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ORIENTAÇÕES DO COMITÊ VERDEJAR PARA O MORADOR QUE 
RECEBE UM BEBÊ ÁRVORE EM SUA CASA 

 

1- O bambu que colocamos na árvore denominamos de tutor e não estaca, porque 
ele vai guiar o adequado crescimento da árvore. 

2- O local onde a árvore vai ser plantada chamamos de berço e não “cova” como se 
chamava antigamente, porque o berço vai receber o bebê árvore que está nascendo. 

3- O cartão de identificação da árvore deve ser guardado com cuidado, pois é como 
se fosse a certidão de nascimento da árvore.  Esclarecer que no verso do cartão consta 
as orientações sobre os cuidados que se deve ter com a árvore. 

4- Sugerir ao morador (a) que dê um nome para a árvore. 

5- Pedir ao morador que escreva uma mensagem de boas-vindas para ao bebê árvore 
que está chegando em sua casa, pois trata-se de um ser vivo. Essa mensagem será 
amarrada na muda no momento do plantio. Depois pode ser retirada pelo morador. 

6- Orientar para não deixar o solo exposto, pois a árvore precisa do solo vivo e 
protegido. O solo exposto fica ressecado, perda sua camada fértil e é levado pela 
chuva (erosão).  Recomendar plantar grama amendoim (Arachis repens) que ajuda a 
fixar nitrogênio no solo ou uma outra espécie rasteira como onze horas.  Explicar 
também para o morador que não é recomendado plantar grama e não deve deixar o 
mato crescer para não abafar a planta e prejudicar o seu desenvolvimento. 

7- O verdejar sugere a rega todos os dias nos três (3) primeiros mês após o plantio e 
sempre que a seca for intensa, com pelo menos 10 litros de água, após este período, 
deve ser regada pelo menos 3 (três) vezes por semana, conforme a necessidade e o 
tipo de muda.  

8- A muda deve ser adubada a cada 3 (três) meses preferencialmente com adubos 
orgânicos como húmus de minhoca, esterco de vaca (bem curtido), composto 
orgânico ou biofertilizantes. Após adubada, a planta deve ser regada. 

É muito importante fazer a adubação no início da primavera, logo após as primeiras 
chuvas (final do mês de setembro/início de outubro) e no início do verão (final de 
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dezembro/início de janeiro). Neste período entre a primavera e o verão a planta tem 
seu impulso vegetativo e precisa estar bem nutrida para se desenvolver bem e crescer 
saudável. 

Obs. Orientar para não colocar esterco de cavalo. 

9- O barbante usado para amarrar o tutor deve ser trocado conforme o crescimento 
do tronco, sendo preferencialmente de algodão. Não se deve colocar arame ou 
plástico para amarrar a árvore para não machucar o tronco. 

10- Verificar a posição do tutor para que ele não entorte a árvore e, se precisar, o 
mesmo deverá ser firmado de forma adequada ao solo. Se necessário usar mais de 
um barbante para que a muda fique reta. 

11- Com o passar do tempo, a grade de proteção da árvore pode estragar, devendo 
ser firmada novamente ao chão. 

12- Explicar ao morador a finalidade do chapéu chinês, orientando que o mesmo 
serve para evitar a subida das formigas até as folhas e que este deve ser trocado ou 
mudado de posição, conforme o crescimento da árvore. 

13- O morador deverá verificar se há formigas comendo as folhas da árvore e 
verificar também se há cochonilha. Se necessário, orientar para que busquem 
orientações em casas especializadas em produtos agronômicos. 

14- Verificar a necessidade de colocar mais terra no pé da árvore, caso a enxurrada 
leve a terra. 

15- Explicar ao morador que, por se tratar de uma árvore urbana, o crescimento dela 
deve ser conduzido para não atrapalhar a passagem  de pedestres, por este motivo, 
todos os brotos e galhos laterais abaixo de 1,80m devem ser retirados da árvore, 
deve-se utilizar ferramenta adequada (tesoura de poda ou serrotinho) com cuidado 
para não lascar, o corte deve ser feito próximo ao tronco, preferencialmente em 
diagonal para evitar que a água da chuva umideça e favoreça o aparecimento de 
fungos. 

16- A poda na altura da árvore não é recomendada, caso necessária, deve ser feita 
por profissional qualificado. 

17- Avisar ao morador que vamos retornar no ano seguinte para fazer revisão e ver 
como está o desenvolvimento da árvore. 



 

3 

 

 

COMITÊ VERDEJAR 

GRUPO MULHERES DO BRASIL 

NÚCLEO FRANCA/SP 

 

 

 


