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PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA 

PLANO DE TRABALHO 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento consiste no PLANO DE TRABALHO (PRODUTO 1), conforme 
especificado no CONTRATO Nº 301/2018/DL/PMD, celebrado em 06 de novembro 
de 2018 entre a Prefeitura de Dourados, por meio do Instituto de Meio Ambiente 
de Dourados (IMAM), e a Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura 
(FAPEC), visando a elaboração do PDAU - Plano Diretor de Arborização de 
Dourados, MS. 

A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF) Nº 5989 foi expedida pela Prefeitura 
Municipal de Dourados, em 19 de novembro de 2018, e os trabalhos estão em 
andamento desde então. 

O CONTRATO Nº 301/2018/DL/PMD sofreu aditamento de prazo, por meio do 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO, publicado no Diário Oficial de Dourados em 21 de 
dezembro de 2018, passando a ter como prazo de vigência contratual o período 
compreendido entre os dias 01 de janeiro de 2019 e 30 de junho de 2019. O extrato 
do primeiro termo aditivo segue como Anexo I deste documento. 

O município de Dourados, situado ao sul do Estado de Mato Grosso do Sul, possui 
área de 4.086,387 Km², localizada a uma latitude 22°13’18” Sul e a uma longitude 
54°48’23” Oeste, e sua altitude média de 430 metros. A área urbana do município 
é de 20.599,00 ha. Sua população é de 220.965 habitantes de acordo com 
estimativa do IBGE em 2018. 

O município tem como características geológicas um solo com predominância de 
latossolo, alguns indícios de solos minerais, com aspecto não hidromórfico, com 
elevado intemperismo. O solo também apresenta uma boa drenagem, com uma 
textura altamente argilosa, indicando um horizonte superficial com grande 
proporção de matéria orgânica, do tipo geralmente encontrado em margens de 
rios e áreas de inundação. 

A cobertura vegetal do Município de Dourados apresenta um predomínio de 
cerrado e de florestas, entretanto no decorrer dos anos essas características vêm 
sendo alteradas devido as atividades antrópicas, com destaque para a agricultura 
e plantação de pastagem. Atualmente restam apenas parcelas de floresta 
estacional semidecidual aluvial e cerrado. Praticamente metade da área urbana é 
coberta por representantes do Bioma Mata Atlântica. 

O PDAU tem por finalidade levantar a situação atual da arborização viária do 
município, dotando a Prefeitura Municipal de Dourados de diretrizes que 
possibilitem a gestão e o gerenciamento da arborização urbana. Visa também 
propor alternativas de planejamento e ações para amenizar os problemas 
existentes e prevenir ocorrências dos mesmos no futuro, de forma a promover o 
desenvolvimento econômico e social em harmonia com a vegetação existente e a 
ser implantada, tornando a arborização um instrumento de desenvolvimento 
urbano de qualidade de vida. 
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1. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS 

As principais atividades a serem desenvolvidas na elaboração do PDAU são: 

• Planejamento geral das atividades; 

• Levantamento de dados primários, quantitativos e qualitativos, através de 
amostragem da arborização situada em ruas, passeios públicos e canteiros 
centrais, na área urbana conforme definida no Termo de Referência que 
orientou a constatação do PDAU; 

• Diagnóstico atual da arborização de Dourados; 

• Análise da arborização urbana atual; 

• Proposição de alternativas; 

• Definição de diretrizes de manejo e expansão da Arborização Pública no 
município; 

• Elaboração de Relatório Final do PDAU; 

• Elaboração do Programa de Arborização para os anos de 2019 e 2020. 

 

2. METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

2.1 Planejamento Geral das Atividades 

Após o recebimento da AF n. 5989/2018 em 19 de novembro de 2018, foi dado 
início nos trabalhos de elaboração do PDAU com as providências iniciais para a 
mobilização da equipe multidisciplinar que participará nos vários momentos da 
elaboração do PDAU. 

A mobilização compreende a programação e alocação da equipe técnica de nível 
superior e médio, para atender as necessidades do serviço, bem como os contatos 
e providências preliminares relativas à obtenção dos meios materiais de apoio a 
equipe. 

As reuniões internas realizadas pela FAPEC, foram para a definição da equipe de 
trabalho e montagem de banco de dados para coleta de informações em campo. 

O Diário Oficial de Dourados traz, em sua edição do dia 14 de novembro de 2018, 
a publicação da Portaria nº 01 do IMAM com a nomeação dos servidores Aline Dias 
Sanabria Camillo, Carulina Gomes de Meneses, Gabrielle Regina Miguel Barbosa, 
Joyce Azambuja de Oliveira e Marcos Antonio de Brito, como membros da Equipe 
Supervisora do serviços de elaboração do PDAU. A cópia da publicação da Portaria 
nº 01 do IMAM segue como Anexo II deste documento. 

No dia 13 de dezembro de 2018 foi realizada uma reunião entre os técnicos da 
FAPEC e do IMAM visando a equalização de entendimentos conceituais, o ajuste de 
critérios de trabalho e definições da abrangência do trabalho. Durante a reunião 
foi realizada uma exposição pelo consultor Frederico Luiz de Freitas Jr. que 
apresentou os critérios para coleta de dados referentes à arborização urbana. 

Em 19 de dezembro de 2018, na sede do IMAM, a equipe da FAPEC composta pelos 
consultores Eduardo Gomes Gonçalves, Frederico Luiz de Freitas Jr. e Gabriel 
Schardong, realizou uma apresentação sobre escopo do PDAU e sobre a versão 
preliminar do plano de trabalho para sua elaboração aos membros do Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDAM). 
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Os slides apresentados, a resenha fotográfica e a lista de presença desta reunião 
do COMDAM constam como ANEXOS III, IV e V deste documento respectivamente. 

O Anexo VI traz a documentação dos membros da equipe base da FAPEC e o Anexo 
VII a Anotação de Responsabilidade Técnica pelo produto. 

O presente documento apresenta a seguir o detalhamento da metodologia e da 
abordagem a ser utilizada para os levantamentos da arborização urbana de 
Dourados e para as demais etapas do trabalho de elaboração do PDAU. 

2.2 Levantamento de dados 

 

Área de abrangência 

O trabalho de elaboração do PDAU abrangerá toda a área urbana conforme 
especificado no contrato e mostrada na Figura 1. 

 

Figura 1 – Área de abrangência 

 

 

 

Coleta de dados 

As equipes responsáveis pela coleta de dados primários serão compostas por 
graduandos ou formados em ciências biológicas, engenharia ambiental, ou de 
outras áreas afins, com experiência em levantamentos de campo e/ou 
identificação botânica, sendo coordenados por profissionais com experiência na 
área de arborização urbana. A Figura 2 apresenta o organograma das equipes. 
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Figura 2 - Organograma das equipes responsáveis pelo levantamento de campo 

 

 

Os dados quantitativos e qualitativos da arborização viária serão levantados 
através de amostragem em parcelas distribuídas de forma randômica na área 
urbana. Segundo a Tese de Doutorado de Miguel S. Milano, com o título Avaliação 
quali-quantitativa e manejo de arborização: exemplo de Maringá-PR (Milano, 
1988), este procedimento mostra ser o mais viável e eficaz, por ser mais rápido e 
menos oneroso. 

Esta metodologia foi utilizada por cidades que realizaram o inventário da 
arborização urbana, como Curitiba – PR (1984), Recife – PE (1985), Maringá – PR 
(1988) e Vitória – ES (1991). Conforme trabalho de Sanches (2008), cidades que já 
possuem seu PDAU realizaram levantamento de dados qualitativos através de 
amostragem, como Goiânia – GO, Vitória – ES e Campo Grande - MS.  

Em Dourados – MS a estimativa é de pelo menos 150.000 (cento e cinquenta mil) 
árvores na área urbana de abrangência. Esta estimativa será confirmada por meio 
de contagem a ser realizada a partir de aero foto a ser disponibilizada pela 
Prefeitura. A contagem será realizada por meio de sistema de informações 
geográficas, com a utilização de software livre de geoprocessamento. 

Mesmo sendo realizada um levantamento exaustivo de toda arborização, os dados 
não seriam aproveitados em sua totalidade, pois as características destas árvores 
são mutáveis (altura, estado fitossanitário, entre outras). 

Assim sendo, o esforço amostral seria muito grande para a quantidade de dados 
que seriam realmente aproveitados.  

Além disso, o prazo para elaboração do PDAU exige agilidade e rapidez na 
execução dos trabalhos, o que não permite fazer esforços exaustivos em relação 
ao levantamento de campo. 

Salienta-se que a Prefeitura de Dourados se comprometeu a encaminhar a aero 
foto para a FAPEC no mês de janeiro de 2019. Sem a aero foto atualizada não será 
possível definir as unidades amostrais e iniciar os levantamentos de campo, o que 
poderá alterar o cronograma de trabalho proposto. 

 

Amostragem 

Segundo Milano (1988), a forma e o tamanho das parcelas que caracterizaram a 
arborização urbana de forma mais eficiente são as retangulares de 200 x 500 m. 

FAPEC

Coordenador 
1

Equipe 1

Coordenador 
2

Equipe 2
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Diante desse resultado, o mapa da área urbana de Dourados será dividido em 
retângulos com essas dimensões e serão selecionadas as unidades amostrais 
potenciais. 

A Figura 3 apresenta a divisão preliminar da área de estudo em unidades amostrais 
retangulares de 200 x 500 m, totalizando 908 unidades. 

Figura 3 – Parcela amostrais de 200 m x 500 m na área de estudo 

 

 

Sendo que uma amostra potencial será aquela que contiver pelo menos 50% de 
suas ruas arborizadas. Serão considerados arborizados os trechos que contiverem 
três ou mais árvores a cada 100 m (Figura 4). 

Figura 4 - Metodologia utilizada para seleção de amostras potenciais 
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O número de parcelas a ser amostrado será definido estatisticamente de modo a 
não incluir um erro superior a 10%. 

Serão sorteadas as unidades amostrais, estabelecendo-se a sequência de medição 
das mesmas na área de estudo, até atingir a intensidade amostral estipulada pelas 
exigências estatísticas, conforme a fórmula a seguir: 

 

𝑁𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
𝑡2 ∗  𝑠²

𝐸² + 
𝑡2 ∗  𝑠²

𝑁

 

 

Onde:  

s²= Variância da variável de interesse  

t = Valor tabular para n-1 graus de liberdade e nível p de probabilidade  

E² = (LE%.X) ², sendo LE= Limite de erro percentual e X= média da variável  

N= Número total de unidades potenciais 

𝑡2∗ 𝑠²

𝑁
 = fator de correção para a população finita 

 

Para a coleta de informações qualitativas, será utilizado um formulário que irá 
abranger dados necessários para dar subsídios para a elaboração das diretrizes do 
PDAU, conforme solicitado no Termo de Referência (TDR) que embasou a 
contratação. 

A equipe responsável pelo levantamento de campo utilizará um aparelho do tipo 
smartphone, carregado com software especificamente desenvolvido para registrar 
e armazenar as seguintes informações em um banco de dados georreferenciado: 

1. Identificação da amostra 

a. Número da amostra: anota-se o número de ordem do sorteio e o 
número original no mapa base;  

b. Localização da árvore: nome da rua e bairro em que se encontra a 
árvore. 

2. Identificação da espécie 

a. Número de cadastro: número correspondente ao indivíduo, esse dado 
será disponibilizado através de “georreferenciamento” (imagem) das 
árvores; 

b. Espécie: espécie plantada, utilizando codificação numérica para uma 
lista de espécies prováveis de serem encontradas, conforme trabalho 
de levantamento realizado em 2002 pelo PLANURB; 

c. Toco: anota-se a presença de toco ou não, inutilizando todos os outros 
campos que não são necessários para este item. 
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3. Porte 

a. Altura total: altura total da árvore, em metros; 

b. Altura da 1ª ramificação: distância do chão até a bifurcação ou 
primeiro galho, em metros; 

c. CAP: circunferência à altura do peito (1,30m), em centímetros. 

4. Situação de plantio 

a. Situação: tipo do local em que a árvore está localizada; 

i. Canteiro central: faixa arborizada ou não que divide uma rua 
ou avenida; 

ii. Passeio público: acompanhamento viário, pavimentado ou não; 
iii. Outros: no caso de ser encontrada árvores em rotatória ou no 

asfalto. 

b. Posição: lado da calçada na rua amostrada, considerando as 
coordenadas geográficas (N, S, L e O); 

c. Passeio público: se o passeio encontra-se revestido de pavimento ou 
não; 

d. Distância de esquina/cruzamento: distância da árvore ao alinhamento 
do terreno; 

e. Tipo de imóvel: 

i. Edificado: quando existe área construída; 
ii. Terreno baldio: quando não houver área construída; 
iii. Em construção: quando houver construção de edificação; 
iv. Área pública: quando se tratar de praças e parques. 

f. Recuo predial: se existe ou não afastamento da área construída em 
relação a calçada; 

g. Distância da edificação: distância da árvore às construções ou muro, 
em metros; 

h. Distância do meio-fio: distância da árvore até o meio-fio, em metros; 

i. Área livre disponível: área livre de pavimentação onde cresce a 
árvore, em metros quadrados; 

j. Distância entre indivíduos: espaçamento entre uma árvore e a 
seguinte, em metros; 

k. Presença de rede elétrica: se existe ou não fiação elétrica de baixa 
e/ou alta tensão; 

l. Distância da fiação elétrica: distância do tronco à projeção da fiação 
elétrica. 

5. Conflitos com infraestrutura 

a. Conflitos: 

i. Sem conflito: quando não há conflito com infraestrutura 
urbana; 

ii. Passeio público: quando calçada apresenta danos causados 
pela árvore; 
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iii. Edificação: quando edificação apresenta danos causados pela 
árvore; 

iv. Sinalização viária: quando a sinalização viária (placas, 
semáforos etc.) é prejudicada; 

v. Equipamentos: são considerados equipamentos os postes, 
orelhões, lixeiras, pontos de ônibus etc.; 

vi. Rede elétrica: quando a rede de baixa e/ou alta tensão sofrem 
danos pela árvore; 

vii. Iluminação: quando a árvore de alguma maneira prejudica a 
iluminação pública. 

6. Qualidade 

a. Afloramento de raiz:  

i. Não: raiz totalmente de forma subterrânea; 
ii. Pouco aparente: raiz apresenta indício de estar aflorando, uma 

pequena elevação ou rachadura na calçada; 
iii. Aparente: ultrapassa a área de crescimento da árvore, ficando 

à vista, provocando significativas rachaduras na calçada. 

b. Estado da qualidade da árvore:  

i. Boa: não apresenta sinais de pragas, doenças ou injúrias, 
apresenta a forma característica da espécie e não requer 
trabalhos de correção; 

ii. Satisfatória: apresenta condição e vigor médios para o local, 
pode apresentar pequenos problemas de pragas, doenças ou 
danos físicos e necessitar poda corretiva, reparos de danos 
físicos ou controle de pragas e doenças; 

iii. Ruim: apresenta estado geral de declínio e pode apresentar 
severos danos de pragas, doenças ou físicos e, embora não 
aparente morte iminente, pode requerer muito trabalho de 
recuperação; 

iv. Complicada/morta: árvore morta ou que, devido a danos de 
pragas, doenças ou físicos, aparenta morte iminente. 

c. Problemas encontrados: 

i. Necrose: não será considerada necrose de cicatrização por 
poda, esse item será marcado como poda; 

ii. Podas: quando houver vestígio de podas anteriores; 
iii. Cupins: quando houver presença de cupins; 
iv. Fungos: quando for observada a presença de fungos; 
v. Parasitas: será considerada quando houver presença de erva-

de-passarinho e figueira-mata-pau. 
vi. Inclinação: quando apresentar uma inclinação não condizente 

com as características da espécie; 
vii. Injúrias: quando apresentar dano físico por vandalismo ou 

acidente; 
viii. Outros: quando for verificado algum outro problema que não 

foi relacionado nesta lista. 
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7. Manejo 

a. Recomendação: 

i. Não necessita manejo: árvore saudável, vigorosa, não requer 
trabalho de correção; 

ii. Ampliação da área livre: quando a área livre não existir ou for 
insuficiente para absorção da água e crescimento da árvore; 

iii. Controle biológico: se somente o controle de pragas for 
suficiente para a permanência da árvore; 

iv. Poda de limpeza: necessidade de remoção de galhos secos, 
quebrados ou infectados, em pequeno número e que não altere 
a forma da árvore; 

v. Poda de equilíbrio: remoção de grande quantidade de galhos, 
visando corrigir formação inadequada da copa; 

vi. Remoção: eliminação da árvore do local, quando seu estado é 
irrecuperável. 

 

Tratamento e Análise dos Dados 

Na medida em que ocorre a coleta dos dados, realizada de acordo com os 
procedimentos indicados anteriormente, eles serão descarregados em um 
computador e armazenados no banco de dados, para posterior análise. 

Esses dados passarão por processos de classificação e, os relevantes para apontar 
o diagnóstico atual da arborização, serão extraídos, de forma a elaborar tabelas e 
gráficos tornando-os passíveis de interpretação e posterior discussão. 

 

2.3 Diagnóstico Atual da Arborização Urbana 

Esta atividade se constitui na determinação das condições atuais da arborização 
urbana de Dourados, resultando no Produto 2 – Diagnóstico da Arborização Urbana, 
com a caracterização, índices, frequências e mapas da arborização urbana de 
Dourados. 

As informações coletadas em campo e armazenadas no banco de dados indicarão: 

• A distribuição e densidade da arborização existente por ruas, passeios 
públicos e canteiros centrais; 

• Número de árvores por habitante; 

• Espécies que compõem a arborização viária, destacando as nativas das 
exóticas; 

• Frequência de espécies em relação ao porte e a posição em relação a 
presença de rede de transmissão de energia elétrica; 

• Altura média da vegetação amostrada por espécie e por localização; 

• Frequência de árvores localizadas a menos de 5 metros de esquinas, 
cruzamentos e rotatórias; 

• Frequência de árvores com problemas fitossanitários; 

• Caracterização e classificação dos problemas fitossanitários encontrados; 

• Frequência de árvores com afloramento do sistema radicular; 

• Frequência de árvores com inclinação; 
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• Frequência de tocos a serem removidos; 

• Comportamento das copas das árvores em relação ao manejo realizado; 

• Frequência de árvores em contato ou próximas à rede elétrica primária de 
baixa e alta tensão; 

• Frequência de árvores em conflito com a sinalização viária; 

• Frequência de árvores em conflito com iluminação pública; 

• Frequência de árvores com necessidades urgentes de manejo. 

Esses dados serão apresentados em tabelas e gráficos, para melhor visualização. 

Depois de entregue e analisado pelo IMAM o Diagnóstico da Arborização Urbana 
de Dourados (Produto 2) deverá ser objeto de apresentação pública visando coletar 
eventuais contribuições do público em geral e de especialistas em particular. 

2.4 Proposição de Diretrizes para a Arborização Urbana 

A análise da arborização urbana atual de Dourados será realizada por meio da 
leitura e análise dos dados do diagnóstico, e propiciará apontar soluções e 
estabelecer critérios para elaboração das diretrizes. 

A partir da análise da arborização urbana com base nos dados e informações 
obtidas nos levantamentos de campo que compõem o diagnóstico, assim como 
das contribuições colhidas na apresentação pública do mesmo, serão concebidas 
as diretrizes para a gestão e o gerenciamento da arborização urbana no município, 
com a indicação de espécies, priorizando-se as de ocorrência nos Biomas Cerrado 
e Mata Atlântica. As diretrizes deverão considerar no mínimo: 

• Parâmetros referenciais para a implantação da arborização em calçadas e 
canteiros centrais de avenidas; 

• Logradouros indicados para projetos de rearborização;  

• Logradouros indicados para complementar à arborização;  

• Bairros, setores ou logradouros a serem objetos de projetos de arborização;  

• Logradouros indicados para receberem Redes Elétricas Protegidas - Redes 
Compactas ou alternativas tecnológicas que possibilitem a ampliação do 
verde público;  

• Bairros, setores ou logradouros que apresentem problemas que necessitem 
providências imediatas face aos conflitos frequentes com as redes de 
distribuição de energia;  

• Estabelecer um programa de produção de mudas compatível com as 
diretrizes estabelecidas para a substituição e expansão da Arborização 
Urbana pelo poder público e comunidade;  

• Indicar quais os níveis de Cobertura Verde e Cobertura Arbórea são 
indicados para as áreas urbanizadas do município, levando-se em 
consideração as características climáticas locais, tendo como índice mínimo 
ou de referência a ser adotado o indicado pela Organização Mundial de 
Saúde – OMS. 

Essa atividade será encerrada com a entrega do Produto 3 - Diretrizes para a 
Gestão e o Gerenciamento da Arborização Urbana, que depois de aprovado pelo 
IMAM será apresentado a população em reunião aberta. 
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2.5 Elaboração do PDAU 

A versão final do PDAU será elaborada a partir da consolidação das atividades 
anteriores, principalmente do diagnóstico e das diretrizes para a arborização 
urbana, além de considerar as contribuições do IMAM e dos participantes das 
reuniões de apresentação dos resultados dos trabalhos. 

Nesta etapa também será elaborada a minuta do projeto de lei a ser encaminhado 
à Câmara dos Vereadores para instituir o PDAU como instrumento de planejamento 
urbano municipal. 

2.6 Elaboração do Programa de Arborização Urbana 2019-2020 

Enquanto o PDAU estabelece diretrizes gerais para a arborização urbana, o 
programa de arborização definirá as metas, linhas de ação prioritárias e a 
estimativa de custos para intervenções imediatas durante os anos de 2019 e 2020. 

As ações prioritárias serão estabelecidas a partir do inventário quantitativo 
realizado com base na aerofotogrametria. 

Serão tabuladas e analisadas informações como extensão de passeios, número de 
árvores e número de árvores por quilômetro de passeio nos diversos setores e 
bairros da cidade. Com isto será possível estabelecer o valor médio alvo de árvores 
por quilometro de passeio a ser atingida (50 árvores por km é um valor adotado 
por muitas cidades) e compará-lo com o encontrado nos diversos bairros setores, 
identificando assim os setores mais carentes de arborização. 

Os setores serão classificados em três níveis de prioridade para receber projetos 
de arborização: 

• Prioridade 1 – Setores que necessitam de mais de 1.000 mudas para 
atingirem a meta alvo de número de arvores por quilometro de passeio; 

• Prioridade 2 - Setores que necessitam de até 1.00 mudas para a tingirem a 
meta alvo de número de arvores por quilometro de passeio; 

• Prioridade 3 - Setores que já possuem mais árvores por quilometro de 
passeio que a meta alvo. 

Da mesma forma que para os setores, a extensão de passeios, número de árvores 
e número de árvores por quilômetro de passeio também serão calculados para as 
principais vias de Dourados e a meta alvo estabelecida da mesma maneira 
anteriormente descrita. 

A partir destas análises será possível estimar a quantidade de mudas necessárias 
para elevar o número de árvores nos setores e vias carentes de arborização até o 
nível definido pela meta alvo de árvores por quilometro de passeio. 

3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DAS ATIVIDADES 

A seguir é apresentado o cronograma físico-financeiro para elaboração do Plano 
Diretor de Arborização Urbana de Dourados, MS. 

Salienta-se que em função do andamento dos trabalhos as datas de entrega dos 
produtos poderão sofrer alterações (atrasos ou adiantamentos). 
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Quadro 1 - Cronograma Físico-Financeiro – PDAU 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS  
MESES TOTAL 

1 2 3 4 5 6  

1 
PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA - 
PDAU 

%       100% 

          

R$       243.000,00 

1.1 
PLANO DE TRABALHO  
(Produto 1) 

% 25%      25% 

          

R$ 60.750,00      60.750,00  

1.2 
DIAGNÓSTICO DA ARBORIZAÇÃO URBANA  
(Produto 2) 

    30%    30% 

          

    72.900,00     72.900,00  

1.3 
DIRETRIZES PARA A GESTÃO E O GER. DA ARB. 
URB.  
(Produto 3) 

%     30%  30% 

          

R$     72.900,00   72.900,00  

1.4 
PDAU - RELATÓRIO FINAL (Produto 4) E  
PROG. ARB. 2019-2020 (Produto 5) 

%      15%   

          

R$      36.450,00  36.450,00  

Percentual mensal simples % 25% 0% 30% 0% 30% 15% 100% 

Custo total mensal simples R$ 60.750,00 0,00 72.900,00 0,00 72.900,00 36.450,00 243.000,00 

Percentual mensal acumulado % 25% 25% 55% 55% 85% 100%   

Custo total mensal acumulado R$ 60.750,00 60.750,00 133.650,00 133.650,00 206.550,00 243.000,00   
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4. ESTRUTURA PARA A GESTÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO 

Propõe-se a seguinte estrutura para a gestão da elaboração do plano: 

 

Figura 5 – Estrutura de gestão da elaboração do plano 

 

 

A constituição da equipe designada para elaboração do PDAU será 
cuidadosamente ponderada, visando a especificidade do trabalho e a necessidade 
de desenvolver soluções adequadas e adaptadas à realidade da Prefeitura 
Municipal de Dourados. 

A elaboração dos trabalhos será estruturada em três níveis: (i) coordenação; (ii) 
direção, e (iii) operação. Para o nível de coordenação e direção serão criadas duas 
comissões apoiadas pela equipe de projeto, no nível operacional. 

A Prefeitura Municipal de Dourados será representada nas comissões de 
coordenação, e de direção, e participará ativamente e de forma articulada com a 
equipe de projeto, subsidiando-a sempre que demandada, através do 
fornecimento de documentos, informações e autorizações. Este formato visa 
garantir uma maior eficiência e eficácia na elaboração dos trabalhos. 

 

Comissão de Coordenação 

É o órgão de decisão máxima do projeto e reúne o coordenador de contrato e o 
consultor da equipe de projeto da FAPEC. 

Funções e Responsabilidades: 

• Decide sobre eventuais alterações no âmbito de projeto; 

• Avalia os relatórios de progresso; 

• Avalia os resultados das diferentes fases do trabalho; 

• Acompanha e facilita a resolução de problemas pendentes; 

IMAM FAPEC 

Comissão de Coordenação 

Comissão de Direção 

Equipe de Projeto 
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• Assegura a colaboração de recursos adequados; 

• Visualiza a implementação das alterações; 

• Aprova os resultados das diversas fases do projeto. 

 

Comissão de Direção do Projeto 

Este grupo dirige o trabalho sob o ponto de vista operacional global e 
administrativo, tem como membros o consultor da equipe de projeto da FAPEC, e 
fiscal de projeto designado pelo Diretor Presidente do IMAM. 

Funções e Responsabilidades: 

• Aprovar o plano de trabalho; 

• Assegurar recursos compatíveis com a complexidade das tarefas; 

• Assegurar o cumprimento de prazos e objetivos; 

• Avaliar o progresso alcançado, nos pontos de controle; 

• Preparar relatórios de progresso e finais; 

• Controlar o âmbito e desvios às atividades planejadas. 

 

Equipe do Projeto 

Grupo constituído por profissionais especializados da FAPEC que acumula o 
conhecimento funcional e operacionaliza os objetivos do trabalho. 

Funções e Responsabilidades: 

• Executar o trabalho de campo em conformidade com o planejado; 

• Apoiar a gestão do projeto; 

• Transmitir experiências e conhecimentos; 

• Reportar sobre o avanço das suas atividades. 
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5. EQUIPE BASE PARA A EXECUÇÃO DO TRABALHO 

A equipe técnica de nível superior alocada para o trabalho é apresentada a seguir, 
juntamente com o resumo curricular de seus membros. 

A equipe base será complementada por técnicos de nível médio e estagiários que 
auxiliarão nos levantamentos de campo, e por outros profissionais, caso se fizer 
necessário. 

 

FREDERICO LUIZ DE FREITAS JR. 

 

Engenheiro Sanitarista com pós-graduação em Administração de Empresas 
e especialização em Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(UFMS), com mais de vinte (20) anos de experiência em planejamento e 
gestão ambiental nas esferas pública e privada. Professor há mais de 15 anos 
da disciplina avaliação de impactos ambientais na Universidade Católica 
Dom Bosco. Foi Secretário de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso do 
Sul e do Município de Campo Grande. Atuou como consultor da Organização 
dos Estados Americanos - OEA, e das Nações Unidas na UNESCO e no PNUD. 
É diretor da Hidro Ambiental. Atuará neste trabalho como coordenador 
técnico. 

 

EDUARDO GOMES GONÇALVES 

 

Bacharel e Licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília 
(1994), mestre em Botânica pela Universidade de Brasília (1997) e doutor 
em Ciências Biológicas (Botânica) pela Universidade de São Paulo (2002). 
Primeiro receptor do “The Monroe R. Birdsey 2002 Memorial Award - For 
outstanding contributions in collecting, research and taxonomy of the family 
Araceae”, dado pela International Aroid Society. Foi Curador Botânico e 
Paisagista do Jardim Botânico Inhotim de (2009-2011), professor Adjunto I 
(Depto. Botânica) da Universidade Federal de Minas Gerais (2011-2012) e 
professor Doutor da Universidade Católica de Brasília (2003-2008 e 2012-
2015). É professor da Universidade Católica Dom Bosco (desde 2016), 
atuando também na Agência de Inovação e Empreendedorismo (S-Inova) 
como assessor. 

 

GABRIEL FREITAS SCHARDONG 

 

Engenheiro Florestal pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 
(2017). Possui experiência em prestação de serviços, atuando 
principalmente na gestão e gerenciamento de projetos florestais, viveiros, 
inventários, paisagismo e recuperação de áreas degradadas. Tem facilidade 
em relacionamento interpessoal, trabalho em equipe e gestão de pessoas. 
Domina os softwares: pacote Office e Quantum Gis. 
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THAYS FREITAS DE ANDRADE 

 

Arquiteta e Urbanista pela ANHANGUERA-UNIDERP (2005). Especialização 
latu-sensu em MBA Gestão de Projetos em Engenharias e Arquitetura pelo 
IPOG (2014). Na EMHA (Empresa Municipal de Habitação) elaborou projetos 
através do Programa Construindo Legal para população de baixa renda. 
Atuou em escritórios de arquitetura, interiores e paisagismo participando 
de projetos paisagísticos de hotéis, praças, fazendas e residências. Na 
empresa MADEIRA & MADEIRA LTDA participou de projetos de arborização 
urbana, sinalização viária e projetos de paisagismo de indústria, 
condomínios e shopping center. Na SANTA CASA de Campo Grande atuou 
na coordenação do Departamento de Arquitetura, responsável pela 
elaboração dos projetos de arquitetura de reforma e ampliação da 
instituição, urbanização, arborização urbana e paisagismo, bem como 
acompanhamento de regularizações e licenciamento ambiental. 

 

LUAN AUGUSTO DE FREITAS 

 

Engenheiro Sanitarista e Ambiental pela Universidade Católica Dom Bosco 
(2017). Iniciou sua carreira profissional na empresa CARTOMAPA 
Engenharia, no setor de Projetos Ambientais e Geoprocessamento, nesta 
empresa onde atua até o presente momento, realiza e realizou diversos 
projetos de licenciamento ambiental voltados à área rural bem como 
levantamentos topográficos para produção de cartas e mapas cartográficos. 
Como profissional liberal atua na área de licenciamento ambiental urbano, 
gestão de recursos hídricos na área rural e gestão de resíduos sólidos 
urbanos, tendo realizado o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - 
PGRS da Universidade Católica Dom Bosco - UCDB. Tem experiência também 
na realização de treinamentos de gerenciamento de resíduos sólidos e 
resíduos de serviço de saúde além de realizar estudos hidrológicos voltados 
à viabilidade hídrica de atividades rural. 

 

ALINE DA CONCEIÇÃO GOMES 

 

Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Mato Grosso 
do Sul (2013), Mestre em Biologia Vegetal pelo Programa de Pós-Graduação 
em Biologia Vegetal – PPBV/UFMS (2016). Experiência em levantamento de 
campo referente a florística e fitossociologia – Botânica. Atuou na prestação 
de serviço no setor de Monitoramento Ambiental da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Gestão Urbana de Campo Grande – SEMADUR como 
analista ambiental. 
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PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA 

PLANO DE TRABALHO 
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ANEXO I 

 

Cópia da publicação do Extrato do Primeiro Termo Aditivo  
do Contrato nº 301/2018/DL/PMD 
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ANEXO II 

 

Cópia da publicação da Portaria nº 01 do IMAM no  
Diário Oficial de Dourados em 14 de novembro de 2018 
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ANEXO III 

 

Slides apresentados na reunião do COMDAM do dia  
19 de dezembro de 2018 
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ANEXO IV 

 

Resenha fotográfica da reunião do COMDAM do  
dia 19 de dezembro de 2018 
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ANEXO V 

 

Lista de presença da reunião do COMDAM do  
dia 19 de dezembro de 2018. 
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ANEXO VI 

 

Documentação da Equipe Base da FAPEC. 
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ANEXO VII 

 

Anotação de Responsabilidade Técnica 

 


