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2004
R$ 77.648.022,96

2005
R$ 92.537.744,26

2006
R$ 98.278.973,63

2007
R$ 208.787.290,00 

2008
R$ 330.403.981,00
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Terra



VOCÊ SABE QUAIS SÃO 

 AS MAIORES FONTES DE GASES DE 

EFEITO ESTUFA 

NO MUNICÍPIO DE 

SÃO PAULO?

▪ São emitidas 15.738.241 toneladas de 

gás carbônico equivalente ao ano

▪ 76,14% das emissões são 

provenientes do uso de energia

▪ Destes, 68,3% resultantes da queima 

de gasolina e diesel



Emissões no Município de São Paulo,
por fonte, em 2003 (Gg CO2 eq)



Emissões do Uso de Energia pelo Consumo
Direto de Combustíveis Fósseis e 
Energia Elétrica pelo Município de São 
Paulo em 2003 (Gg CO2 eq)



Emissões no Município de São Paulo
Por fonte em 2003 (Gg CO2 eq)



Comparação das Emissões Totais e por 
Habitante de São Paulo, em GWP (t CO2 eq)



Aterro Bandeirantes



Aterro São João

Início do funcionamento de usina 
de biogás em janeiro de 2008 



Venda de 1 tonelada de créditos de carbono
da Usina de Biogás

R$ 34 milhões aplicados na região de 
Perus e Pirituba

•Parque Linear Perus
•Praças
•Ciclovia ao longo da linha férrea de Perus
•Centro de Formação Sócio-ambiental 
(hospital veterinário, viveiro e escola 
de marcenaria)
•Intervenções socio-urbanísticas
(urbanização do assentamento Bamburral com 
remoção das famílias da saia do aterro e 
implementação de parque) 

-Segundo leilão realizado em setembro de 2008, 
com créditos provenientes das usinas dos dois 
aterros 



O município de São Paulo deixa 
de emitir cerca de 20% do total 

dos gases de efeito estufa:

3.147.648 toneladas de CO2 eq a menos



PL CLIMA

-Estabelece como meta para 2012 a redução 
de 30% das emissões de gases de efeito 
estufa na cidade de São Paulo

- Aponta estratégias em todas as áreas da 
gestão para mitigar as emissões de gases 
de efeito estufa

-Redução progressiva do uso de 
combustíveis fósseis = uso de combustível 
renovável não fóssil por todos os ônibus 
do sistema de transporte público do 
município em 2017

-Ampliação do alcance da  coleta seletiva, 
desestímulo ao uso de sacolas plásticas e 
de embalagens em excesso



Identificação clara do perímetro urbano 
Área urbana e aglomeração urbana;
Os vazios edificados e urbanos; 
Área de expansão urbana;
Área rural.

Quais são as diretrizes para a expansão urbana?
Há necessidade de expansão territorial?
Há necessidade de preservação dos recursos 

naturais presentes no território e quais 
serviços eles prestam?

Definição da linha de base do MSP para análise 
das dinâmicas urbano-ambientais.

Cidade compacta



AR



Pesquisas do Laboratório de Pesquisas
Atmosféricas da Faculdade de Medicina da USP
Apontam que em dias de inversão térmica
Até 10 pessoas morrem na capital em decorrência
Da poluição.

São gastos anualmente cerca de U$ 24 milhões
no tratamento de doenças respiratórias 
(tabela SUS)

Estima-se que os veículos lançam na atmosfera
70% de toda a poluição que torna o ar de
São Paulo prejudicial à saúde, chegando a
90% se for considerada apenas a emissão de 
Monóxido de carbono.



Inspeção de ônibus fretados

-A Prefeitura de São Paulo iniciou, em maio
de 2007, inspeção dos ônibus fretados 
cadastrados no Departamento de Transporte 
público da Secretaria de Transportes. São 3 mil 
veículos. Em junho, de 364 ônibus inspecionados,
19 estavam em estado muito ruim e 39 ruins. 

Inspeção de ônibus da frota de transporte público
-A frota de transporte público da cidade já 
passa por inspeção desde 2005, através de 
parceria com o Conpet, tendo índice de reprovação
De 10%. 



Inspeção de toda a frota cadastrada na 
Cidade de São Paulo

- Ordem de início em 2007

- Inspeção veículos a diesel
partir de maio de 2008

-Inspeção dos veículos mais 
Poluentes da frota a álcool,
gasolina e gás, detectados pelo
sensoriamento remoto, a partir
de julho de 2008.

-De maio a outubro de 2008 foram
Inspecionados 18.346 veículos e
Aprovados 14.706 (80,15%)

-Inspeção de toda a frota 
Cadastrada na cidade de São
Paulo, inclusive motos, em 2009.



Trolebus



Incentivo ao uso da bicicleta

Projetos em desenvolvimento
-6,2km de ciclovia em implantação na Radial Leste
-Desenvolvimento de projeto para implantar 15km
de ciclovia no Butantã 
-3 km no Parque Linear Itaim
-11,5 km em Ermelino Matarazzo
-3,3 km em Perus

Projetos implantados
-Ciclovia Radial Leste, com 6km
-Ciclovia Inajar de Souza, com 7 km
-Ciclovia de Parelheiros, com 1,8 km
-Instalação de mais de 1000 paraciclos em 
parques municipais
-Sistema de empréstimo de 
bicicletas nas estações 
de metrô
-Projeto para implantar
1000 (mil) km de ciclovia
em dez anos – parceria
com IEMA.



▪ Combustíveis

- Biodiesel = a Prefeitura iniciou em julho 
parceia com a Viação Itaim Paulista e a B100 
Participações para inclusão de biocombustíveis 
no Programa de Avaliação de Alternativas 
Energéticas. O objetivo determinar a viabilidade 
da inclusão de misturas biocombustíveis ao 
diesel de petróleo para uso na frota de veículos 
em operação no transporte coletivo urbano de 
passageiros na cidade.

- Diesel 50 = começa a valer em julho de 2008 a 
portaria nº 46/SVMA-G/2006 que estabelece a 
obrigatoriedade de distribuir, no município de 
São Paulo apenas óleo diesel com teor máximo de 
enxofre na concentração de 50ppm (50 partículas 
por milhão). A partir de julho de 2010, este 
índice deverá ser, obrigatoriamente, ainda menor: 
15ppm. 

Outras ações para melhorar a qualidade do ar



▪ Renovação da frota de ônibus em 2008

Ar da cidade deixará de receber 1.500
Toneladas de poluentes por ano.
-Sairão de circulação veículos com mais 
de dez anos de uso.

▪ Corredores



AGUA



Operação Defesa das Águas

-Iniciada em 2007, abrange os mananciais sul
(Billings e Guarapiranga), norte (Cantareira
e Várzea do Tietê)
- 1.929 desfazimentos de construções irregulares 
em área de proteção ambiental;
- 12 fábricas de blocos e depósitos de materiais
Localizadas em áreas protegidas foram fechadas; 
-Rondas diárias em áreas de proteção com um 
efetivo de 260 homens da Guarda Ambiental para 
evitar novas construções, 42 viaturas e motos e 
embarcações;
- Demarcação das áreas onde é proibido construir 
com placas informativas;
- 256 toneladas de lixo retiradas da 
Guarapiranga, em parceria com a Sabesp;
- Plano Orla da Guarapiranga, com criação de 9 
parques (6,1 milhões de m², 3 praias e 10 piers), 
ponto de pesca e esportes náuticos;



- Projetos de criação de novos parques:

a) Zona sul
- Parques Lineares Caulim, Cocaia e Castelo
- Parques Tradicionais Nove de Julho, Shangrilá,
Guanhembu e Herculano
- Parques Naturais do Rodoanel

b) Zona norte
- Parques Lineares Bispo, Perus e Canivete



ProjetoExample Parques Lineares



Já implantados
-Parque Linear Parelheiros (Parelheiros - 16.000 m²) 
-Parque Linear Ipiranguinha (Vila Prudente – 10.000 m²)
-Parque Linear do Fogo (Pirituba – 30.000 m²)
-Parque Linear Itaim Paulista (Itaim Paulista –
46.000 m²)

Em implantação
A) Zona norte
-Parque Linear do Bispo (Casa Verde)
-Parque Linear Cabuçu de Cima (Jaçanã)
-Parque Linear Ribeirão Perus (Perus)
-Parque Linear Bananal Canivete (Freguesia)

b) Zona sul
-Parque Linear Caulim (Parelheiros)
-Parque Linear Cocaia (Capela do Socorro)
-Parque Linear Feitiço da Vila (Capela do Socorro)
-Parque Linear Invernada (Santo Amaro)
-Parque Linear Castelo Dutra (Capela do Socorro)



c) Zona centro-oeste
- Parque Linear Sapé (Butantã)
- Parque Linear Caxingui (Butantã)
- Parque Linear Esmeralda (Butantã)
- Parque Linear Itararé (Butantã)
- Parque Linear Pires (Butantã)
-Parque Linear Ivar Beckman (Butantã)

d) Zona leste
-Parque Linear Água Vermelha (Itaim Paulista)
-Parque Linear Taboão (Aricanduva)
-Parque Linear Aricanduva (Cidade Tiradentes)
-Parque Linear Mongaguá (Ermelino Matarazzo)
-Parque Linear Guaratiba (Guaianazes)
-Parque Linear Rapadura (Aricanduva)
-Parque Linear Rio Verde (Itaquera)
-Parque Linear Cipoaba (São Mateus)
-Parque Linear Nas. do Aricanduva (Cid. Tiradentes)
-Parque Linear Oratório (Vila Prudente)



Parque 
Água
Vermelha



Parque Linear
Feitiço da Vila



Parque Linear Cocaia



Parque Linear Esmeralda



Parque Linear 
Caulim



Parque Linear Itaim



Parque Linear do Fogo



Parque Linear
Ipiranguinha
Subprefeitura de 
Aricanduva



Operação Córrego Limpo

Parceria entre a Prefeitura e o Governo
do Estado, através da SABESP, prevê recuperação
de 40 córregos em diversas regiões do município.

▪ Zona Central
Lago da Aclimação (Pedra Azul): Sapateiro, Ipiranga, 
Machados, Cipoaba.
▪ Zona Norte
Lago Parque Jaragua (Córrego Vermelho), Charles de Gaulle, 
Toronto, Horto Florestal, Mandaqui, Lago Horto Florestal 
(Pedra Branca), Santana (Tenente Rocha), Carajás, IPESP.
▪Zona Leste
Tiquatira, Franquinho, Ponte Rasa, Itapegica, Itaim, 
Aricanduva-Rincão.
▪ Zona Oeste
Sapé, Corveta Camacuã, José de Araújo Ribeiro, Caxingui, 
Pires, Itapaiúna, Parque Burle Marx, Antonico.
▪ Zona Sul
Cachoeira (Morro do S), Ponte Baixa, Jardim Cordeiro, 
Invernada, Pedreira-Olaria, Moenda Velha-Feitiço da Vila, 
Rio das Pedras, São José, Caulim, Itupu, Guavirutuba, 
Tanquinho.



VERDE E 
BIODIVERSIDADE



Programa 100 Parques
para São Paulo



Ampliação das áreas verdes

Hoje a cidade possui 48 parques municipais
-15 implantados e/ou finalizados entre 2005 e

2008

-17 em implantação até o final de 2008

-34 em desenvolvimento de projeto, com 

condições de serem concluídos nos próximos anos



Parque do Trote



Parque Jacintho
Alberto



Parque do Povo



Rodoanel (zona sul)
Unidade de conservação com 1.200 hectares na região 
de mananciais, composta por quatro núcleos: Bororé, 
Jaceguava,
Varginha e Itaim. 

A criação desta unidade de conservação é parte da 
compensação ambiental pela construção do trecho sul 
do Rodoanel.





Inventário da fauna silvestre registrada nas
áreas verdes da cidade de São Paulo vem sendo
atualizado pela Divisão de Fauna anualmente

Mais de 400 espécies registradas, entre aves, 
mamíferos,anfíbios e répteis



Arborização
urbana



Arborização Prefeitura de São Paulo
2005 A 2007

TIPO 2005 2006 2007

Programa de 
Arborização 
SVMA

5.288 81.186 70.760

Subprefeituras 18.220 56.850 41.654

TCAs 13.316 29.567 36.583

Fornecimento 
outros

1.031 973 23.991

TOTAL 37.855 árvores 168.576 
árvores

172.988  
árvores

Total plantado de 2005 A 2007 = 379.419 novas árvores



Eco-economia



-Obrigatória instalação de equipamento
para aquecimento de água por energia solar
em novas residências com quatro banheiros ou 
mais.
Residências com até três banheiros precisam
providenciar estrutura para instalação

-Atividades reconhecidas como grandes 
demandadores de água aquecida devem contemplar 
no sistema de instalação hidráulica o 
reservatório térmico e placas coletoras de 
energia solar: indústria; comércio; serviços 
públicos e privados que possuam vestiários e 
demandem grandes volumes de água aquecida em 
seus processos, como hotéis, clubes esportivos, 
academias, clínicas de estética, hospitais, 
casas de repouso, escolas, creches, asilos, 
quartéis, lavanderias etc...

Energia Solar



MADEIRA E AGREGADOS RECICLADOS

 Utilização de madeira nativa

▪ Decreto 46.380/05 - Estabelece procedimentos de 

controle ambiental para utilização de produtos de
madeira de origem nativa em obras e serviços de 
engenharia contratados.

 Utilização de agregados reciclados

▪ Decreto 48.075/06 - Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da utilização de agregados reciclados, 
oriundos da construção civil na pavimentação das vias 
públicas.  

Programa “ Cidade Amiga da 
Amazônia”

 Compromisso da 
administração pública 
municipal para eliminar o uso 
de madeira de origem ilegal 
obtida através de licitações.



 Iniciativa do Ar Limpo

 ICLEI

 C-40

 Fundação Clinton

 PNUMA

Articulações Internacionais



CULTURA DE PAZ



UMAPAZ

▪ Em janeiro de 2005 
a Secretaria criou o 
projeto UMAPAZ –
Universidade Livre 
de Meio Ambiente e 
Cultura de Paz

▪ Centro para 
difundir informação 
sobre questões 
ligadas ao meio 
ambiente da cidade 
de São Paulo



▪ Cooperação com GCM/desarmamento

▪ Penas alternativas

▪ Parceria com órgãos de governo

▪ ONU



Rede Ação Pela Paz

A Rede Ação pela Paz surgiu do 
antigo Comitê Desarma São Paulo e 
hoje é composta por mais de 40 
organizações que busca contribuir e 
promover a Cultura de Paz na região 
Metropolitana de São Paulo, atuando 
na prevenção da violência e 
contribuindo para o desarmamento da 
população.



Curso de Educação à Distância pela FUNDAP

▪ O Curso de Mediação de Conflitos 
Socioambientais conta com 1.719
participantes matriculados (a previsão 
no contrato foi capacitar 1.200
participantes).

▪ O curso conta com oito módulos 
(sustentabilidade, mediação de 
conflitos, água, verde e 
biodiversidade, ar, solo, economia nova 
e cultura de paz). 



Ambientes Verdes e Saudáveis



Atividades com
agentes de saúde
do PSF



Carta da Terra



Capacitação Carta da Terra



http://portal.prefeitura.sp.gov.br
Secretaria Municipal do Verde e do 
Meio Ambiente

Eduardo Jorge
eduardojorge@prefeitura.sp.gov.br


