
Venha fazer parte desse movimento 

global de plantio de árvores! 

Vamos contribuir para a regeneração do 

nosso bairro, da nossa cidade e do nosso 

país! Juntos, vamos cuidar da nossa casa, 

A PAZ É VERDE
manual de plantio

o planeta Terra, e 
homenagear às vidas 
perdidas pela Covid-19.

Desenvolvemos um manual 
de plantio, para que você possa 
participar desse momento especial de 
onde estiver. 

Em coletivo, podemos 
transformar o mundo!

E AÍ, VAMOS LÁ?
Boa leitura e ótimo plantio!

1. Onde Plantar?
Não basta plantar, é preciso garantir a 

sobrevivência da nova vida plantada ali!
Por isso, é muito importante observar alguns 

aspectos do ambiente, tanto em locais rurais, 
quanto em áreas urbanas.

Para a escolha do local de plantio devem-se 
considerar vários fatores, tais como: 

INCIDÊNCIA SOLAR DURANTE O INVERNO E VERÃO; 

AFASTAMENTO DE EDIFICAÇÕES; 



QUALIDADE DO SOLO; 

SISTEMA DE CABEAMENTO SUBTERRÂNEO E AÉREO; 

ATRAÇÃO DE INSETOS, VERTEBRADOS OU OUTROS 
ESPÉCIMES VEGETAIS EPÍFITOS; 

Como saber se o solo está em boa qualidade para o 
plantio? Dependendo da origem, solos com coloração 
mais escura denotam maior quantidade de matéria 
orgânica, o que é ótimo para o plantio. Solo com 
umidade (mas não excessiva) também é essencial. 
A presença de invertebrados como besouros, alguns 
aracnídeos e minhocas são bioindicadores de que o 
espaço está apto para plantio.

É necessário que a área ao redor do berço (espaço onde 
será feito o plantio da muda) seja permeável permitindo a 
infiltração de água e aeração do solo. Em alguns casos de 
extrema pobreza de nutrientes, se faz necessário a 
recuperação, formação de novos solos e/ou substituição 
do solo existente por um em melhores condições físicas e 
químicas, visto que o solo deve estar em condições de 
oferecer nutrientes às mudas e livre de entulho, lixo e 
pedras. Entretanto, mesmo que não seja feita a troca do 
solo, a acidez do solo deve ser corrigida e a terra adubada.

2. Prepare o Solo!
Áreas de jardins que contenham solos não 

impermeabilizados, necessitam de menos trabalho 
inicial quando comparadas a áreas que já possuem

retirada parcial dos mesmos e 
tratamento do solo para
torna-lo apto ao plantio.

artefatos urbanos, como a 
presença de calçadas. Nas áreas 
que possuem artefatos urbanos 

(postes, placas, etc.) e/ou
calçamento, é necessária a



E se o solo estiver compactado?
A compactação do solo se caracteriza pela sua baixíssima 
capacidade de absorção de água. Em áreas urbanas isto é 
muito comum devido à intensa passagem de veículos e 
também pedestres e pelos processos de aterramento ou 
terraplanagem. Métodos de descompactação do solo 
podem ser escolhidos de acordo com a área a ser 
utilizada e o processo deve ocorrer quando o 
solo estiver pouco úmido. 
Caso seja uma área pequena, pode ser 
feito manualmente com o auxílio de 
ferramentas.

E se o solo estiver pobre em nutrientes? 
A incorporação de massa biológica 
(biomassa) é imprescindível para a qualidade 
dos solos. Inclusão de adubo verde, esterco e 
composto ajuda na melhoria do solo. 
A cobertura do espaço com resíduos de grama roçada ou 
folhas também contribuem para uma significante melhora.

3. Escolha da Espécie
Aqui frisamos novamente que o plantio deve ser feito com 
espécies nativas do bioma e vegetação da região!

O espaço disponível para o 
plantio é fator crucial para a 
escolha da espécie, uma vez que 
seu porte máximo (que pode ser 
pequeno, médio ou grande) pode se 
traduzir em problemas de igual 
tamanho. Em locais de constante tráfego 
humano e de automóveis não é 
aconselhável o uso de espécies de 
pequeno porte (atingem até 5 metros de

altura e 3 metros de copa), pois a copa baixa restringe o 
espaço lateral nas vias públicas. 



Quer saber qual espécie é indicada para a região que você 
vive? Baixe o catálogo no e-mail marketing ou entre em 
contato com contato@mottancona.com.br que te 
enviaremos o quanto antes!

4. Preparação do 
Berço
Após a escolha do 
local, a próxima 
etapa do plantio é 
a formação do 
berço!

O berço deve 
conter espaço 
suficiente para 
abrigar o torrão (muda com as raízes envolvidas por porção

de terra devidamente acondicionada) da muda por
completo, deixando um vão de aproximadamente 20

centímetros de largura que será preenchido com
terra em seguida. O solo de preenchimento deve
ser formado por ¼ solo de textura argilosa, ¼ de

solo de textura arenosa e ¼ de composto 
orgânico. A utilização de solo de textura

arenosa também é importante, pois serve 
para inibir a impermeabilização do solo e

consequente atrofiamento das raízes. 

Recomenda-se que o berço possua dimensões mínimas
de 0,6 m x 0,6 m x 0,5 m, variando de acordo com o 
tamanho do torrão, de maneira que permita a posição 
central da muda. Em caso de plantio em áreas de baixa 
fertilidade, com presença de entulhos e/ou compactação do 
solo, além da substituição do mesmo, o berço deverá ser 
maior, com dimensões de cerca de 1,0m x 1,0m x 1,0m. O 
espaçamento entre os berços deve ser de acordo com o 
porte das árvores. 



5. Tutores
Os tutores são estruturas de 
madeira, bambu, metal ou 
plástico que auxiliam na 
sustentação e proteção da 
muda e aumentam as chances 
de enraizamento. Para não 
danificar o torrão e 
consequentemente as raízes, os 
tutores devem ser colocados 
antes da muda. Os tutores 
devem ter altura mínima de

2,30m, visto que pelo menos 0,6m deve ser enterrado 
no fundo do berço e que ultrapasse a altura da 
muda em cerca de 0,3m. A muda é amarrada 
ao tutor através de uma fita de borracha ou 
cordão de algodão cru (barbante) em forma 
de número oito deitado que, embora fixe a 
muda, não restringe seu crescimento.
Recomenda-se a utilização de pelo menos 2 tutores por 
muda. Sendo que, para cada tutor sejam feitas duas 
amarrações, uma próxima à primeira bifurcação e outra 
próxima à base do tronco 

6. Adubação
Em todas as situações 
de substituição ou não 
do solo, a correção da 
acidez e o adubamento 
da terra que será 
utilizada no plantio 
devem preceder o 
preenchimento. 
Esses procedimentos

possibilitam um solo com melhores condições físico-
químicas, viabilizando um bom desenvolvimento da muda. 



Para solos ácidos recomenda-se a utilização de cascas de 
ovos trituradas que são ricas em cálcio e promovem a 
neutralização e correção da acidez. Entretanto, em caso de 
solo alcalino deve-se utilizar matéria orgânica (folhas secas, 
borra de café, terra oriunda de composteira, etc), que 
ajudam a diminuir o pH do solo. 
A matéria orgânica contida nos adubos orgânicos aumenta a 
capacidade de retenção de água do solo, melhora a 
condição de penetração das raízes, contém os nutrientes 
necessários, melhora a textura do solo e tende a 
aumentar a quantidade de microrganismos benéficos. 
Desta forma, a adubação orgânica do solo do local de 
plantio pode ser feita com os seguintes materiais: 
esterco curtido de gado ou cavalo (20 litros por berço), 
húmus de minhoca (10 litros por berço), esterco 
de galinha (5 litros por berço) ou composto (3 kg por berço). 

7. Plantio da Muda
Para o plantio é necessário que as mudas estejam sadias e 
que alguns cuidados básicos sejam tomados durante o 
manuseio, assegurando-se assim a integridade da muda. 
Primeiramente não se deve retirar a embalagem que 
envolve o torrão antes do momento de plantio. Este 
processo deve ser cuidadoso, evitando-se ocasionar injúrias

às raízes que podem 
comprometer o bom 
desenvolvimento 
destas. Além disso, 
se necessário, deve-
se realizar uma poda 
leve nas raízes 
enoveladas. 
Lembrando que após 
a abertura do berço, 
deve ser colocado

primeiramente o(s) tutor(es) e somente depois fazer o
plantio da muda. Em seguida, a muda deve ser posicionada 
no centro do berço. O colo da muda deve ficar no mesmo



nível da superfície do solo, ou seja, dependendo do 
tamanho do torrão será necessário o preenchimento prévio 
do fundo do berço com terra. 
Após o posicionamento da muda e sua amarração aos 
tutores, o espaço restante do berço deverá ser preenchido 
totalmente com a terra de plantio composta. A terra de 
preenchimento deve ser pressionada até ser levemente 
compactada, a fim de evitar a formação de 
bolsões de ar. Uma coroa deverá ser feita 
ao redor da muda a uma distância de no 
mínimo 30 cm, de acordo com o tamanho 
do berço. Este processo é importante para 
melhorar a captação de água. 
Por fim, a muda deverá ser irrigada em 
quantidade suficiente para encharcar o solo,
assegurando assim o suprimento hídrico 
necessário ao desenvolvimento da planta e contribuição 
para melhoria do contato das raízes com o solo.

8. Vamos retomar?
1º | Abertura do Berço 2º | Colocação de Tutor

3º | Posicionamento 4º | Amarração

5º | Preenchimento 6º | Irrigação



9. Pós Plantio
A manutenção da 
muda é etapa 
crucial para seu 
desenvolvimento, 
sendo de 
responsabilidade 
do requerente 
que solicitou a 
autorização do 
plantio. 
A rega deve 
ocorrer com 
regularidade, 
mas de maneira 
consciente, 
analisando o 
período de 
estiagem, clima
seco ou úmido, verão ou inverno, tamanho e espécie da 
muda. Os melhores horários de rega são no período do 
início da manhã ou após às 15 horas. 
Não se recomenda rega no período noturno. Colocar 
composto ao redor da muda também contribui para sua 
viabilidade. Isto deve ser feito sempre que o solo aparentar 
estar com sua qualidade reduzida. 
Uma forma de se observar se a muda está se desenvolvendo 
com saúde é através das folhas da muda. 
Em caso da detecção de alguma deficiência nutritiva, a 
adubação se torna essencial para a reposição dos nutrientes 
da planta.

Monumento Vivo!
Dê uma intenção a esse plantio, lembre-se que o 

planeta terra depende de nós para sua regeneração. 



Faça parte do coletivo Paz é Verde e divida sua experiência de 
plantio conosco! Junte família, amigos, companheiros, para 
essa atividade, se conecte com a terra e com todas as 
pessoas que, assim como você, fazem sua parte.

Baixe as máscaras com o “eu faço parte” em nosso site e 
nos envie sua foto plantando via a hashtag #apazeverde 
ou marque o usuário @apazeverde no Instagram.

Vamos juntos!

Informações editoriais de MANUAL PARA O PLANTIO DE MUDAS NA UFSC

@apazeverde .apazeverde

sitemaps.wixsite.com/apazeverde

Quer saber mais? Acesse o site abaixo e fique por dentro!

Mentalize as perdas que infelizmente tivemos nessa 

pandemia. 

Dedique um momento para evocar as pessoas

queridas que se foram, escreva uma carta ou conte para
alguém sobre a história da pessoa que quer homenagear. 

Cante uma canção que essa pessoa gostava durante 

o plantio da sua árvore... e ofereça nova vida à terra!


