
ARBORIZAÇÃO URBANA 
 
METAS PRIORITÁRIAS: 
 

 Criar pelo menos um corredor verde de no mínimo 2 km de extensão por 
bairro em Salvador. (um corredor verde por bairro, corredores que interliguem 
serviços essenciais da cidade, corredores também em bairros de baixa renda) 

 
 Criar e recuperar áreas verdes (praças e canteiros), incluindo plantio de 

árvores, permitindo que os moradores da cidade tenham áreas verdes a 
pelo menos 300 metros de distância de suas casas. 

 
 Priorizar o plantio de árvores e a criação de canteiros em reformas de 

praças, diminuindo o uso de calçadas e concretos para amenizar a 
temperatura e facilitar a absorção de água da chuva pelo solo. 

 
 Desburocratizar o modelo de adoção de praças em Salvador e incentivar 

os adotantes a plantar árvores e alimentos através, por exemplo, da criação de 
pontos públicos de água e caixas de ferramenta de uso comunitário. 

 
 Recuperar rios, reflorestando margens e criando praças e áreas verdes 

nos arredores (exemplos: Belo Horizonte, Seul (Coreia)) 

 
 Política de preservação de árvores maduras, planejando o plantio de novos 

exemplares para sua substituição em tempo planejado. 
. 

 Controle público de podas de árvores através do qual a população possa 
consultar quais árvores serão podadas, quando e por qual motivo e, em caso 
de corte integral, que espécie será replantada e quando (assim como o registro 
das ações já realizadas). 

 
 Busca de soluções para o alastramento de pragas que vitimam árvores da 

cidade. Uma delas é, em novos plantios, incluir uma diversidade de árvores na 
mesma rua, sem repetição massiva de espécies. 

 
 Fazer um mapeamento das áreas de encosta, e criar fragmentos (manchas) 

de Mata Atlântica em canteiros e áreas verdes (relembrando as áreas não 
edificantes, que deveriam ser áreas protegidas, conforme foi garantido na lei 
municipal dos 1970). 

 
 Desmatamento Zero em Salvador: zoneamento que preserve as áreas 

verdes do município que ainda restam (remanescentes de Mata Atlântica), 
garantindo a não supressão de matas nos estágios médio e avançado. O 
município pode ser mais restritivo. 

 
 Garantir uma porcentagem significativa de áreas verdes em qualquer 

loteamento da cidade de Salvador. 

 
 Revisão da representatividade igualitária da sociedade civil no Conselho 

Municipal de Meio Ambiente (Comam Salvador). 

 
 Atualização do diagnóstico da vegetação de Mata Atlântica do município 

de Salvador, ampliando para todo o território. 

 


