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Prezados parceiros, 

Inicialmente agradecemos a iniciativa de querer colaborar para fazer da nossa amada Cidade de 

Pindamonhangaba um local cada dia mais bonito e agradável para todos os moradores e visitantes. 

Nós da administração municipal acreditamos que com a colaboração e participação da comunidade, 

cidadãos e empresas, podemos trabalhar para a construção de uma Pindamonhangaba dos sonhos, com 

vias organizadas, pontos turísticos cuidados e uma “Cidade Florida”. 

E através deste material queremos demonstrar a todos aqueles que já deram o primeiro passo de querer 

fazer parte desta grande mudança, que com boa vontade e pequenos investimentos, podemos trazer a 

realidade esta enorme e positiva transformação cultural e de promoção social e econômica para nossa 

Pindamonhangaba. 

 

O que é o Programa Cidade Florida? 

O Cidade Florida surge da percepção e do entendimento da administração pública municipal de que uma 

cidade bonita, cuidada e próxima da natureza é vantajosa para todos e de que caminhar sozinha para a 

solução dos problemas urbanos é uma empreitada bastante difícil, e que a sociedade quer e precisa da 

oportunidade de participar ativamente no processo de construção da Cidade que almejamos. 

Assim, o Programa Cidade Florida traz a oportunidade da criação de parcerias entre o Município de 

Pindamonhangaba e todos os cidadãos e empresários de nossa cidade que tenham interesse, para 

promoção e cuidado dos espaços verdes, praças e locais de circulação e convivência que possuam jardins e 

coberturas vegetais em nossa Cidade, tendo como contrapartida a possibilidade de além de contribuir para 

a melhoria de qualidade de vida da comunidade, ter sua marca vinculada a espaços modelos de alta 

visibilidade, e cuidados segundo seus padrões de qualidade, que poderão ser usufruídos e vistos por toda 

a população. 

 

Como funciona? 

O programa oferece a possibilidade da assinatura de parcerias entre Município e pessoas físicas e jurídicas 

para a adoção de praças, canteiros e rotatórias, com o intuito de serem implantados e mantidos projetos 

paisagísticos, para a promoção destes locais, com a contrapartida de que seus adotantes poderão realizar 

suas publicidades nestes locais, vinculando de forma efetiva a sua boa vontade para o bem social, com a 

promoção e visibilidade que todo negócio precisa. 
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Ideias de custo e projetos de implantação: 

Como bem sabem todos aqueles que já se aventuraram a implantar um jardim, as possibilidades de 

variedade de espécies, objetos e principalmente de custos envolvidos são enormes, podendo variar entre 

algumas dezenas a alguns milhares de reais, sendo os limites estabelecidos unicamente pela imaginação e 

o poder de investimento de seu idealizador. Entretanto, abaixo tentamos ilustrar as intenções e 

expectativas vislumbradas pelo Município de Pindamonhangaba quando imaginamos a implantação de 

uma área adotada, para que os interessados tenham uma ideia inicial sobre os valores a serem investidos 

e os objetivos a serem alcançados, quando embarcarem neste projeto.  

Queremos deixar claro que de forma alguma estes valores representam repasses ou pagamentos ao 

Município, a seus parceiros ou a seus representantes, devendo estes valores serem interpretados como 

investimentos junto as empresas e profissionais particulares da jardinagem de nossa cidade, que 

viabilizarão a implantação e mantenimento dos projetos imaginados pelos adotantes, sendo os montantes 

apresentados baseados exclusivamente nas experiências de mercado observadas por nós no quotidiano de 

nossas atividades, e que a pesquisa de mercado e as preferências do idealizador de cada área poderão 

alterar para mais ou para menos os custos e os resultados obtidos.  

Assim, abaixo apresentamos três cenários ilustrativos, onde expomos o que imaginamos ser um 

quantitativo de mudas adequadas, bem como o grau de qualidade e de acabamento esperado a serem 

implantadas nos projetos paisagísticos das áreas municipais, sempre priorizando o uso de espécies 

adequadas a cada local, bem como o uso de plantas com desenvolvimento e tamanho adequados para 

implantação dos projetos, assim como o uso de todos os insumos e técnicas que envolvam as melhores 

práticas do paisagismo e da jardinagem moderna: 

  



CENÁRIO 1 Área (m²) Unidades Exemplo de espécies Valor total da vegetação Valor total implantada (1) 

Tamanho total da área  500 - 750     

Gramíneas 250 - 350  Grama São Carlos, Grama 

Esmeralda, Amendoim Forrageiro 

____ ____ 

Mudas forrageiras 16 720 (45mudas /m²) Clorofito, Hera roxa, Flor de mel, 

Penta, Vinca, Beijinho, Lantana, 

Mini-ixora, Hemigraphis, Barba de 

serpene, Confete, Cinerária 

  

Mudas arbustivas   25 (isoladas ou agrupadas) Formios, Dracena, Pleomele, 

Agave, Cica, Moreia, Bambu de 

jardim, Palmeira-anã, Buxinho 

  

Mudas arbóreas  5 - 10 Ipê, Manacá, Jacarandá, Pau-

brasil, Caliandra, Pitangueira, 

Quaresmeira, Palmeira, Resedá, 

Sibipiruna 

____ ____ 

Objetos 

complementares 

 Variável Bancos, pergolados, lixeiras Variável Variável 

CUSTO TOTAL DE IMPLANTAÇÃO  CUSTO MENSAL DE MANUTENÇÃO  
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CENÁRIO 2 Área (m²) Unidades Exemplo de espécies Valor total da vegetação Valor total implantada (1) 

Tamanho total da área  600 - 850     

Gramíneas 300 - 400  Grama São Carlos, Grama 

Esmeralda, Amendoim Forrageiro 

____ ____ 

Mudas forrageiras 22 990 (45mudas /m²) Clorofito, Hera roxa, Flor de mel, 

Penta, Vinca, Beijinho, Lantana, 

Mini-ixora, Hemigraphis, Barba de 

serpene, Confete, Cinerária 

  

Mudas arbustivas   35 (isoladas ou agrupadas) Formios, Dracena, Pleomele, 

Agave, Cica, Moreia, Bambu de 

jardim, Palmeira-anã, Buxinho 

  

Mudas arbóreas  8 - 12 Ipê, Manacá, Jacarandá, Pau-

brasil, Caliandra, Pitangueira, 

Quaresmeira, Palmeira, Resedá, 

Sibipiruna 

____ ____ 

Objetos 

complementares 

 Variável Bancos, pergolados, lixeiras Variável Variável 

CUSTO TOTAL DE IMPLANTAÇÃO  CUSTO MENSAL DE MANUTENÇÃO  
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CENÁRIO 3 Área (m²) Unidades Exemplo de espécies Valor total da vegetação Valor total implantada (1) 

Tamanho total da área  600 - 1000     

Gramíneas 300 - 450  Grama São Carlos, Grama 

Esmeralda, Amendoim Forrageiro 

____ ____ 

Mudas forrageiras 32 1440 (45mudas /m²) Clorofito, Hera roxa, Flor de mel, 

Penta, Vinca, Beijinho, Lantana, 

Mini-ixora, Hemigraphis, Barba de 

serpene, Confete, Cinerária 

  

Mudas arbustivas   65 (isoladas ou agrupadas) Formios, Dracena, Pleomele, 

Agave, Cica, Moreia, Bambu de 

jardim, Palmeira-anã, Buxinho 

  

Mudas arbóreas  10 - 15 Ipê, Manacá, Jacarandá, Pau-

brasil, Caliandra, Pitangueira, 

Quaresmeira, Palmeira, Resedá, 

Sibipiruna 

____ ____ 

Objetos 

complementares 

 Variável Bancos, pergolados, lixeiras Variável Variável 

CUSTO TOTAL DE IMPLANTAÇÃO  CUSTO MENSAL DE MANUTENÇÃO  


