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A arborização urbana e de áreas publicas é de extrema importância para
a cidade, e incide diretamente na qualidade de vida de nossa população,
sendo que uma arvore alem de contribuir para diminuição da temperatura
correspondente a 4 ares-condicionados domésticos, produz oxigênio e
colabora com a umidade do ar por meio da evapotranspiração.
Sendo também um importante componente a do paisagismo urbano que
torna a cidade bela e um local agradável de se viver “você prefere andar
em uma rua arborizada ou de arvores desfolhadas ou sem arvores?” o
que nos remete a querer aos outro o que queremos a nos mesmos.

Legislação
Lei nº 9.605 de 12 de Fevereiro de 1998
Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou
meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em
propriedade privada alheia:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.
Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de um a seis meses, ou
multa.
Legislação Municipal
LEI COMPLEMENTAR Nº. 2.434, DE 19 DE JUNHO DE 1999.
Dispõe sobre o Código de Posturas Municipais
LEI Nº. 2.905, DE 01 DE SETEMBRO DE 2009.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de implementação de Projeto de
Arborização Urbana nos novos parcelamentos do solo.
LEI Nº 3.398 DE 28 DE ABRIL DE 2014.
Disciplina a arborização urbana no Município de Promissão e dá outras
providências.
Norma
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Lista de espécies vegetais adequadas ao plantio em Passeio
Público (Arborização Urbana)
Salientamos que a biodiversidade é importante para o equilíbrio
ambiental, por esse motivo a diversificação de espécies para o plantio
deve ser estimulada por nossa secretaria. As espécies apresentadas
seguem a orientação da Dra. Engª Agrª Patrícia Reiners Carvalho em
seu Seminário “Árvores e Arborização Urbana” em outubro de 2014 em
Promissão.

Mudas de fácil produção:
Resedá – Lagerstroemia indica (Branca, Vermelha, Rosa)
Murta – Murraya paniculata
Quaresmeira – Tibouchina granulosa
Quaresmeira – Tibouchina sellowiana
Escova de Garrafa – Callistemon Spp
Chorão/Aroeira-salsa – Schinus molle
Pata de Vaca, Bauhínia, – Bauhinia variegata L
Ipê-de-jardim – Tecoma stans
Chapéu-de-Napoleão – Thevetia peruviana

Mudas para produção posterior:
Escumilha-africana – Lagerstroemia speciosa (local sem linha de força
ou condução correta)
PAU-FAVA, ALELUIA – Senna macranthera (local sem linha de força ou
condução correta)
Chapéu-de-Napoleão – Thevetia peruviana (local sem linha de força ou
condução correta)

Chuva-de-ouro – Senna multijuga (local sem linha de força ou
condução correta)
Jambodo-Pará – Syzygium malaccense ( local sem linha de força ou
condução correta)
Alfeneiro – Ligustrum japonicum Thunb. ( local sem linha de força ou
condução correta)
Magnólia – Michelia champaca L ( local sem linha de força ou condução
correta)

PRINCIPAIS ARVORES PRODUZIDAS NO MUNICÍPIO

Quaresmeira, porte médio.

Pata de Vaca, porte médio.

Murta, porte pequeno.

Mirindiba, porte médio.

Aroeira Aromática, porte médio.

Escova de Garrafa, porte pequeno.

Koelreuteria, porte médio.

MANEJO
Toda árvore de arborização urbana deve ser bem conduzida, pra obter
um crescimento e um porte adequado, sem prejuízo da rede de energia
elétrica e telefone de forma que não ofereça riscos de queda.
Deve ser também plantada em local correto, com distancia de pelo
menos 5 metros de outras arvores, 3 metros de postes e placas, 3 metro
das esquinas e não devem ser plantadas em cima de encanamentos de
águas pluviais e esgoto.

a) Escolha um local onde sua árvore possa crescer livre, sem
prejudicar postes, calçadas e construções.
b) Abra uma cova de aproximadamente ..
c) Coloque a muda com cuidado na cova sem o vaso ou saquinho
envoltório.
d) Coloque ao lado da muda uma estaca de condução e preencha a
cova com a terra que foi revolvida, pode se misturar adubo ou
esterco.
e) Use as mãos e os pés para compactar a terra

COMO CUIDAR DA SUA ÁRVORE
1° Durante o primeiro ano regá-la pelo menos duas vezes por semana,
com 5 litros de água para cada rega.
2° Condução da copa e poda de galhos para que não impeçam a
circulação de pedestres.
3° Em casos de vandalismo, comunicar 35410261 munido com o bairro e
o endereço.
4° Em caso de dúvida entre contato com o (35410261).

CALÇADA ECOLÓGICA
Com a calçada ecológica você impermeabiliza no máximo 70%
da área (descontando-se entradas de garagem), proporcionando as
seguintes vantagens:
- Redução do custo de construção e manutenção das ruas;
- Melhoria do tráfego de veículos durante as chuvas;
- Melhoria da impermeabilidade do solo;
- Melhor desenvolvimento das árvores.

COLETA DE GALHOS
A cidade foi dividida em 5 setores de coleta

Referencias
http://www.fernandopolis.sp.gov.br/uploads/arquivos/guia-d-earborizacao-de-fernandopolis.pdf
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