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Alguns benefícios proporcionados pelas árvores:

Melhoram a qualidade do ar por meio da fotossíntese realizada pelas plantas onde, para produzir alimento,
eliminam oxigénio que é essencial à vida

Reduzem poluição atmosférica por meio das folhas, galhos e tronco e também pela capacidade que as árvores
tem de filtrar compostos químicos poluentes

Oferecem sombra e amenizam a temperatura podendo reduzi-la em até 10 graus centígrados

Aumentam a umidade do ar: algumas espécies chegam a transpirar 400 litros de água /dia

Diminuem os ruídos de trânsito e demais fontes de poluição sonora em até 10 decibéis

Oferecem alimentos e habitat para inúmeras espécies de aves

Reduzem a intensidade dos ventos

Proporcionam beleza à cidade e valorizam os imóveis do entorno

Reduzem o impacto e volume das águas da chuva no solo, contribuindo para redução das enchentes e
assoreamento dos rios e córregos

í

Extraem água do subsolo, transpiram para a atmosfera ajudando a formar as nuvens regulando o ciclo das chuvas

.

Técnico indica local Abre-se novo berço e Planta-se espécie População protege, rega Árvore cresce e
ideal para plantio coloca-se terra fértil nativa adequada e limpa a base nos beneficia

As espécies escolhidas e o porte das árvores são sempre adequados ao plantio de calçada.

Adote e cuide de algumas árvores próximas de onde mora e trabalha
<8í Regue-as devagar e sem excesso nas primeiras semanas pós plantio. Depois, duas vezes por semana,

principalmente nos períodos sem chuva

(BÍ Conserve a base livre de lixo e plantas invasoras

flí Mantenha os tutores firmes, mas sem amarrios apertados, pois eles corrigem o tronco evitando o seu
crescimento tortuoso

«f Proteja-as do vandalismo e maus tratos

gr Não pinte os troncos das árvores

(5T Nunca realize poda ou remoção sem autorização prévia da Prefeitura

Moradores e Comerciantes
& Organizem mutirões de conservação das árvores plantadas

157 Comemorem conosco mais árvores plantadas em nossa cidade, para uma melhor qualidade de vida!


