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A arborização urbana e seus benefícios



Legislação

- Lei nº 2189, de 20 de agosto de 2009: Dispõe sobre a obrigatoriedade de

implementação de Projeto de Arborização Urbana nos novos parcelamentos do

solo.

- Decreto nº 066, de 21 de setembro de 2010: Dispõe sobre regulamentação

da Lei nº 2189, de 20 de agosto de 2009 e dá outras providências.

- Decreto nº 033, de 1 de abril de 2015: Dispõe sobre a regulamentação de

legislação que disciplina os Serviços de Arborização do Município de Tabapuã.

- Lei nº 2606, de 27 de setembro de 2017: Institui a obrigatoriedade de

melhores condições de vida as árvores urbanas criando o local específico e dispõe

sobre conceito, parâmetros, disciplina e instalação do "Espaço Árvore" no

município de Tabapuã e dá outras providências.



Plantio



Árvores adequadas para plantio em calçadas



Localização adequada para plantio

Deverá ser preservada a faixa mínima de 1,20 metros para circulação livre de
pedestres.



Localização adequada para plantio



Controle de Doenças e Pragas

O controle de pragas e doenças das mudas e plantas já

estabelecidas na Arborização Urbana deve ser feito por técnicos

habilitados da Prefeitura. Eles avaliarão e emitirão um parecer técnico,

indicando o produto adequado para cada caso. Alguns exemplos de

pragas são: formigas, cochonilhas, pulgões, lagartas, cupins, etc. Os

agentes causadores de doenças são: fungos, viroses e bactérias.



Calçadas ecológicas

Aumenta a permeabilidade do solo, deixa a cidade mais bonita e 

auxilia no escoamento superficial, evitando enxurradas e enchentes.



Espaço Árvore

A Prefeitura municipal de Tabapuã sanciona lei que determina o

espaço do lote para árvore, onde o local é protegido por lei. A

remoção ou alteração pode gerar penalidades.
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