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RESUMO 

São Paulo passa por transformações cotidianamente. Sua paisagem muda pela intervenção humana, 
tendo em vista necessidades de locomoção, habitação e trabalho, questões de seu modelo de 
desenvolvimento e adensamento populacional. Historicamente, a busca e a tomada de áreas se 
deram sobre áreas naturais na capital paulista. Sua urbanização não foi acompanhada pelo 
planejamento e pela reintrodução da vegetação. Assim, a carência de áreas verdes e de arborização 
urbana, decorrentes dessa dinâmica urbana paulistana, ocasionou problemas aos munícipes. É 
intensa a ocorrência de ilhas de calor, nas quais há mais edifícios e construções, além de enchentes, 
poluição e doenças, produto da urbanização e da ausência de planejamento e soluções técnicas 
ambientais, em longo prazo. Por meio das compensações ambientais, é possível amenizar os 
transtornos causados pelas construções e pelo asfaltamento. O Poder Público condiciona, normatiza 
e pune, pela Legislação e pela fiscalização, limites e regras para a liberação de obras que necessitem 
do corte ou do manejo de vegetação, estabelecendo condutas, direitos, deveres e obrigações para a 
compensação ambiental. O presente artigo abordará dois tipos de compensações: o plantio de 
árvores sobre solo natural e os jardins verticais, analisando, brevemente, os benefícios dessas duas 
categorias, descrevendo seus custos, efetividade e funcionalidade para o meio ambiente urbano, 
considerando-se o resgate da qualidade de vida e do bem-estar dos paulistanos. Os seis jardins 
verticais implantados até o momento como compensação ambiental na capital representam 2.600m

2
 

de área, a um custo de R$ 2.316.678,00, o equivalente ao plantio e à manutenção de, 
aproximadamente, 7.510 mudas de árvores com DAP ≥ 3cm. 
 
Palavras-chave: meio ambiente; Minhocão; São Paulo; urbanização; sustentabilidade. 

 
ABSTRACT 

São Paulo undergoes transformations every day. Its landscape changes through Human intervention, 
considering the needs of locomotion, habitation and work, questions of its development model and 
population density. Historically, a search and seizure of areas was carried out on natural areas in the 
state capital. Its urbanization was not accompanied by the planning and reintroduction of the 
vegetation. Thus, a lack of green areas and urban afforestation, results of this urban dynamics of São 
Paulo caused problems to municipalities. The occurrence of calories is intense, where there are 
constructions and constructions, as well as fittings, pollution and diseases, the product of urbanization 
and the lack of planning and technical environmental solutions. Through the possible environmental 
compensations, the disturbances caused by the constructions and asphalting. The public power 
conditions, normative and punitive, by the legislation and inspection, limits and rules for the release of 
works that need cutting or managing vegetation. The present work deals with two types of 
compensation: Planning of works on natural soil and vertical gardens, briefly analyzing the benefits of 
two categories, describing their cost, effectiveness and functionality for the urban environment, 
considering the recovery of the quality of Life and well-being of Paulistas. The six vertical gardens 
implanted so far as environmental compensation in the capital, represent 2.600m² of area, a cost of R 
$ 2.316.678,00 equivalent to the plan and maintenance of approximately 7.510 trees seedlings with 
DBH ≥ 3cm. 

 
Keywords: environment; Minhocão; São Paulo; urbanization; sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cidade de São Paulo modifica-se intensamente, desde o início da sua 

industrialização, o que ocasionou a explosão demográfica verificada até os dias 

atuais.  

A cidade símbolo econômico do país vem permitindo a impermeabilização 

maciça de seu território, ocupação prioritária com construções e asfalto, em 

detrimento da presença de arborização e áreas verdes. Nesse contexto, as 

compensações ambientais são fundamentais para se tentar garantir a mínima 

presença e a manutenção da densidade arbórea dos locais com obras autorizadas.  

Compensar supressões e transplantes de árvores autorizadas, de forma 

eficiente, é o grande desafio paulistano, seja nas formas convencionais com o 

plantio de árvores em solo natural, seja na compreensão de como poderia haver a 

colaboração dos jardins verticais nesse sentido.  

Conhecer os aspectos legais e as implicações práticas de como vem sendo 

realizado o plantio compensatório e a implantação/manutenção de jardins verticais é 

uma maneira de embasar discussões a respeito de um tema tão novo no país e de 

estruturar a sanidade da área urbana. 

Este artigo aborda os custos de implantação das compensações ambientais 

realizadas com os plantios convencionais de árvores em solo natural e nos valores 

daquelas que têm o jardim vertical como objeto. Pretende-se, dessa maneira, 

caracterizar algumas das diferenças entre as implantações convencionais com 

aquelas resultantes da implantação de placas com plantas nas empenas cegas de 

edifícios, como vêm ocorrendo na capital.  

Nesse sentido, as diferentes maneiras de intervenção na compensação 

(árvore em solo e plantas em placas dos jardins verticais) requerem manutenções e 

tratamentos diferenciados para sua permanência. O uso de irrigação difere para 

cada uma dessas modalidades citadas, além do efeito ambiental e de conforto 

direto, em termos de temperatura.  
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Segundo Bonduki (2011), São Paulo possui uma média de 0,6 árvores por 

habitante, resultado de seus processos urbanísticos e o presente artigo tem por 

objetivo descrever as compensações ambientais convencionais e as realizadas com 

jardins verticais em São Paulo – SP, incluindo seus custos e contribuições de cada 

uma dessas metodologias possíveis, de acordo com a Legislação paulistana. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 A metrópole de São Paulo e seus espaços 

Historicamente, em São Paulo, por volta do ano de 1890, “Inicia-se a 

expansão urbana em direção às várzeas e terraços fluviais, onde haviam sido 

instaladas as ferrovias. Espaços anteriormente vazios populacionalmente passam a 

ser ocupados por fábricas e bairros operários” (ATLAS AMBIENTAL DO MUNICÍPIO 

DE SÃO PAULO, 2002).  

De modo inteligível, aceitável e contínuo para favorecimento da urbanização e 

do desenvolvimento da metrópole, todo esse processo de transformação do meio 

rural para o meio urbano gerou microclimas.  

Lombardo (1985, p. 27) afirma que “[...] fatores como a elevada densidade 

demográfica, a concentração de área construída, a pavimentação asfáltica e as 

áreas industriais interferem nas alterações no clima local, notadamente nos valores 

da temperatura do ar”. Com todo esse processo de mudança, o ambiente alterou-se 

e se refez, gerando nova perspectiva de paisagem na capital paulista.  

Faria (2015, p. 116) define o processo de urbanização como “O resultado da 

soma de elementos elaborados pela natureza e de elementos urbanos, formas 

artificiais provenientes das atividades humanas, como os edifícios, estradas, pontes, 

considerando as interações do homem com o meio”. 
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2.2 A visão política e suas influências 

No desenvolvimento urbanístico é importante ressaltar o quanto a visão 

política pode abranger ou minimizar efeitos danosos ao meio ambiente. O prefeito 

que interferiu significativamente na paisagem urbana na cidade de São Paulo foi o 

engenheiro civil nomeado em 1938, Francisco Prestes Maia que, em seu plano, 

tinha como meta favorecer ruas e avenidas.  

A gestão política de Prestes Maia estabeleceu o "Plano de Avenidas" de 

1930, contraposição à visão de Saturnino de Brito, renomado engenheiro sanitarista 

da época que, em suas intervenções urbanísticas, visava à preservação de vales e 

de áreas alagáveis dos rios.  

Com a priorização da construção de vias, para o transporte individual, 

decorrente dessa mudança de visão de Saturnino para Prestes Maia, as áreas 

verdes ficaram com espaços cada vez menores (ATLAS AMBIENTAL DO 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2002). 

Nesse contexto político de priorização de obras e do viário, em detrimento da 

presença de vegetação, para Nicodemo e Primavesi (2009) “É importante que os 

gestores percebam o papel desempenhado pela floresta urbana na melhoria da 

qualidade ambiental das cidades e do bem-estar humano, considerando aspectos 

sanitários e econômicos”.  

Para que isso ocorra é necessário criar um plano de arborização permanente, 

com respaldo em Leis, para que não ocorra um retrocesso ou estagnação, fator a 

ser considerado em cada mudança política de Governo, a cada quatro anos, quando 

cada Governo assume e define suas prioridades, dando ênfase ou não às questões 

ambientais. A simples existência das Leis não garante o seu cumprimento efetivo. A 

conscientização, a educação e a formação do Ser Humano deve ser realizada de 

maneira a propagar a prática da consciência ecológica, por intermédio da Educação 

Ambiental (CARVALHO, 2012).  
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2.3 O espaço geográfico na cidade de São Paulo 

Por sua opção de desenvolvimento, o espaço urbano paulistano sofre pressão 

cada vez maior por áreas de expansão e ocupação, gerando valorização e 

encarecimento de terrenos e loteamentos. Quem compra um terreno, quer aproveitar 

ao máximo cada m², construindo imóveis que ocupem a maior metragem possível; 

pouco espaço é reservado para a preservação de áreas verdes que antes 

prevaleciam no local (COELHO, 2008).  

Lombardo (1985, p. 72) afirma que “A intensa especulação imobiliária 

favorece a implantação constante de loteamentos urbanos, muitas vezes 

inadequados às condições naturais”.  

Ferreira (2011, p. 19) diz que “A gradativa remoção dos fragmentos arbóreos 

remanescentes no município de São Paulo é causada principalmente pelo avanço 

imobiliário”.  

Coelho (2009) considera que essas moradias, ainda pela Lei, seguem com 

regras de mínimas áreas verdes. Quando terrenos são invadidos, as mesmas 

normativas não são respeitadas, tampouco a segurança dos moradores que neles 

habitam.  

Áreas ajardinadas são recursos cada vez mais utilizados por classes sociais 

mais elevadas. Percebe-se que nos bairros em que o domínio é das classes 

privilegiadas, o verde desempenha função ornamental e de valorização do solo que, 

consequentemente, valoriza o próprio bairro e o imóvel do proprietário.  

O interesse em manter um meio ambiente mais natural é importante, também, 

para a preservação das estruturas construtivas, quando não ocorre o planejamento 

ambiental em conjunto ao urbano, ocorre o aquecimento da cidade, causando ilhas 

de calor na metrópole. Os formatos geométricos e materiais utilizados nas 

construções, como arranhas céus da Avenida Paulista, com acabamento em vidro 

fumê, são inadequados ao clima tropical. Somando-se esse padrão construtivo à 

pavimentação da Avenida e à ausência de vegetação, ocorrem os elementos que 

alteram a temperatura e a umidade do ar (LOMBARDO, 1985). 
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“Nos núcleos de grande edificação e acumulação de calor produz-se estresse 

térmico (ilha de calor) que em clima tropical pode ser persistente, causando 

desconforto térmico que ultrapassa limites de tolerância dos habitantes” 

(LOMBARDO, 1985, p. 18). 

Nas grandes metrópoles, há a tendência de se acreditar que o meio ambiente 

é uma área destinada a parques, com grande concentração de árvores. Ele é parte 

do lugar em que se vive, porém transformado, para suportar edificações. Lombardo 

(1985, p.17) considera que “[...] a natureza destruída como tal, tem que ser 

reconstruída, segundo a cidade e o urbano”.  

A separação de local em que se vive do meio ambiente impede a construção 

de uma cidade sustentável, na qual se propõe qualidade de vida aos munícipes. É 

preciso entender que o cidadão faz parte da paisagem e que, uma vez que esta seja 

modificada, ele também sofrerá as consequências de sua ausência, como ilhas de 

calor, poluição do ar, chuvas intensas e inundações, que passam a fazer parte do 

cotidiano urbano, levando a população a se defrontar com essa natureza alterada e 

a conviver diariamente com os problemas dela decorrentes (LOMBARDO, 1985). 

Ainda que a cidade de São Paulo esteja urbanizada e seus córregos e rios 

estejam canalizados, ocultos e retificados, é preciso ressaltar que a cidade era 

composta, originalmente, por grandes áreas de várzeas (ATLAS AMBIENTAL DO 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2002).  

Muitos de seus rios, antes sinuosos, tornaram-se lineares, para aumentar o 

fluxo das águas e escoar mais rapidamente o esgoto nelas lançado.  Em qualquer 

sinal de precipitação, nesses mesmos locais de cursos d água modificados, ocorrem 

as enchentes, produto direto da urbanização sem planejamento (FERRAZ; ABREU; 

SCARPELINI, 2009). 
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2.4 Contribuições arbóreas no meio urbano 

As contribuições físico-ambientais obtidas por meio das folhagens das árvores 

são a ocorrência de um clima mais ameno, pois o impacto do calor do Sol e das 

altas temperaturas é por elas absorvido, refrescando a cidade.  

“As árvores tornam o ambiente mais agradável ao proteger as pessoas da 

radiação solar direta (predominantemente de ondas curtas, de luz visível) e da 

radiação de ondas longas (calor ou radiação infravermelha) emitida pelos prédios” 

(NICODEMO; PRIMAVESI, 2009, p.15).  

“Árvores grandes maduras removem de 60 a 70 vezes mais poluentes do ar 

do que árvores pequenas, devido à maior área foliar” (COSTA, 2011), sendo que os 

serviços ambientais providos pela vegetação urbana são quantificados em termos 

financeiros (NICODEMO; PRIMAVESI, 2009). 

Considerando-se a necessidade de que as obras públicas e privadas em uma 

localidade ocorram de maneira legalizada, evitando a ocorrência de todos os 

problemas relatados de urbanização, são estabelecidas normativas, diretrizes legais 

e de fiscalização pelo Poder Público, de maneira a reduzir e mitigar seus impactos 

diretos e indiretos.  

Em São Paulo, licenciamentos de obras que necessitem do manejo arbóreo 

(supressões, transplantes ou poda de vegetação) devem ser realizados pelo órgão 

competente, em geral, o Departamento de Parques e Áreas Verdes – DEPAVE (para 

os casos de vegetação em áreas internas de imóveis, vegetações especialmente 

protegidas por Lei) e as Subprefeituras (vegetação pública, fora das áreas 

protegidas).  

Na medida em que se intensificava a influência negativa da urbanização 

paulistana, com a redução de sua vegetação e o aumento das construções, da 

verticalização, da impermeabilização e consequentes efeitos sobre o clima, a cidade 

mais precisava mitigar, de alguma maneira, as consequências negativas de seu 

modelo de desenvolvimento, estabelecendo critérios de compensação ambiental. 
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Segundo Coelho (2009, p.145): 

A compensação ambiental consiste em uma negociação com o poder 
público, que atribui um valor prévio de contrapartida aos danos ambientais a 
serem causados por um empreendimento, seja ele privado, seja público. O 
princípio norteador das compensações é estabelecer contrapartidas altas o 
suficiente para fazer o empreendedor repensar suas ações. No caso da 
retirada de árvores, a medida compensatória mais intuitiva seria a troca pela 
mesma “moeda”. Ou seja: o plantio de novas mudas em quantia superior à 
retirada. Existem, no entanto, diversas formas alternativas à compensação 
arbórea por plantio. As compensações ambientais não podem ser 
encaradas como recurso orçamentário. Caso sejam utilizadas em larga 
escala, podem até se tornar justificativa para a degradação ambiental. Por 
esse motivo, a autorização para o corte de árvores só é concedida pelo 
poder público em situações específicas. 

Segundo o Decreto Municipal n. 53.889, de 8 de maio de 2013, que 

regulamenta o Termo de Compromisso Ambiental – TCA, instituído pelo Artigo 251 

da Lei n. 13.430, de 13 de setembro de 2002 (Plano Diretor Estratégico), considera-

se que: 

Art. 251 – Fica instituído o Termo de Compromisso Ambiental – TCA, 
documento a ser firmado entre o Poder Público e pessoas físicas ou 
jurídicas, resultante da negociação de contrapartidas nos casos de 
autorização prévia para supressão de espécies arbóreas. Parágrafo único – 
O Termo de Compromisso Ambiental – TCA será objeto de regulamentação 
por ato do Executivo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da 
publicação desta lei.  

Os Artigos seguintes, contidos na mesma Legislação, estabelecem o Termo 

de Ajustamento de Conduta – TAC, que são as reparações ambientais necessárias 

quando não há o cumprimento do estabelecido nos TCAs, ou no caso direto de 

Crimes Ambientais: 

Art. 252 – Para o cumprimento do disposto nesta lei fica o órgão ambiental 
municipal autorizado a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, 
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta Ambiental - TAC com 
pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, 
ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores 
de recursos ambientais, considerados, efetiva ou potencialmente, 
poluidores.  
Parágrafo único – O TAC tem por objetivo precípuo a recuperação do meio 
ambiente degradado, mediante a fixação de obrigações e condicionantes 
técnicos que deverão ser rigorosamente cumpridas pelo infrator em relação 
à atividade degradadora a que deu causa, de modo a cessar, adaptar, 
recompor, corrigir ou minimizar seus efeitos negativos sobre o meio 
ambiente. 
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Teoricamente, com a ocorrência de obras que necessitem de projetos de 

compensação ambiental, os plantios dessa categoria deveriam propiciar condições 

semelhantes de conectividade de vegetação que o lote mantinha, na mesma quadra 

em que estava localizado, de maneira que a fauna e a flora não fossem prejudicadas 

(FERREIRA, 2011). 

Ferreira (2011) também descreve que são doadas ao viveiro Manequinho 

Lopes, São Paulo, aproximadamente 90.000 mudas por ano, oriundas de 

compensações ambientais de Termos de Compromissos Ambientais – TCAs. O 

autor destaca, ainda, que são produzidas pela municipalidade, no viveiro Harry 

Blossfeld, a mesma quantidade de mudas, para plantio na área do município. 

Ainda se tratando de Legislação sobre compensações ambientais, o Decreto 

Municipal n. 53.889, de 8 de maio de 2013, em seu artigo 4º, que regulamenta o 

Termo de Compromisso Ambiental – TCA, estabelece em seu primeiro Artigo 

modificado o jardim vertical, autorizando e regulamentando essa modalidade de 

implantação de vegetação, para compensações ambientais: 

Art. 4º A conversão da compensação em obras e serviços, jardins verticais e 
coberturas verdes será admitida excepcionalmente, mediante decisão 
fundamentada do Colegiado da Câmara Técnica de Compensação 
Ambiental – CTCA, devendo a instrução processual conter, 
obrigatoriamente, como referência, o projeto e/ou o memorial descritivo, as 
especificações técnicas e a planilha de serviços com os valores da tabela 
oficial de custos unitários praticados pela Administração Municipal ou, na 
sua impossibilidade, orçamento a partir de pesquisa de mercado. 

 

 

3. O JARDIM VERTICAL E SUA ORIGEM 

O termo jardim vertical foi patenteado pelo botânico Patrick Blanc, na França, 

em 3 de junho de 1953, ao disseminá-lo por meio de seu trabalho; porém, o criador 

desse método de cultivo de plantas em paredes foi o professor Stanley White Hart 

que, em 1938, realizou o primeiro trabalho sobre o tema. 

Embora pareça atual, os jardins verticais já foram relatados em civilizações 

antigas há 600 a.C., como os jardins nos terraços dos Zingurates, que eram templos 
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dos povos sumérios, babilônios e assírios. Os Jardins Suspensos da Mesopotâmia, 

já foram considerados uma das sete maravilhas do mundo antigo (PRADO, 2016). 

Os Jardins Suspensos da Babilônia foram planejados da mesma maneira que 

a identificada em seu nome e a água utilizada em sua irrigação, provavelmente, 

vinha do rio Eufrates. Essa obra foi construída no século VI a.C., para presentear a 

esposa preferida do rei Nabucodonosor II, chamada Amytis. A construção de 

terraços de vegetação sobre o Palácio Real servia para ela amenizar a saudade dos 

montanhas e florestas de sua terra natal (WILLES, 2014). 

A cultura dos terraços-jardins expandiu-se na Antiguidade Clássica e foi 

utilizada no mausoléu dos Imperadores Augusto (63-a.C- 19 d.C.) e Adriano (76-138 

a.C).  

As casas feitas de Turfa (turf houses) da Islândia, construídas, primeiramente, 

na Era Viking, foram um dos grandes precursores do jardim vertical e tinham a 

finalidade de amenizar as condições climáticas extremas locais. Os incas também 

difundiram a técnica de cobrir com vegetação as construções de Machu Picchu, 

datadas do século XV, situadas no Peru (PRADO, 2016). 

 

3.1 Jardim vertical no Brasil 

“No Brasil, tal técnica demorou a ser implantada, sendo que a primeira 

experiência com fachadas verdes só foi empregada nos anos 1970, pelo paisagista 

Roberto Burle Marx “(PRADO, 2016, p. 17). 

Segundo Costa (2011), “[...] diversos termos vêm sendo usados para designar 

a cobertura vegetal em edificações: paredes verdes, fachadas vivas, jardins 

verticais, murvert, mur vegetal, facade garden, living walls, green curtain, 

Fassadenbegrünung”, além de fachada verde, pele verde, paredes vivas, vertical 

garden, green walls etc. 

Paredes ou muros verdes são compostos por trepadeiras recobrindo fachadas 

de uma edificação, muro ou outro elemento vertical (Figura 1) e podem ser divididas 

em duas diferentes classes: as autoaderentes e as com necessidade de suporte. 
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Normalmente, são de uma única espécie na fachada vertical e se expandem 

naturalmente (VALESAN; FEDRIZZI; SATTLER, 2010). 

 

 

 Figura 1- Muro verde, trepadeira fixada em 

solo natural, 2016. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Quando as trepadeiras necessitam de suporte, geralmente, utilizam-se 

treliças de madeira, bambu, treliças metálicas, telas ou cabos de aço. As espécies 

vegetais que têm necessidade de suporte são chamadas de trepadeiras 

escandentes, trepadeiras volúveis e arbustos escandentes. 

Paredes verdes autoaderentes têm plantas capazes de aderir às superfícies, 

por meio de raízes adventícias ou gavinhas ramificadas em paredes. Nesse caso, as 

trepadeiras mais comuns com capacidade autônoma de fixação em revestimentos 

são a Ficus pumila L. (Família Moraceae), a Hedera helix L. (Família Araliaceae) e a 
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Parthenocissus tricuspidata (Família Vitaceae) (VALESAN; FEDRIZZI; SATTLER, 

2010). 

A diferenciação desses dois conceitos – Parede verde x Jardim Vertical – “[...] 

foi modificada pelos estudos do botânico francês Patrick Blanc referentes à parede 

vegetada (mur végétalisé), através da qual era aplicada a mistura de substrato, de 

nutrientes e de água sobre as paredes, o que permitia cultivar plantas fora do solo” 

(PRADO, 2016, p.07). 

 

4.MATERIAL E MÉTODOS 

O presente artigo teve como base a revisão de Literatura para o Referencial 

Teórico sobre os jardins verticais e as compensações ambientais em São Paulo, 

coletando dados nas bases SCIELO, Bibliotecas Virtuais, no Diário Oficial da Cidade 

de São Paulo, em livros, monografias, trabalhos científicos e sites que 

referenciassem o tema e mais duas partes, destacadas a seguir. 

Realizaram-se visitas técnicas ao Departamento de Parques e Áreas Verdes 

– DEPAVE, órgão da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, da Prefeitura 

Municipal de São Paulo, que tem a competência de analisar, aprovar e acompanhar 

as compensações ambientais realizadas no município.  

A visita a esse órgão e o contato com os profissionais que lá atuam 

permitiram o levantamento de informações técnicas sobre o assunto e de 

procedimentos vigentes, além de custos de implantação e de manutenção das 

compensações ambientais convencionais, realizadas em solo natural e do valor de 

implantação e manutenção por m2 e em áreas totais, em cada um dos jardins 

verticais desses edifícios. 

A última etapa do trabalho foi uma pesquisa prática, para conhecer as 

implantações de Jardins Verticais realizadas em São Paulo pelo Movimento 90°. 

Essa empresa foi a responsável pela implantação dos jardins verticais oriundos de 

compensações ambientais na capital paulista.  



101 
 

Compensações ambientais e jardins verticais na 
cidade de São Paulo 
 

Claudia Maria da Silva; José Hamilton de 
Aguirre Junior 

 

Revista Eletrônica Thesis, São Paulo, ano XIV, n.28, p.89-116, 2° semestre, 2017.        ISSN 1806-762X 
 

Foram percorridos e fotografados todos os jardins verticais implantados até 

outubro/2016 na condição de compensações, na área do elevado Presidente João 

Goulart, denominado popularmente Minhocão e também acessaram-se as listagens 

de espécies utilizadas para jardins verticais de sombra, meia sombra e sol pleno, 

encaminhadas por membros da mesma Empresa.  

A organização desses dados, bem como os cálculos comparativos 

apresentados, permite a comparação entre seus custos e benefícios ambientais 

diretos. 

 

5.RESULTADOS 

Os primeiros dados obtidos no DEPAVE referem-se aos valores utilizados 

como referência de compensações ambientais que utilizem como metodologia o 

plantio de árvores, com DAP≥3cm, em solo natural, adicionando-se os custos com a 

aquisição da muda, a mão de obra de plantio, os insumos (matéria orgânica, 

calcário, adubo mineral NPK 4-14-8), o tutor e a manutenção de 2 anos.  

Da esquerda para a direita, a coluna Total refere-se à somatória dos valores 

referência citados, sem a colocação de protetores metálicos ao redor das mudas, a 

segunda coluna refere-se ao valor de tutor e a última ao custo somente da muda. 

Esses valores coletados em DEPAVE correspondem às referências 

monetárias em R$ (Reais) utilizadas para a compensação ambiental na cidade de 

São Paulo, durante cada mês do ano de 2016 (Quadro 1). 

No Quadro 2, são apresentados os mesmos valores de referência 

demonstrados no Quadro 1, referentes aos custos de mudas, de insumos, da 

implantação e da manutenção, acrescentando-se, na primeira coluna da esquerda, 

denominada Total, a somatória de valores, com os referentes, aos custos da 

inclusão de protetor metálico. 
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Quadro 1 – Preços mensais em R$ para cada árvore com tutor para compensação 
ambiental. 

Mês Total Tutor Simples 

Janeiro 272,92 9,55 195,09 

Fevereiro 272,96 9,55 195,13 

Março 293,91 10,29 210,10 

Abril 293,89 10,29 210,09 

Maio 294,03 10,29 210,19 

Junho 294,13 10,29 210,26 

Julho 304,86 10,67 217,93 

Agosto 307,97 10,78 220,15 

Setembro 308,10 10,78 220,24 

Outubro 308,43 10,80 220,48 

Fonte: PMSP, 2016. 
 

Quadro 2 – Preços mensais em R$, para cada árvore com protetor para 
compensação ambiental. 

Mês Total Protetor Simples 

Janeiro 441,20 142,28 195,09 

Fevereiro 441,27 142,30 195,13 

Março 475,13 153,22 210,10 

Abril 475,11 153,21 210,09 

Maio 475,33 153,28 210,19 

Junho 475,49 153,33 210,26 

Julho 492,84 158,93 217,93 

Agosto 497,87 160,55 220,15 

Setembro 498,08 160,62 220,24 

Outubro 498,60 160,79 220,48 

Fonte: PMSP, 2016. 
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Os dados referentes aos custos públicos de implantação de cada m² de 

jardins verticais foram levantados, bem como os custos teóricos após 1 ano de 

manutenção.  

Esses valores de referência foram agrupados em conjunto com os referentes 

ao custo unitário de cada árvore para compensação com tutor e protetor. Os valores 

referentes à implantação do jardim vertical em empenas cegas de edifícios atingem 

R$ 891,03/m², incluso o Sistema Irrigação/Fertilização Automatizado, acrescido de 

custo de manutenção permanente, após um ano, de R$ 12,51/m².  

Já o valor unitário de cada árvore para a compensação, incluída a sua 

manutenção pelo período de 2 anos é de R$308,43 e de R$498,60, com tutor e 

protetor metálico, respectivamente, conforme Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Análise dos custos para compensação ambiental na cidade de São 
Paulo.

Análise dos custos para compensação ambiental na cidade de São Paulo em 2016

Árvore com tutor incluso a manuteção R$308,43

Árvore com protetor incluso a manutenção R$498,60

m² do Jardim vertical R$891,03

Custo da manutenção do jardim vertical após um ano R$12,51

Fonte: Diário Oficial da cidade de São Paulo e PMSP. 

 

Segundo informações do movimento 90º, foram totalizados 2.600 m² em 

Jardins Verticais em 2016, não contabilizado a área de empena cega do Edifício 

Bonfim que estava em projeto. O corredor da 23 de Maio ainda não estava cogitado.  

O custo teórico de implantação é baseado na área, em m², de cada empena 

cega nos edifícios a receberem o jardim vertical x 891,03 (oitocentos e noventa e um 

reais e três centavos), segundo o valor de referência publicado no Diário Oficial da 

Cidade, no dia 28 de março de 2015, p. 89, com o seguinte texto: 
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INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS 
GABINETE DO SECRETÁRIO 

2015-0.074.096-5 
Secretaria do Verde e Meio Ambiente - SVMA 

Aprovação de Preço Extratabela 
Jardim Vertical 

DESPACHO: À vista dos elementos que instruem o presente 
processo, especialmente da manifestação da Divisão Técnica de 
Orçamento do Departamento de Edificações (EDIF) desta Pasta 
às fls. 19/20, APROVO o seguinte preço extratabela, relacionado 

às fls. 18: 
____________________________________________ 
P 2390 – Jardim Vertical Empena Cega R$ 891,03 m² 

Sistema Irrigação/Fertilização Automatizado 

 

Para calcular o custo da manutenção, foi utilizada a área em m² de cada 

empena cega nos edifícios a receberem o jardim vertical x 12,51 (doze reais e 

cinquenta e um centavos), valor da manutenção especificado no Diário Oficial do 

município de São Paulo, do dia 2 de julho de 2015, p. 84: 

INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS 
GABINETE DO SECRETÁRIO 

2015-0.074.096-5 
Secretaria do Verde e Meio Ambiente - SVMA 

Aprovação dos Serviços de Manutenção Mensal do Jardim 
Vertical 

DESPACHO: À vista dos elementos que instruem o presente 
processo, especialmente da manifestação da Assessoria de Custos 

desta Pasta á fl. 45, APROVO o seguinte preço extratabela, 
relacionado à fls. 45. 

PET 01 – Serviços de Manutenção Mensal do Jardim Vertical 
........ R$ 12,51/m² 

 

6 DISCUSSÃO 

A implantação de jardins verticais como forma de compensação ambiental em 

São Paulo recebeu estímulos e legalização por meio da Legislação, conforme 

demonstrado.  

Edifícios interessados em instalar essa tipologia de jardim vertical devem 

atender ao chamamento público, contido em Edital aberto de maio de 2015, pela 

Prefeitura de São Paulo; devem estar localizados a uma quadra do Minhocão e 

possuir empenas cegas. O Poder Público paulistano pretende transformar o elevado 

Presidente João Goulart, o Minhocão, no primeiro corredor verde dessa categoria, 

no mundo (D. O. SÃO PAULO, 2015). 
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Foram implantados seis jardins verticais na epoca do presente estudo. 

Desses, um teve sua implantação concluída (edifício Minerva), mas sua inauguração 

ocorreu somente em 2017. Outro jardim vertical estava em projeto no Edifício Bonfim 

em outubro 2016, totalizando sete jardins verticais, oriundos de compensações 

ambientais em São Paulo. Os jardins verticais estão identificados pelo nome do 

edifício, o ano de inauguração da obra, o nome do idealizador do projeto, a 

quantidade de espécies de plantas e de mudas usadas, a Empresa responsável pela 

compensação, pelo custo teórico de implantação e o custo teórico de manutenção 

mensal, como se pode observar a seguir: 

1  Edifício Huds – Inaugurado (setembro de 2015)  
Rua Helvétia, 965 
Artista: Matthew Wood; 302 m²; 29 espécies de plantas – 6.342 mudas 
Empresa responsável: WTorre 
Custo teórico: R$ 269.091,06 
Custo teórico da manutenção mensal: R$ 3.778,02. 

2 Edifício Santa Cruz – Inaugurado (janeiro de 2016) 
Rua Sebastião Pereira, 98 
Artista: Daniel Steegmann Mangrané; 561 m²; 18 espécies de plantas – 

11.781 mudas 
Empresa responsável: Tishman Speyer 
Custo teórico: R$ 499.867,83 
Custo teórico da manutenção mensal: R$ 7.018,11. 

 

3 Edifício Santos – Inaugurado (março de 2016)  
Avenida São João, 1728 
Artista: Renata De Bonis; 176 m² de vegetação; 6 espécies de plantas – 3.696 

mudas 
Empresa responsável: Tishman Speyer 
Custo teórico: R$ 156.821,28 
Custo teórico da manutenção mensal: R$ 2.201,76. 

 

4 Edifício Santa Filomena Inaugurado (abril 2016)  
Rua Amaral Gurgel, 148 
Artista: Pedro Wirz; 640 m² de vegetação; 3 espécies de plantas – 13.440 

mudas 
Empresa responsável: Tishman Speyer 
Custo teórico: R$ 570.259,20 
Custo teórico da manutenção mensal: R$ 8.006,40. 
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5 Edifício Mackenzie Inaugurado (agosto de 2016) 
Rua Maria Borba, 40 
Artista: Guil Blanche; 316 m² de vegetação; 21 espécies de plantas – 8.032 

mudas;  
Empresa responsável: Tishman Speyer 
Custo teórico: R$ 281.565,48 
Custo teórico da manutenção mensal: R$ 3.953,16 

6 Edifício Minerva  
Rua Amaral Gurgel, 157 
Artista: Christopher Page; 605 m² de vegetação; 13 espécies de plantas – 

42.000 mudas 
Empresa responsável: Tishman Speyer 
Custo teórico: R$ 539.073,15 
Custo teórico da manutenção mensal: R$ 7.568,55. 

7 Edifício Bonfim  
Rua General Júlio Marcondes Salgado, número 4; 
Artista: Paulo Monteiro 
Empresa responsável: Tishman Speyer 
Em implantação. 
 

Somando-se a área em m² de todos os seis jardins verticais implantados 

como compensação ambiental na cidade de São Paulo até outubro de 2016, atinge-

se o total de 2.600 m², o que equivale a R$ 2.316.678,00.  

Esse valor corresponde ao plantio de aproximadamente 7.510 mudas de 

árvores com DAP≥3cm, em solo natural. Assim, cada m² de jardim vertical equivale, 

financeiramente a 2,88 (árvore com tutor) ou 1,78 (árvore com protetor). 

Nos jardins verticais utilizados para compensações ambientais na cidade de 

São Paulo, são utilizadas diversas espécies. A aplicação das placas contendo os 

jardins verticais é realizada nas empenas cegas dos edifícios, paredes que não 

possuem janelas, partes dos edifícios que foram deixadas dessa maneira 

antigamente, com o intuito de, no início da verticalização de São Paulo, poder se 

encostar um prédio ao outro.  

Entre as classes de espécies utilizadas estão plantas de sol pleno, plantas de 

meia sombra e plantas de sombra. O aspecto da distribuição das classes de plantas, 

conforme as necessidades de luz é bastante positivo, tendo em vista as diferentes 

condições de insolação em cada edifício de implantação. Dessa maneira, utilizam-
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se, com o bom planejamento do Projeto e do uso de espécies, aquelas mais aptas a 

cada situação específica.  

Há três tipos de implantação para jardim vertical e, o sistema de jardins 

verticais utilizado para compensações ambientais na cidade de São Paulo possui 

implantação e manutenção facilitada: as plantas são colocadas em feltros sintéticos 

grampeados, contendo substrato, instalados sobre uma placa de material reciclado. 

Destaca-se que, comparativamente ao plantio de árvores em solo natural, 

quase nenhum jardim vertical pode sobreviver sem um sistema de irrigação. 

Segundo Costa (2011), principalmente, em áreas externas, ele é 

imprescindível.  Sousa (2012) sinaliza que a falta ou a deficiente manutenção poderá 

originar danos irreversíveis no Sistema adotado, no edifício ou, ainda, causar a seca 

de algumas plantas. 

A boa manutenção do Sistema de Irrigação também é um fator econômico 

importante – pois deve estar permanentemente em bom estado, para garantir o 

desenvolvimento do jardim. Há vários tipos de Sistemas de Irrigação, como, por 

exemplo, gotejamento, aspersão ou geração de neblina (COSTA, 2011). 

 Prado (2016) analisa as desvantagens do Sistema como: 

Custo elevado; grande consumo de água e nutrientes; necessidade de um 
sistema complexo de rega e filtragem; sensibilidade às falhas da rega, 
podendo incorrer no perecimento das plantas; grande reposição de plantas 

por secagem; alto custo de manutenção. 

No que se refere às manutenções dos jardins verticais implantados até 

outubro de 2016 como compensações ambientais, observa-se que têm ocorrido 

algumas falhas.  

Em algumas instalações ou em pontos isolados de alguns jardins verticais, 

algumas mudas não recebem a irrigação necessária, o que inibe seu crescimento ou 

as leva à morte, favorecendo o crescimento de plantas invasoras mais resistentes e 

não desejadas no local. Essa realidade vai ao encontro das observações dos 

autores citados anteriormente sobre a importância de cuidado e de manutenção 

constante do Sistema. 



108 
 

Compensações ambientais e jardins verticais na 
cidade de São Paulo 
 

Claudia Maria da Silva; José Hamilton de 
Aguirre Junior 

 

Revista Eletrônica Thesis, São Paulo, ano XIV, n.28, p.89-116, 2° semestre, 2017.        ISSN 1806-762X 
 

Embora haja valor determinado para a manutenção mensal nos jardins 

verticais, notou-se que, em locais nos quais as pessoas teriam mais acessibilidade 

de aproximação às mudas, muitas delas não estavam mais presentes no feltro, 

como, por exemplo, no Edifício Santa Cruz (Figura 2). 

 

Figura 2 – Manutenção ineficiente no Edifício Santa Cruz – 2016. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Em alguns outros pontos, diversas plantas estão com baixo desenvolvimento, 

o que favorece a presença de plantas invasoras. Embora tenha havido a inclusão do 

valor de R$ 12,51/m² para a manutenção de cada m2 de área de jardim vertical, 

mensalmente, o que, numa conta simples, representa para os 2.600 m² de área total 

implantada até outubro de 2016 cerca de R$32.526,00 esta manutenção vem 

ocorrendo de maneira não eficiente. 
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CONCLUSÃO 

Conclusões ambientais 

 São Paulo apresenta um grande déficit de áreas verdes e de arborização 

urbana. As compensações ambientais realizadas com árvores são uma maneira 

muito importante de incrementar o plantio arbóreo em solo natural, desonerando os 

cofres públicos.  

Jardins verticais, como apresentado, são opções de metodologia 

complementar, a ser trabalhada, em conjunto, com a arborização urbana tradicional, 

implantada em solo natural.  

A Legislação atual permite a compensação da supressão de árvores em solo, 

com a instalação dessa modalidade de vegetação em vasos, o que deveria ser 

seriamente repensado.  

Árvores em solo natural têm vida útil bastante prolongada; em caso de seca, 

vivem com a água disponível no subsolo por um tempo razoável. Jardins verticais 

são obras de Engenharia que, sem eletricidade e irrigação, não sobrevivem.  

As espécies de plantas utilizadas, embora perenes, têm ciclo de vida curto ao 

se comparar com o da arborização. As árvores em solo natural retêm parte da água 

das chuvas em suas estruturas (folhas, ramos, caule, raiz e canteiro), colaborando 

com o Sistema Público de Drenagem, ao reduzir o volume de água disponível nos 

eventos de precipitação, o que não ocorre com os jardins verticais.  

As contribuições diretas dos jardins verticais ocorrem nas paredes de 

implantação dos edifícios (empenas cegas), reduzindo internamente a temperatura 

dos apartamentos e, parcialmente, mitigando o efeito de refletividade do calor, nessa 

superfície coberta dos edifícios.  

As contribuições das árvores urbanas e viárias ocorrem, diretamente, 

encobrindo uma grande área sobre a área de presença da população (calçamentos 

e asfalto), reduzindo o calor emitido pelo asfalto, produzindo sombra, amenizando a 

temperatura e adicionando umidade ao ar, no mesmo patamar de uso de solo pelo 

Homem. 
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Os jardins verticais podem diminuir os ruídos e o desconforto térmico para os 

condôminos de cada Edifício de implantação. Seu efeito sobre ilhas de calor urbanas 

merece ser bastante estudado.  

As árvores possuem o efeito reconhecido na escala do solo local e seu 

conjunto na área urbana, promovendo a redução de Ilhas de Calor – árvores de 

grande porte chegam a evapotranspirar aproximadamente 400l diários, o que 

aumenta a umidade do ar e produz o mesmo efeito que 5 aparelhos de ar 

condicionado médios (2500kcal/h) funcionando por 20h todos os dias (GREY; 

DENEKE, 1978), sem gastar energia ou produzir calor como os equipamentos.  

 

Conclusões financeiras 

 Jardins verticais passam a valorizar o Edifício, ao serem um contraponto 

visual verde ao concreto, em áreas carentes de vegetação, e podem representar 

economia com o gasto de ventiladores e aparelhos de ar condicionado na área 

interna dos imóveis, assim como as árvores geram essa economia de energia, de 

acordo com as conclusões ambientais.  

Os 6 jardins verticais implantados representam uma área de 2.600m2, a um 

custo de implantação de R$ 891,03⁄m2, o que significa R$2.316.678,00 valor 

equivalente ao plantio aproximado de 7.510 mudas de árvores DAP ≥ 3cm, mantidas 

pelo período de 2 anos.  

Os jardins verticais possuem custo teórico de manutenção, desde sua 

implantação, de R$12,51 ⁄ m2 ⁄ mês, o que corresponde a R$ 32.526,00.  

As árvores de compensações, implantadas em solo natural, possuem custo 

completo de implantação e manutenção (mudas, insumos, tutores e manutenção de 

2 anos) de, aproximadamente, R$ 308,43⁄unidade e, de R$ 498,60 ⁄unidade (com os 

mesmos custos de implantação e manutenção anteriores), com protetor e 

manutenção de 2 anos.  
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Conclusões estéticas 

Quando se analisam vários trabalhos sobre jardins verticais, é possível 

constatar que muitos deles são idealizados por arquitetos paisagistas. Esses 

profissionais deveriam contar com a ajuda técnica de Engenheiros Agrônomos, 

Engenheiros Florestais ou Biólogos, para que o processo de escolha de espécies e 

implantação tenha êxito em longo prazo.  

Os jardins verticais contribuem com o embelezamento da paisagem urbana 

carente de verde e a estética por eles produzida não deve ser vista como algo 

prioritário; deve ser decorrente da beleza na combinação artística e no uso de 

diversidade de espécies, o que poderia priorizar o uso das nativas, trabalhadas 

paisagisticamente e adaptadas às condições de luminosidade e de estresse a que 

estiverem expostas. 

 

Conclusões gerais 

O uso dos jardins verticais como maneira de compensação de supressões 

arbóreas no município de São Paulo deveria ser seriamente repensado no sentido 

de ser garantida, primeiro, a densidade arbórea do local de compensação e a 

reposição/ampliação arbórea do entorno das supressões, efetivando os benefícios 

ambientais obtidos com o uso das árvores no meio urbano e podem ser, ainda, uma 

medida complementar de incremento de verde, trabalhado em conjunto com a 

arborização em solo natural, em áreas carentes.  

Os jardins verticais não deveriam ser a própria compensação em si, como é, 

atualmente, legalmente possível, e têm alto valor financeiro na implantação e de 

manutenção, além de serem incapazes de permanecer de forma independente.  

Eles representarão, futuramente, custos altos de manutenção para os 

condomínios, pois, assim que vencer o período de manutenção obrigatório custeado 

pelas Empresas que estão pagando as compensações ambientais, esses valores 

deverão ser absorvidos por todos os condôminos.  
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Há a possibilidade real de serem retirados dos Edifícios, após essa 

transferência de responsabilidade. Dessa forma, não são uma possibilidade de 

compensação efetiva, em comparação às árvores em solo natural, que são 

protegidas por Legislação específica e não apresentam custos significativos de 

manutenção com irrigação, apenas regas eventuais, em períodos de seca.  

Faz-se necessária a caracterização dos benefícios diretos do uso amplo dos 

jardins verticais nas áreas urbanizadas, quando não ocorre significativa arborização 

urbana em solo natural.  

Devem-se avaliar os custos altos, os riscos de morte e a necessidade de 

troca constante das plantas presentes nos jardins verticais. A busca por aquelas 

mais rústicas e que demandem menos irrigação, inseridas nas espécies nativas da 

flora brasileira, é um fator positivo, nesse sentido.  

A compensação ambiental na forma da arborização urbana tradicional, por 

mais que evoluam as tecnologias e as metodologias de implantação de vegetação 

no meio urbano, não pode ser desvalorizada ou desmerecida.  

As árvores cumprem um papel fundamental, garantindo a sustentabilidade 

urbana. Os jardins verticais devem ser pensados como medida positiva para 

enriquecer o espaço das cidades.   

O uso de jardins verticais no Brasil é um assunto extremamente novo e 

merece amplo debate social e intelectual, pautado em estudos técnico-científicos. 
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