ÁRVORES
um presente para o planeta
GANHOU UMA MUDA? SAIBA AGORA COMO PLANTÁ-LA
Plantar uma árvore não chega a ser uma tarefa complexa, mas exige certos cuidados. Seguindo algumas
orientações básicas, logo você terá uma bela árvore que, certamente, trará muito bene cios para você,
sua família e toda a comunidade.
Plan o em sí os, quintais e outros espaços amplos.
Se você dispõe de espaços mais amplos para plantar, como por exemplo, sí os e quintais, siga os passos
abaixo:
Uma dica inicial...Você recebeu uma muda jovem, com pouco mais de 20cm, sendo cul vada num
pequeno recipiente (tubete de 55cm³). A muda já está pronta para ser plantada, entretanto, sugerimos
que ela cresça mais antes de seguir para o campo. Para isso é necessário transplantá-la para um
recipiente maior, como um vaso, caixa de leite, garrafa pet etc.
Quando a ngir, pelo menos, 50cm de altura, ela terá maiores chances de um bom pegamento no
campo, principalmente se adotadas as orientações a seguir:
1. Conheça melhor a espécie que vai plantar: conhecer um pouco mais sobre a espécie é o
primeiro passo para plantá-la de forma correta. Procure saber o tamanho que ela a ngirá
quando adulta e a preferência quanto ao po de solo, umidade e luminosidade.
2. Escolha o local de plan o: considere as caracterís cas da espécie para escolher um local
adequado para o plan o. De forma geral, as árvores preferem locais ensolarados, algumas
toleram sombras. Imagine o tamanho que será a ngido quando adulta e evite futuros
conﬂitos com muros, ediﬁcações, etc.
3. Prepare o terreno: remova pedras, entulhos e outros resíduos do local escolhido para o
plan o. Abra um berço com dimensões de pelo menos 40x40x40cm. Quanto mais largo e
profundo melhor, lembre-se que o crescimento das raízes será facilitado num solo bem
revolvido e descompactado.
4. Prepare a terra: misture 3kg de composto orgânico ou esterco bem cur do à terra que foi
re rada. Retorne parte desta mistura ao berço que foi aberto.
5. Prepare a muda para o plan o: re re a muda do recipiente de cul vo, com bastante cuidado
para não desfazer o torrão e daniﬁcar as raízes.
6. Faça o plan o: acomode a muda no berço e cer ﬁque-se que ela ﬁcará bem nivelada com o
terreno, pois apenas a parte das raízes deverá ser enterrada. Não cubra o caule da muda com
terra.

7. Finalize o plan o: complete o berço com a terra preparada e use os pés e as mãos para
compactar de forma moderada o solo ao redor da muda, deixando-a ﬁrme no local.
8. Faça tutoramento: em alguns casos, é interessante o “tutoramento” da muda. Isto ajuda na
sua sustentação, evitando tombamento, além de facilitar sua localização no campo. Finque
uma haste de madeira ou bambu ao solo e faça uma amarração com uma cordão ou ra de
borracha, na forma de “oito deitado” de forma a não estrangular a muda no futuro.
9. Regue bem: regue abundantemente a muda após o plan o. Nas próximas semanas
regue, pelo menos, 3 vezes por semana, mas não deixe de observar a muda, pois em
períodos mais secos e quentes talvez seja necessário maior frequência de rega.
Plan o em calçadas e áreas verdes urbanas
De forma geral, se você pretende plantar sua muda na calçada ou em alguma área verde urbana,
poderá seguir as orientações acima, mas tenha um cuidado redobrado quanto ao conhecimento das
caracterís cas da espécie para que não ocorram danos à árvore nem ao equipamento público (ﬁação
elétrica, rompimento da calçada e tubulações etc). Basicamente, as espécies devem permi r a
incidência de sol, coexis r com as redes de iluminação, manter distância adequada das casas e serem
de espécies de pequeno e médio porte, com raízes pouco agressivas.
Não se esqueça de veriﬁcar se é necessário algum po de autorização para plantar no local escolhido.
De forma geral, os espaços públicos demandam algum po de autorização para o plan o. Dica: busque
orientação na secretaria de meio ambiente do seu município ou outro órgão responsável da sua região.
Plan o de árvores em vasos
Mesmo com pouco espaço é possível ter uma árvore perto de você. Existem algumas espécies,
inclusive fru feras, que se adaptam bem em vasos, permi ndo a presença num quintal pequeno ou
mesmo uma varanda.
Neste caso a escolha correta da espécie é fundamental. Diversas espécies na vas são indicadas:
pitangueira, uvaia, araça-amarelo, goiabeira, cereja-do-rio-grande, cabeludinha, jabo caba etc.
1. Escolha o vaso: u lize um vaso de dimensões adequadas ao tamanho da muda. Ao longo do
tempo, provavelmente, você terá que transferir a planta para um vaso maior, permi ndo
melhor adaptação. Inicialmente um vaso de 5-10L deve ser uma boa escolha.
2. Prepare a drenagem: é muito importante que o vaso seja furado para permi r que a terra
não ﬁque encharcada. Para garan r a boa drenagem, coloque uma camada de argila
expandida ou mesmo cacos de cerâmica ou pedras pequenas no fundo do vaso e recubra
com uma manta de bidim.
3. Prepare a terra: preﬁra u lizar uma terra preparada, rica em matéria orgânica, encontrada
em lojas especializadas. Coloque uma camada de terra no fundo do vaso.

4. Re re a muda do recipiente: re re a mudas com cuidado para não daniﬁcar as raízes. No
caso da muda cul vada em tubete, segure-a com ﬁrmeza e dê algumas pancadas leves na
borda do recipiente para que a muda se desprenda com maior facilidade.
5. Faça o plan o: acomode a muda no centro do vaso, posicionando-a cerca de 3 cm abaixo
da borda do vaso. Complete o vaso com terra, mas não cubra o caule da muda. U lize as
mãos para compactar de forma moderada a terra ao redor da muda, deixando-a ﬁrme no
local.
6. Faça um recobrimento: cubra a super cie da terra com pedrisco, casca de pinus ou
lascas de madeira, isso ajudará na manutenção da umidade, tendo ainda um efeito
decora vo.
7. Regue bem: regue abundantemente a muda após o plan o. Nas semanas seguintes
regue, pelo menos, 3 vezes por semana, mas não deixe de observar a muda, pois em
períodos mais secos e quentes talvez seja necessário maior frequência de rega.
8. Escolha do local: nos primeiras semanas, deixe seu vaso num local mais protegido, com luz
indireta. Depois preﬁra posicioná-lo num local que receba, pelo menos, 3 horas de insolação
direta e sempre protegido do vento.

