ciliares

CANAFÍSTULA Porte
grande (10 a 25 m de
altura), adapta-se em
ruas largas, praças e
jardins, orla marítima

IPÊ-ROXO Porte médio
a grande (10 a 30 m de
altura), plantio deve
ser feito em ruas
largas, avenidas, praças
e jardins

MOROTOTÓ Porte
grande (10 a 20 m de
altura), adapta-se a
praças e jardins, matas
ciliares e encostas

SUCUPIRA Porte
pequeno a grande
(4 a 20 m de altura),
boa para ruas largas,
parques, jardins, praças
e para a orla

MEIO AMBIENTE Prefeitura de Salvador vai lançar um guia com uma série de regras para orientar plantação em calçadas da cidade

Manual traz informações sobre plantio de árvores
ANA CELY LOPES*

Uma boa opção de atividade
para quem quer fazer algo di-
ferente no começo de 2017 é
chamar as crianças e os vizi-
nhosparaummutirãodeplan-
tio de árvores. Em uma capital
tropical como Salvador, o cul-
tivo de árvores nas calçadas
pode auxiliar no equilíbrio tér-
mico, trazendo sombra e con-
forto para a população.
Além da beleza estética, as

árvores também têm papel
fundamental nas trocas de ga-
ses enadispersãodapoluição.
Entretanto, é necessário pres-
tar atenção nas espécies e na
maneira correta de plantar as
mudas. Segundo o titular da
Secretaria da Cidade Susten-
tável (Secis),AndréFraga,exis-
te uma série de regras espe-
cíficas para plantio nas calça-
das.
“Os novos empreendimen-

tos já são aprovados pela pre-
feitura com plano de arbori-
zação da calçada. Mas, se al-
gum morador quiser, pode
plantar árvores desde que siga
as orientações técnicas profis-
sionais”, informou Fraga.
Para auxiliar a população

em relação às especificações
doplantio,aSecis irá lançar,no
começo deste ano, o Manual
Técnico deArborizaçãoUrbana
deSalvador– comespéciesna-
tivas da mata atlântica. Nele
constarão informações sobre
as melhores espécies para cul-
tivar em calçadas com larguras
de 1,5 m até 3 m. “Não será
necessária autorização prévia
daprefeituraparaquemseguir
as regras contidas no manual.
Mas o novo plano de arbo-
rização urbana que está em
trâmite na Câmara prevê san-
são para plantios inadequa-
dos”, explicou.
Gestora ambiental da Par-

naso Jardim, Vânia Keller acre-
dita que a preocupação é jus-
tificada. “Devemos escolher
espécies que não descaracte-
rizem o bioma da região e que
não causem danos aos pas-
seios, à tubulação das ruas e à
rede elétrica. Alémdisso, a fru-
ticultura não pode atrapalhar
nem causar acidentes”, disse.
Ela ressaltou que o envol-

vimento dos cidadãos é essen-
cial na eficiência da arboriza-
ção: “Ponto primordial na re-
visão do paisagismo de Sal-
vador, a arborização deve ser
feita em parceria com a po-
pulação, já que nem sempre a
prefeitura consegue atuar em
todas as áreas da cidade”.
AopiniãodeVâniabate com

dados da Secis. Quando mo-
radores plantam árvores, há
uma perda de apenas 5% das
espécies devido a pragas, van-
dalismo e outros fatores. Já
quando a prefeitura planta, o
número sobe para 30%, o que
mostra a importância da co-
laboração popular na manu-
tenção da arborização.

Em crescimento
Há cinco anos, o cirurgião plás-
tico Mário Augusto Neutzling
resolveu tomar uma atitude
perante a falta de árvores e
sombras no Alto do Itaigara,
bairro onde mora. Ele convi-
dou amigos e vizinhos para
plantarmudas noDia dos Pais,
com o pretexto de que as ár-
vores iriam crescer junto com
as crianças. Após isso a mo-
bilização aumentou, e, com os
vizinhos, ele fundou o Apita –
Amigos pelo Itaigara. O ob-
jetivo do grupo é a criação de
estratégias e ações que pos-
sibilitem a preservação am-
biental e melhorias urbanas e
sociais no bairro do Itaigara.
“Quando eu planto uma ár-

vore, eu estou criando um es-
paço de convivência. As pes-
soas ficam na sombra, conver-
sam, interagem.Quandoplan-
tamos árvores, além da pre-
servação do meio ambiente,
estamos produzindo uma ci-
dade para as pessoas”, disse.
Atualmente o Alto do Itaigara
conta com3kmdearborização
e paisagismo feitos quase em
sua totalidade pelos morado-
res. “Queremos que o movi-
mento seja exemplo para ou-
tras partes da cidade”, disse.

*ESTAGIÁRIA SOB SUPERVISÃO DA EDITORA
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Neutzling, do
Apita, arborizou

ruas e praça
no Itaigara

O Alto do Itaigara
é um dos bairros mais
arborizados de Salvador

DICAS PARA O PLANTIO DE ÁRVORES

Árvores produzem conforto térmico e sombra, essenciais para o equilíbrio principalmente em centros urbanos, como Salvador

1,5 METRO É a largura
mínima de uma calçada
com possibilidade de
plantio de árvores em
Salvador

REDE ELÉTRICA O plantio
deve ser realizado fora do
alinhamento da rede.
Quando não é possível,
espécies de pequeno e
médio portes podem ser
escolhidas. As de grande
porte devem ser podadas,
a fim de evitar a

interferência da copa na
rede

ÉPOCA A melhor época
de plantio é no início
das chuvas. No caso
de Salvador, o mais
prudente é realizar o
plantio a partir de abril
ou maio

MUDA Mudas altas,
com mais tempo de
viveiro, são ideais para
plantio em vias públicas

“O novo plano de
arborização
urbana que está
em trâmite na
Câmara prevê
sansão para
plantios
inadequados”

ANDRÉ FRAGA, da Secis

Marcelo Gandra / Divulgação

Assista a matéria da
Tv Bahia

Assista a matéria da Assista a matéria da
Tv BandTv Bahia
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Salvador não possuía regras para 

orientar tecnicamente as podas que 

são realizadas no município. Essa 

realidade mudou com o Manual Téc-

nico de Poda de Árvores, criado para 

normatizar intervenções desse tipo 

na cidade. Inédito na capital baiana, o 

documento foi lançado em setembro 

de 2018 para atender ao objetivo de 

adequar e padronizar os procedimen-

tos de poda. O livro é destinado para 

cidadãos, empresas e os profissionais 

dos órgãos públicos.

O desenvolvimento de padrões 

técnicos e orientações qualificadas 

para a realização de podas represen-

tou um avanço na agenda ambiental 

da cidade, já que o procedimento é 

essencial para o desenvolvimento 

adequado da arborização urbana. O 

manual é uma das ferramentas pre-

vistas no Plano Diretor de Arborização 

Urbana da cidade. 

O documento informa os tipos e técni-

cas de poda, quando o procedimento 

deve ser feito, as ferramentas mais 

adequadas, além de uma lista dos er-

ros mais comuns no trato das árvores 

e como evitá-los. Uma das dicas em 

destaque no guia é a importância de 

podar a árvore enquanto ela ainda 

for considerada jovem, o que facilita 

a recuperação dos ramos. Assim, as 

chances de um desenvolvimento sau-

dável da floresta urbana aumentam. 

O conteúdo foi elaborado em parceria 

com a Prefeitura da Cidade de São 

Paulo e teve aprovação do Con-

selho Municipal do Meio Ambiente 

do Município de Salvador (Comam). 

O manual pode ser baixado gra-

tuitamente através do site do projeto 

Salvador, Capital da Mata Atlântica, 

disponível no endereço eletrônico                    

www.matatlantica.salvador.
ba.gov.br 

Manual define regras para a poda 
de árvores em Salvador

Baixe o guia gratuitamente através do endereço 
www.matatlantica.salvador.ba.gov.br 

Aprovado pelo o 
Conselho Municipal 

do Meio Ambiente   

COMAM
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Operação Plantio Chuva leva espé-
cies da Mata Atlântica a diversas 
áreas de Salvador

O período chuvoso é ideal para o 

plantio de árvores e, pensando nisso, 

a Secretaria da Cidade Sustentável 

e Inovação (Secis) lançou, em maio 

de 2018, a operação de plantios que 

levou espécies da Mata Atlântica a di-

versas ruas, avenidas, praças e largos 

de Salvador. 

Durante os quase três meses de 

execução do projeto, foram realizados 

plantios praticamente todos os dias da 

semana na capital baiana. 

No final do primeiro mês, já havia 

cerca de 470 novas mudas plantadas 

em bairros como Pituba, Canabrava, 

Comércio, Pirajá, Sussuarana, Castelo 

Branco e Boca da Mata. Ao todo, 58 

localidades da cidade foram contem-

pladas com o projeto de arborização e 

mais de 1.500 árvores foram planta-

das. Foi por meio da iniciativa que o 

Dique do Tororó, por exemplo, recebeu 

115 novas árvores. Sibipirunas, ipês e 

patas-de-vaca estão entre as espécies 

selecionadas para integrar a paisagem 

de um dos cartões-postais da cidade. 

Uma das medidas do projeto foi 

atender às solicitações de plantios 

registradas através do Disque Mata 

Atlântica, canal em que os cidadãos 

podem enviar seus pedidos. Ao longo 

da operação, a Caravana Mata Atlân-

tica acompanhou 19 ações de plantio, 

reunindo moradores dos bairros para 

plantar e oferecendo orientações 

técnicas sobre os cuidados com as 

Período chuvoso ajuda a reduzir em cerca de 70% 
as despesas com rega através de carros-pipa



De MAIO
a JULHO 
de 2018, plantios 

quase todos os dias 
em Salvador

O que plantamos:
espécies nativas da 
Mata Atlântica, como 
ipês, acrandás, 
sibi-pirunas,            
acácias e pitangas
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áreas verdes. 

Economia 

Diferente do que acontece nos meses 

mais quentes e secos, as chuvas   

regulares que caem em Salvador 

entre abril e julho também ajudam a 

reduzir em cerca de 70% a despesa 

com a contratação de carros-pipa, 

responsáveis pela rega das princi-

pais áreas com cobertura vegetal 

da cidade, especialmente das novas 

árvores que ainda estão em fase de 

adaptação e desenvolvimento.  

Espécies 

Entre as espécies escolhidas para os 

plantios da operação estão ipês, jaca-

randás, sibipirunas, acácias e pitangas, 

entre outros. As espécies foram priori-

tariamente nativas da Mata Atlântica, 

mas houve casos em que também 

foram plantadas espécies exóticas. 

É o caso das árvores levadas para o 

Centro Municipal de Educação Infantil 

de Pernambués, onde foram planta-

das quinze frutíferas, entre goiabeiras, 

pitangueiras, aceroleiras, mangueiras, 

além de uma jabuticabeira, uma ca-

ramboleira e um cajueiro. 

Outras duas escolas da cidade 

também ganharam novas árvores: o 

Centro Municipal de Educação Zulmira 

Torres, no bairro de Amaralina, e o 

Centro Municipal de Educação da 

Boca do Rio. 

O primeiro recebeu oito mudas de 

árvores, sendo um ipê, um pau-brasil e 

o restante de árvores frutíferas, como 

pitangueiras e aceroleiras, enquanto 

o outro ganhou dez frutíferas, como 

goiabeiras e mangueiras. 

Georreferenciadas

Todas as árvores plantadas passaram 

pelo processo de georreferenciamen-

to, identificando o local onde a muda 

foi plantada, a data do plantio, além da 

foto da espécie e suas características. 

As informações estão disponíveis 

no endereço eletrônico minhaarvore.

salvador.ba.gov.br e podem ser aces-

sadas por qualquer cidadão. 

Avenida Barros Reis recebeu       
155 árvores da Mata Atlântica 

A Avenida Barros Reis foi palco do 

plantio de 155 árvores, todas nativas 

da Mata Atlântica. Por meio da ação, 

todo o trecho entre a entre a praça da 

avenida e o Largo do Retiro foi arbo-

rizado. A iniciativa foi realizada entre 

os meses de maio e julho deste ano, 

quando há o aumento dos índices de 

chuva na capital baiana, fazendo com 

que a época seja a mais indicada para 

a realização de plantios. 

Além do período chuvoso ser ideal 

para o cultivo, outros cuidados técni-

cos foram tomados para garantir o 

bom desenvolvimento das mudas. Em 

toda a região, foram adicionados ao 

solo hidrogel - que ajuda na retenção 

de água -, terra vegetal, esterco e 

calcário. Esta é uma etapa necessária 

para diminuir a perda de água e nutri-

entes das plantas. 

O plantio no canteiro central da via foi 

uma das ações promovidas através da 

Operação Plantio Chuva. A inicia-

tiva foi coordenada pela Secretaria 

da Cidade Sustentável e Inovação 

(Secis) e contou com a parceria com a 

Secretaria de Manutenção da Cidade 

(Seman). 
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Em 2015, a Prefeitura de Salvador 

iniciou a implementação do Programa 

de Recuperação Ambiental do Parque 

Socioambiental de Canabrava. Com 

cerca de 52 mil metros quadrados, o 

local funcionou por cerca de 30 anos 

como depósito a céu aberto de todos 

os resíduos produzidos na capital, 

chegando a quase 22 milhões de 

toneladas. No ano 2000, a área foi 

desativada e o local passou por uma 

revitalização que o transformou em 

Parque Socioambiental. 

O programa de Recuperação do 

Parque, iniciado há cerca de três anos, 

é voltado para a recomposição flo-

restal do espaço, com o plantio de 20 

mil árvores nativas da Mata Atlântica 

até 2020. Dessas, mil mudas planta-

das em 2015 foram doadas pela Asso-

ciação Baiana das Empresas de Base 

Florestal (ABAF) e pelo Sindicato das 

Indústrias do Papel, Celulose, Papelão, 

Pasta de Madeira de Papel e Artefa-

tos de Papel e Papelão no Estado da 

Bahia (Sindpacel).  Até o fim deste 

ano, outra ação será realizada na área. 

Dessa vez, serão 2.500 mudas, com 

investimento de R$800 mil. Outro 

plantio já está sendo planejado para 

abril de 2019. 

Para o manejo do solo, a área recebe 

um fertilizante produzido a partir do 

lodo de coleta da cidade - tratado 

através de um processo de digestão 

anaeróbia - junto com biossólidos 

provenientes de uma estação de 

tratamento de efluentes industriais. 

O programa prevê a reutilização de 

1500 toneladas de lodo na primeira 

fase, proporcionando uma redução 

de 31.500 toneladas de CO2 emitidos 

no período de 12 meses, já que cada 

tonelada de lodo usado no programa 

equivale a 21 toneladas de CO2. 

Reconhecimento 

Em 2016, o Programa de Recuperação 

Ambiental do Parque Socioambiental 

de Canabrava foi um dos destaques 

na publicação Cities 100. A obra, 

organizada pelo C40 - grupo de 

lideranças globais focado no combate 

ao aquecimento global –, reúne 100 

projetos inovadores de 61 cidades 

ao redor do mundo voltados para a 

redução das mudanças climáticas. 

A iniciativa soteropolitana aparece 

como uma das soluções urbanas 

que servem de modelo para outros 

lugares. Todas as ideias selecio-

nadas podem ser acessadas no site              

bit.ly/cities100_2016.

Em outubro, outro reconhecimento foi 

alcançado – Salvador ficou entre as 15 

finalistas do Prêmio Internacional de 

Guangzhou para a Inovação Urbana, 

com os projetos Caravana da Mata 

Parque Canabrava terá 
20.000 árvores da Mata Atlântica
Por meio do Programa de Recuperação Ambiental 
do Parque, a estimativa é que sejam sequestrados 
31,5 mil toneladas de CO2 a cada ano
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Atlântica e o Programa de Recupeação 

Ambiental do Parque Canabrava. 

O prêmio visa estimular a inovação 

em matéria de políticas públicas ao 

reconhecer modelos, projeto e práticas 

que visem a melhorar infraestruturas 

locais e serviços públicos, colocando 

em prática ações participativas que 

estimulem a boa governança local, 

parcerias público-privadas, uso de 

tecnologia, resiliência, inclusão social, 

transversalidade e igualdade.

O Prêmio Internacional de Guangzhou 

para a Inovação Urbana é patrocinado 

pela Organização Mundial de Cidades 

e Governos Locais Unidos (CGLU), 

pela Associação Mundial das Grandes 

Metrópoles (Metropolis) e pelo gov-

erno local de Guangzhou (China). 

árvores da Mata Atlântica 

mil20
+ 

ton. de CO2 a cada ano

mil31,5
_

O Programa ficou entre os

15 selecionados
para concorrer                  
ao Prêmio Guangzhou, 
que teve 313 projetos        
inscritos de 213 cidades 
ao redor do mundo



Árvores de espécies da Mata         
Atlântica são prioridades em ruas, 
praças e avenidas de Salvador
Uma das principais atividades que 

vem sendo realizada desde 2013 pela 

Secretaria da Cidade Sustentável e 

Inovação (Secis) na gestão municipal, 

é a ampliação da cobertura vegetal de 

Salvador. 

Antes de 2013, foram quase 10 anos 

que a capital baiana não possuía um 

planejamento voltado, especialmente, 

para a sua arborização e qualidade de 

vida da sua população. Atualmente, já 

são mais de 50 mil árvores plantadas, 

das quais 90 % de espécies do bioma 

Mata Atlântica.  

Em 2017, com a implantação do pro-

grama Salvador Capital da Mata Atlân-

tica, os plantios na cidade passaram a 

ter um olhar ainda mais especial para 

a ampliação e preservação do bioma 

recordista mundial de biodiversidade e 

também um dos mais ameaçados do 

planeta. 

Hoje, quem passa por praças, ruas, lar-

gos e avenidas da capital baiana pode 

encontrar sibipirunas, paus-brasil, ipês, 

aroeiras, paus-ferro, entre outras espé-

cies que fazem parte da paisagem 

cotidiana da cidade. 

Amaralina, Vale do Canela, Ita-
puã, Cajazeiras, Imbuí, Av. ACM, 
Comércio, Fazenda Coutos e Via 
Expressa, são alguns dos bair-
ros que ganharam árvores de 
espécies da Mata Atlântica

Em dois anos de programa, foram in-

vestidos aproximadamente 15 milhões 

de reais 
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para o paisagismo da cidade. Nesse 

período, 11.431 árvores adequadas 

para arborização urbana passaram a 

conviver com os soteropolitanos de 

diversos bairros. Muitas dessas novas 

árvores foram plantadas por mora-

dores, comerciantes e crianças dos 

bairros onde o plantio ocorreu, sempre 

com a presença de técnicos da Secis. 

Entre 2017 e 2018, cerca de 80 ações 

de plantio foram realizadas com a 

participação dos cidadãos. 

Os mutirões de plantio acontecem en-

tre os meses de março e julho, período 

que a frequência de chuvas em Sal-

vador aumenta. Nessa época a terra 

se mantem mais úmida, favorecendo 

com que as plantas permaneçam mais 

nutridas e, com isso, ganhem mais 

chances de adaptação ao novo local 

onde foram plantadas.

11.431
árvores plantadas 

80 acões
de plantio com os cidadãos 
entre 2017 e 2018
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Previsto na Lei Federal 11.428/2006 

(Lei da Mata Atlântica), Salvador 

deu início ao seu Plano Municipal 

de Conservação e Recuperação da 

Mata Atlântica (PMCRMA) a partir do 

Diagnóstico de Vegetação do Bioma 

Mata Atlântica de Salvador produzido 

pela 5ª Promotoria de Justiça do Meio 

Ambiente (5ª PJMA) com o apoio da 3ª 

PJMA. O PMCRMA é um instrumento 

que reúne e normatiza os elementos 

necessários à proteção, conservação, 

recuperação e uso sustentável da 

Mata Atlântica, cabendo a cada 

município adequá-lo às suas necessi-

dades e características.

A partir do diagnóstico do Ministé-

rio Público, a Prefeitura de Salva-

dor designou por meio da Portaria 

033/2018 uma comissão técnica para 

avaliação e aprovação de estudos e 

conclusão das etapas do PMCRMA. 

Uma empresa especializada foi con-

tratada e está desenvolvendo estudos 

sobre a situação atual das áreas da 

cidade onde está localizada a ve-

getação nativa e qual o seu respectivo 

estágio. Além disso, esses novos 

estudos também abrangeram pesqui-

sas sobre a caracterização do municí-

pio, no qual é mapeado, por exemplo, 

a estrutura fundiária e a utilização da 

terra, assim como áreas protegidas e 

de preservação do meio ambiente.

Estudos sobre a caracterização do 

meio físico, onde se apresentam infor-

mações objetivas sobre a formação 

geormorfológica do território munici-

pal, também já foram feitos. Nessa 

etapa, inclusive, além de apresentar 

a biodiversidade existente, mencio-

nando as principais espécies da 

fauna e da flora, foram indicadas as 

variações climáticas de temperatura 

e pluviosidade que podem afetar os 

ecossistemas e os remanescentes de 

Mata Atlântica do município.

Um levantamento de atividades 

econômicas desenvolvidas na cidade, 

que podem ser potencialmente indu-

toras de processos de degradação 

ambiental ou vetores de desmata-

mento, também está observado no 

PMCRMA.

Outro ponto apresentado foi a 

capacidade de gestão ambiental do 

Plano de Conservação e                   
Recuperação da Mata Atlântica de 
Salvador vai normatizar o uso sus-
tentável do bioma na capital
O documento avança na sistematização do diag-
nóstico e no levantamento das áreas e ações priori-
tárias
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município, além planos, programas e 

projetos que direta ou indiretamente 

tenham relação com a recuperação e 

conservação ambiental de Salvador, 

como: o Plano Diretor Municipal, o 

Plano da Bacia Hidrográfica, Política 

de Meio Ambiente, Metas do Milênio, 

o Plano de Gestão Integrada da Orla, 

o Plano Municipal de Redução de 

Riscos, o Zoneamento Ecológico-

Econômico, o Plano Plurianual do 

Município, a Lei de Diretrizes Orça-

mentárias Municipal, a Lei de Uso e 

Ocupação do Solo Urbano, a Lei de 

Parcelamento do Solo Urbano, os 

Planos Setoriais de Saneamento Am-

biental, de Moradia, de Transporte e de 

Mobilidade.

Atualmente, a elaboração do PMCR-

MA de Salvador avança na sistema-

tização do diagnóstico e no levanta-

mento das áreas e ações prioritárias 

de conservação e recuperação, para 

posterior apresentação do documento 

preliminar em oficinas e em Audiência 

Pública. Sendo aprovado, o PMCRMA 

será apresentado à sociedade até o 

fim de fevereiro de 2019.



46



Hortas: Parceria entre poder público 
e cidadão transforma áreas degra-
das de Salvador em espaços vivos

Órgãos municipais 
parceiros: Secretaria  

de Manutenção da           
Cidade (Seman),       

Limpurb,  Secretaria de 
Operação  (Semop) e 

Secretaria Municipal de 
Educação (Smed). 
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De 2016 até hoje, 20 hortas comuni-

tárias foram distribuídas por Salvador, 

sendo 10 urbanas e 10 implantadas 

em escolas municipais, todas elas 

desenvolvidas a partir da parceria 

entre os cidadãos e o poder público 

municipal. Só este ano, dez novas hor-

tas entre urbanas e escolares foram 

inauguradas.

O movimento permite a transformação 

de áreas degradadas ou subutilizadas 

em espaços verdes. É o caso da Horta 

da Pituba, criada em 2016. Cinquenta 

toneladas de entulhos foram retiradas 

do terreno - situado entre os prédios 

de um dos bairros mais populosos 

da cidade – para dar lugar às leiras 

onde são plantadas variadas espé-

cies de frutas e vegetais. As colheitas 

ganham um destino especial: institu-

ições  filantrópicas da cidade, como 

o Lar Irmã Dulce, que foi beneficiado 

com 45 quilos de hortaliças no ano 

passado.  

A empresária Lúcia Cunha mora na 

Pituba há oito anos e é voluntária 

da horta desde a criação do lugar, 

participando das colheitas, da limpeza, 

das regas e das entregas de doações. 

Segundo ela, o terreno que hoje abriga 

a horta era temido pelos moradores. 

“Antes, a gente passava an-
dando rápido na frente do 
espaço. Agora está bonito. Todo 
mundo que passa por lá elogia 
e reconhece como a criação da 
horta melhorou o astral da rua”, 
comemora. 

Para ela, o espaço promoveu a inte-

gração entre as pessoas do bairro. 

“Tem sido uma experiência 
muito legal em termos de con-
vivência. A horta ajudou a criar 
uma identidade dos moradores 
com a rua. As crianças também 
frequentam e participam das 
atividades”, explica. 

A participação dos órgãos municipais 

envolve desde o acolhimento das 

solicitações enviadas pelos cidadãos, 

passando pela avaliação técnica da 

área de implantação, até a doação de 

mudas e sementes. Além disso, tam-

bém são feitos trabalhos de limpeza e 

roçagem dos terrenos e reuniões com 

a comunidade para a apresentação 

do projeto.  Os grupos contam com 

a assistência técnica da Secretaria 

da Cidade Sustentável e Inovação 

(Secis) para realizar as atividades de 

rega, controle de pragas, entre outros 

procedimentos. 

O sucesso das hortas só é possível 

com o engajamento dos voluntários 

de cada comunidade, que mobilizam 



seus pares e se ocupam da manuten-

ção do espaço. Essa ocupação, que 

não é somente o trabalho de pre-

paração de um espaço para cultivo 

e colheita de hortaliças, traz resulta-

dos intangíveis para quem participa 

desse movimento – como a melhora 

da autoestima, construção de novas 

amizades e o sentimento de coopera-

tivismo. 

Escolas mais verdes 

Todos os alimentos cultivados e colhi-

dos nas hortas das escolas municipais 

são voltados para a merenda distribuí-

da nas próprias instituições. A ação 

garante o incremento das refeições 

com verduras, legumes e outras 

hortaliças orgânicas, contribuindo para 

a criação de hábitos alimentares mais 

saudáveis. 

Além disso, elas também se consoli-

dam como uma ferramenta pe-

dagógica ao incentivar que as crianças 

aprendam a cuidar da natureza e a 

respeitar o meio ambiente desde 

cedo. As hortas ainda têm o benefício 

de ser um espaço de convívio entre 

professores, alunos e as famílias dos 

estudantes. Juntos, eles participam 

das ações de plantio e se compro-

metem com o cuidado do espaço. 

A Horta da Escola Municipal Nova do 

Bairro da Paz, no Alto da Bela Vista, 

conta com 32 metros quadrados, 

onde foram criadas 15 leiras para 

receber 216 mudas de variadas espé-

cies, como alface, pimentão, tomate, 

sem contar as sementes de rúcula, 
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Cidade orgânica hortas 
públicas em números.                        

Em dois anos: 

 hortas                                 
urbanas e                                  
escolares 

criadas,                                    

totalizando  982 m²                         

de áreas cultivadas 17                                 
pomares somando 

400 árvores frutíferas  
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rabanete e quiabo. 

Já na Escola Filhos de Salomão, em 

Campinas de Pirajá, são 316 mudas 

distribuídas em 12 canteiros. Alface, 

beterraba, pimenta, rúcula, cebolinha, 

coentro, tomate, milho, feijão, quiabo, 

rabanete e maxixe estão entre as va-

riedades cultivadas. Além delas, os 48 

metros de terreno dedicados ao verde 

também ganharam mudas de tama-

rindo, cajá, caju, jambo e jabuticaba, 

dando início ao pomar da instituição. 

Pomares urbanos  

As árvores frutíferas também têm sido 

plantadas nas áreas urbanas. Ao todo, 

há 17 pomares distribuídos pela ci-

dade, sendo 3 em escolas municipais 

e o restante em outros espaços, como 

a Estrada do Curralinho, no Stiep, onde 

foi criado o primeiro pomar urbano, 

no ano de 2017, com o plantio de 55 

mudas de frutíferas. Outro exemplo 

é a Praça Guaratuba, em Stella Maris, 

onde foram cultivadas 105 mudas en-

tre goiabeiras, jaqueiras, mangueiras, 

aceroleiras, cajueiros, caramboleiros e 

gravioleiras. 
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Montar a própria horta não é tarefa 

difícil, mas a falta de orientação é um 

dos motivos que impede as pessoas 

de tomarem a iniciativa. Pensando 

nisso, a Secretaria da Cidade Susten-

tável e Inovação (Secis) lançou o Guia 

Para Implantação e Gestão de Hortas 

Urbanas e Escolares. O material traz 

um passo a passo para quem deseja 

cultivar seus próprios alimentos, seja 

em casa, na escola ou em espaços 

comunitários.

Como planejar a criação de uma horta, 

os cuidados que se deve ter com o lo-

cal destinado ao plantio de hortaliças 

e de que maneira plantar cada espécie 

são algumas das dicas que o manual 

apresenta. Com linguagem simples e 

imagens de ações realizadas em hor-

tas já implantadas na cidade, o guia 

é a ferramenta essencial para quem 

deseja ter bons resultados ao fazer o 

mesmo. 

O livro apresenta desde instruções 

para definir as dimensões dos cantei-

ros, até as condições ideais do solo e 

medidas que ajudam no controle de 

insetos-praga, ácaros e doenças. Além 

de ensinar como planejar, montar e 

cuidar da horta, a cartilha também 

ensina como cultivar 46 vegetais, 

entre hortaliças e frutas, e dá dicas 

da época ideal para plantar cada um 

deles em Salvador. Traz ainda um 

fichário ilustrativo para consulta rápida 

das características de 30 hortaliças, 

como cebolinha, berinjela, abóbora e 

diversos tipos de alfaces. 

Salvador ganha guia que orienta a 
criação e gestão de hortas urbanas 
e escolares

Baixe o guia gratuitamente através do endereço 
www.mataatlantica.salvador.ba.gov.br
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para montar uma horta      
comunitária:
1. Mobilize as pessoas
2. Faça um planejamento
3.  Escolha o local ideal
4. Selecione espécies         
adequadas para a região

DICAS
04

20.08.2018                       
Eco Desenvolvimento
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Site Minha Árvore registra local,  
imagem e espécie plantada

Uma plataforma criada pela Prefeitura 

de Salvador mostra a localização 

precisa das árvores plantadas na 

capital em 2017 e 2018. Ao aces-

sar o minhaarvore.salvador.ba.gov.

br, é possível ver as fotos da espécie, 

as coordenadas geográficas onde a 

muda foi plantada e até a pessoa que 

fez o plantio. A ação, que faz parte 

do projeto Salvador, Capital da Mata 

Atlântica, já mapeou 4093 árvores em 

155 áreas da cidade.

A iniciativa começou a ser usada em 

agosto de 2017. A ação funciona da 

seguinte maneira: após a árvore ser 

plantada, é marcado, por um aplicativo 

GPS, o ponto de localização dessa 

muda. Após isso, é feita a fotografia e 

catalogação da espécie, que envolve 

a data do plantio, endereço e o nome 

do cidadão que plantou. Esses dados 

são cadastrados e ficam disponíveis 

na plataforma.

Os cidadãos também podem con-

tribuir com o projeto. Para isso, basta 

enviar, além do local de plantio, o 

nome e a foto das espécies planta-

das para o WhatsApp do projeto (71) 

98549-8453. A equipe da Secis reúne 

as informações e faz o cadastro no 

site, no qual ficam disponíveis para 

qualquer pessoa. 

Desde a criação da plataforma, todas 

as árvores plantadas pela Prefeitura 

são georreferenciadas. O intuito é 

que o mapeamento dessas espécies 

também esteja disponível para todos 

os cidadãos, sejam pesquisadores ou 

curiosos, servindo como uma forma 

de engajamento e transparência em 

relação à arborização da cidade. 

Em 15 meses, já foram mapeadas 4093 árvores em     
Salvador

4093
árvores já foram 

georreferenciadas 
através do site

minhaarvore.
salvador.ba.gov.br

Assista a matéria da
Tv Record
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Salvador sedia o maior congresso 
de arborização urbana do país

Coroando as iniciativas sustentáveis 

implantadas na cidade ao longo 

dos últimos 5 anos, em 2018, Sal-

vador sedia o Congresso Brasileiro 

de Arborização Urbana (CBAU), o 

maior evento de arborização do país. 

Reunindo pessoas de todo o Brasil, 

entre representantes do setor público, 

da iniciativa privada e da sociedade, 

o encontro tem o objetivo de incenti-

var a conservação e a ampliação das 

áreas verdes nas cidades, colocando 

em pauta discussões essenciais para 

o paisagismo urbano. 

O Congresso é promovido pela Socie-

dade Brasileira de Arborização Urbana 

(SBAU) e pela International Society of 

Arboriculture (ISA), em parceria com 

a Prefeitura de Salvador, por meio da 

Secretaria da Cidade Sustentável e 

Inovação. 

Em sua 22ª edição, o tema da vez é 

“Cidades Verdes e Resilientes”. Com 

uma programação variada, que vai da 

teoria à prática, o encontro oportuniza 

o intercâmbio de experiências e a 

conexão de ideias, através de diversas 

atividades. 

Na pauta 

Painéis com pesquisas científicas 

atuais que abordam temas relaciona-

das à arborização. Neles, dá para tirar 

todas as dúvidas com o autor de cada 

trabalho, além de trocar informações 

e se aprofundar nas temáticas. Entre 

as atividades, também estão os mini 

cursos, que vão tratar de assuntos 

como pragas na vegetação urbana, 

análise de risco de árvores e planos de 

Mata Atlântica.

O público pode apreciar as belezas 

da cidade enquanto aprende sobre as 

plantas do ecossistema de restinga e 

a experiência local de arborização, que 

passa entre o árido, o verde e o mar. 

As aulas serão ministradas através de 

visitas técnicas, uma no Parque das 

Dunas e outra passando pelo Centro 

histórico da cidade, pela Praça do 

8 painéis
8 palestras

4 minicursos 

22 
edições

Campo Grande e pela Orla da Barra.

Concurso 

Outra atração é o Concurso “Pro-

teja Mudas e Abrace Árvores”, com 

o objetivo de premiar os melhores 

projetos de protetores de mudas que 

sejam sustentáveis e de baixo custo. 

Além disso, o cine-debate apresenta 

o documentário Intelligent trees, do 

autor de “A Vida Secreta das Árvores”, 

Peter Wohlleben, e da ecologista       

florestal Suzanne Simar. 

Escalada 

 O Campeonato de Escalada em 
Árvores movimenta o fim de semana 
que abre as atividades. A disputa é 
voltada para trabalhadores que usam 
a escalada como técnica de acesso a 
árvores de grande porte no dia a dia. 
A intenção é divulgar as boas práticas 
de manejo da arborização urbana, pro-
mover a conexão entre os profission-
ais e reforçar o uso de equipamentos 

de segurança

Cidades Verdes e Resilientes
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Em 2015, 
o IPTU Verde

 foi escolhido pelo 

C40
(Cities Climates 
Leadership Group)

como uma das                   

100
iniciativas urbanas 
para  combater as 

mudanças 
climáticas 

IPTU Verde garante mais               
sustentabilidade para a cidade

Baseado no princípio da extrafis-

calidade, o IPTU de Salvador tem 

seu papel ampliado para além do 

meramente arrecadatório ou fis-

cal do tributo. Agora, o incentivo à 

sustentabilidade urbana faz parte 

de sua essência.  A extrafiscalidade 

determina que os tributos e desoner-

ações tributárias devem ser opções 

no sentido de incentivar condutas que 

promovam a efetivação de objetivos, 

valores e princípios constitucionais, 

com impactos positivos e abrangen-

tes na sociedade. Exatamente o que 

propõe o IPTU Verde de Salvador.

O Programa segue uma lógica de 

certificação para edificações que in-

vestirem em tecnologias sustentáveis 

em seus projetos de construção ou 

reforma. A aplicação dessas tecnolo-

gias soma pontos que classificam os 

empreendimentos. Ao atingir entre 50 

e 70 pontos, o benefício é de 5% de 

desconto na alíquota do IPTU. 

Entre 71 e 99 pontos, 7% de desconto. 

Já quem atingir 100 ou mais pontos 

recebe o desconto máximo permitido 

em lei: 10%.  Os proprietários de ter-

renos inseridos em áreas de proteção 

ambiental que optarem por não 

edificar ou explorar economicamente 

terão um desconto de 80% na alíquota 

anual do IPTU.

As iniciativas sustentáveis vão desde 

o reaproveitamento de águas cinzas, 

passando pela implementação de 

teto verde até a captação de energia a 

partir do sol e dos ventos. São 63 pos-

sibilidades de pontuação reunidas em 

grandes grupos: Gestão sustentável 

das águas, eficiência e alternativas 

Um novo marco de sustentabilidade para Salvador

energéticas, bonificações e emissões 

de gases de efeito estufa. No site 

w w w . i p t u v e r d e .                        
salvador.ba.gov.br 

é possível encontrar todas as infor-

mações do programa.

Outorga Verde 

Arquitetos, empresários, engenheiros 

e técnicos que adotarem em seus 

projetos de construção tecnologias 

sustentáveis que reduzam o consumo 

de recursos naturais e de impactos 

ambientais, também terão direito de 

requerer a Outorga Verde –  benefício 

que consiste na redução do preço da 

escritura pública onerosa para em-

preendimentos que obtiverem, na sua 

fase de licenciamento, a certificação 

concedida pelo IPTU Verde.    
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PDDU cria 17 milhões 
de m² de novas áreas protegidas
Em 2016, um novo Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano foi esta-

belecido para Salvador, por meio 

da Lei 9.069. Entre as ações para o 

meio ambiente e para a sustenta-

bilidade, o documento consolidou a 

delimitação de 42 Áreas Protegidas 

na cidade. Dessas, 16 foram balizadas 

pela primeira vez, o que representou 

a inclusão de cerca de 17,3 milhões de 

metros quadrados de novos espaços 

reservados para o lazer ativo e con-

templativo, e para a pesquisa científica 

no município.

No PDDU anterior, sancionado no 

ano de 2008, havia somente cinco 

áreas com poligonais definidas. A 

ausência de delimitação em parques 

já consolidados no município deixava 

brechas para reduções, ocupações e 

abria margem para o aparecimento 

de dúvidas sobre seus limites. A nova 

lei garantiu a definição dos espaços 

integrantes do Sistema de Áreas de 

Valor Ambiental (SAVAM) com suas 

poligonais, áreas e limites. A meta, 

que consta na Planejamento Estra-

tégico da gestão, é que até 2020 sete 

Áreas Protegidas sejam entregues à 

população.

Ao todo, ficaram estabelecidos com 

o documento 22 Parques de Bairro, 

7 Parques Urbanos existentes, 4 

Parques Urbanos propostos, além 

de 1 (uma) Unidade de Conservação 

de Uso Sustentável e 8 Unidades de 

Conservação de Proteção Integral. 

Além disso, áreas públicas com mais 

de 20.000 metros quadrados pas-

saram a ser consideradas Parques 

de Bairro, como a Praça 2 de Julho,       

conhecida como Largo do Campo 

Grande.

Novidades 

Entre os parques urbanos criados 

estão, por exemplo, o Parque do 

Ipitanga I e o Parque Fazenda Grande. 

Além disso, também aparecem na lista 

Unidades de Conservação como a 

Estação Ecológica da Ilha dos Frades 

e o Parque Marinho da Barra, pioneiro 

na capital. O local irá conservar três 

naufrágios entre o Farol da Barra e o 

Forte de Santa Maria.

Outro espaço que figura entre as novi-

dades inauguradas pelo Novo PDDU 

é o Parque em Rede Pedra de Xangô. 

Com a proposta inovadora de conec-

tar 12 pontos considerados sagradas 

pelo Candomblé situadas na Área de 

Proteção Ambiental (APA) Municipal 

Vale da Avenida Assis Valente - a 

primeira APA municipal, que está em 

fase de elaboração de estudos.

Há, ainda, o projeto para o Parque de 

Bairro Pedra de Xangô, o qual vem 

sendo debatido com os moradores 

da região, com o objetivo de discutir 

expectativas, desafios e ações para 

viabilizar sua implantação. Em junho 

de 2018, foi criado o primeiro Bosque 

Etnobotânico do Parque, próximo à 

Pedra de Xangô, monumento lítico 

tombado pela Prefeitura no ano an-

terior. No bosque, foram cultivadas 

espécies sagradas para o povo de 

santo. Plantas como akoko, sangue 

lavou, espada de Iansã, tapororoca e 

aroeira, usadas pela comunidade local, 

agora fazem parte da paisagem. 
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DESCRIÇÃO LOCAL AREA (m²)
Unidade de Conservação Municipal Existente Parque das Dunas 3.001.985,28              

Parque de Pirajá 6.396.649,58              
Parque Ecológico do Vale Encantado 713.267,18                  

Estação Ecológica Ilha dos Frades - Fazenda Tobá 1.621.790,94              
Dunas de Armação 151.481,66                  

Aratu 4.259.317,57              
Parque Marinho da Barra 701.799,48                  

Vale do Cascão 1.737.172,18              
APA da Pedra de Xangô 4.108.597,35              

Parque da Lagoa da Paixão 520.673,72                  
Manguezal do Rio Passa Vaca 27.700,08                    

Unidade de Conservação Indicada Total 20.238.449,74            
Parque Zoo-Botânico de Ondina 320.771,81                  

Parque Joventino Silva 640.811,81                  
Parque Metropolitano de Pituaçu 3.939.177,74              

Parque Socioambiental de Canabrava 664.497,08                  
Jardim Botânico - Mata dos Oitis 159.895,82                  

Parque do Abaeté 2.726.289,23              
Parque São Bartolomeu 772.185,25                  

Parques Urbanos Existentes Total 9.223.628,74              
Parque em Rede Pedra de Xangô 1.487.155,00              
Parque do Vale da Mata Escura 887.339,06                  

Parque de Ipitanga II e III 4.112.712,06              
Parque de Ipitanga I 4.259.211,33              

Parques Urbanos Indicados Total 10.746.417,45            

TOTAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 23.240.435,02            

TOTAL DE PARQUES URBANOS 19.970.046,19            

ÁREAS SUPERPOSTAS 1.487.155,00              

TOTAL DE ÁREA PROTEGIDA INDICADA PELO PDDU 2016 17.272.098,17            

Parque do Dique do Tororó 195.878,15                  
Parque Jardim dos Namorados 65.652,12                    

Parque Costa Azul 79.316,83                    
Parque Solar Boa Vista 48.603,87                    

Parque dos Ventos 86.500,00                    
Parque da Lagoa dos Frades 16.276,59                    
Parque do Campo Grande 37.121,13                    

Parque Caminho das Árvores 23.095,08                    
Parque Lagoa dos Pássaros 2.673,10                       

Parque do Dique do Cabrito 98.435,53                    
Parque Pedra de Xangô 31.173,54                    

Parque de Escada 31.960,32                    
Parque Amazonas de Baixo 71.501,58                    

Parque Stella Maris 22.144,49                    
Parque de Piatã 46.617,88                    

Parque da Boca do Rio 132.022,24                  
Parque Linear do Jaguaribe 103.815,92                  

Parque de Itapuã 22.380,17                    
Parque de Fazenda Grande 92.216,20                    

Parque da Lagoa do Arraial do Retiro 2.961,43                       
Parque Linear da Avenida Centenário 73.133,98                    
Parque Linear da Avenida Garibaldi 44.437,81                    

Parque de Bairro Total 1.327.917,96              

Unidade de Conservação Municipal Indicada

Parques Urbanos Existentes

Parques Urbanos Propostos

Parque de Bairro

Áreas Protegidas
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