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ORIENTAÇÕES PARA O PLANTIO 

1- O plantio deve ser feito com alegria, satisfação e muita calma. 
 

2- O plantio é feito em dupla, os integrantes da dupla combinam entre si 
quem vai retirar as mudas e quem irá ligar para o morador. 
 

3- A dupla também definirá quem irá levar as ferramentas. 
 
4- Ferramentas necessárias: pá de jardineiro ou de pedreiro, martelo para 

firmar a grade de proteção, cavadeira/enxadão/ou enxada, tesoura ou 
estilete, sacos de lixo, caneta para as mensagens, grampeador para o 
chapéu chinês, vassoura para limpar a calçada, água para lavar as mãos ou 
molhar as mudas caso não tenha gente na residência. 

 
5- As mudas serão retiradas na casa da voluntária Sara (Rua Dr. Osvaldo 

Cruz, 1312) no dia e horário combinado – levar pote de sorvete ou outra 
vasilha fechada para colocar o mineral de plantio. 

 
6- Ao retirar as mudas, retirar também: 

6.1  kit que contém cartão de identificação da árvore, cordão para prender 
o tutor na árvore e cartão para mensagem para o bebê árvore; 

6.2  tutores;  

6.3  gramas amendoins (se houver);                    

6.4  homeopatia  ou mineral de plantio; 

6.5  placas para serem colocadas nas grades de proteção. 

7- Normalmente na véspera do plantio a lista dos endereços é disponibilizada 
no grupo. Verificar seus endereços no Google Maps e definir o melhor 
trajeto. Identificar-se ao morador. 
 

8- Ao plantar não deixar ar entre a muda e o berço, firmando bem a terra em 
volta do torrão. 
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9- No plantio posicione a planta de forma que o colo da árvore (região que 
divide as raízes do tronco) fique no mesmo nível do canteiro, não deve 
estar nem abaixo e nem acima do nível da calçada. 
 

10- O berço do plantio já foi preparado pelo jardineiro, a terra estará solta 
e adubada. Adicionar o mineral de plantio na medida de 1 (um) copo 
americano para cada muda, misturando com a terra retirada no tamanho 
do torrão para o plantio. 

 
11- O tutor deve ser colocado numa distância que não perfure o torrão, 

evitando prejudicar as raízes. 
 
12- O “chapéu chinês” deve ser colocado sem tocar o chão e sem encostar 

no tutor. 
 
13- Após plantar, deixar o local limpo. 
 
14- Usar máscara enquanto houver pandemia. 
 
15- Usar de preferência, sapato fechado. 
 
16- Usar luva (Optativo). 
 
17- Usar a camiseta do Verdejar. 
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ORIENTAÇÕES PARA A REVISÃO DA MUDA 

 

O QUE FAZER NA REVISÃO 

1- Verificar se a muda sobreviveu. 
 

2- Fazer a poda da muda junto com o morador. 
 

3- Orientar sobre a poda (retirar os brotos abaixo de 1,80 para que não formem 
galhos que atrapalhem os pedestres e automóveis). 
 

4- Limpar o pé da árvore de matos; podar a grama amendoim, se tiver. 
 

5- Se precisar, trocar o cordão (de algodão, jamais arame) que segura o tutor à 
árvore e orientar sobre a troca de forma a não permitir que corte o caule da 
muda. 
 

6- Corrigir o tutor, se precisar. 
 

7- Firmar a grade de proteção ao solo. 
 

8- Orientar sobre a poda, adubação e rega da árvore. 
 

9- Verificar se há formigas cortadeiras (casas agropecuárias orientam na compra 
de produtos para eliminar formigas, doenças e fertilizantes orgânicos para 
mudas) 

10-Verificar se há cochonilha (“pó” branco no tronco ou folhas). 

       11-Verificar se há doenças interferindo no desenvolvimento da árvore. 
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COMO SE FAZ A PODA DA ÁRVORE 

1- De 1,80m para baixo deve-se tirar todos os brotos laterais. 
 
2- Quando necessária a poda, deve-se cortar os galhos com 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 o local e favoreça o aparecimento de 
fungos. Verificar se há doenças interferindo no desenvolvimento da árvore. 
 
3- A poda na altura não é recomendada, caso necessária, deve ser feita por 
profissional qualificado. 

 

COMO SE FAZ A ADUBAÇÃO  

1- Colocar húmus de minhoca ou esterco de vaca (bem curtido) a cada 3 (três) 
meses. Tirar um pouco da terra e misturar com o húmus ou esterco. 
 

2- Não colocar esterco de cavalo. 
 

3- 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 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. 
 

4- Caso o grupo tenha adubo químico pode adicionar em pequena quantidade 
distribuindo ao redor do tronco mas sem encostar (para não queimar a muda). 
Este tipo de adubo pode ser adicionado a cada 6 meses. 
 

Obs. Dar preferência para a adubação orgânica. Após adubada, a planta deve ser 
regada. 

 

      COMO SE FAZ A REGA 
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1- O Verdejar sugere a rega todos os dias nos três primeiros meses após o 
plantio e sempre que a seca estiver intensa com pelo menos 10 (dez) litros 
de água – 1 balde grande. Após este período, a árvore deve ser regada pelo 
menos 3 (três) vezes por semana, conforme a necessidade e a espécie da 
muda. 

  

      ATENÇÃO 

 

1- USAR MÁSCARA DURANTE A PANDEMIA. 
2- LEVAR TESOURA DE PODA, MARTELO, PÁ DE JARDINEIRO. 

OU PEDREIRO, CORDÃO E ÁGUA. 
3- QUEM TIVER, USAR A CAMISETA DO VERDEJAR. 
4- USAR SAPATOS FECHADOS E LUVAS. 

 
 

          COMITÊ VERDEJAR 

           GRUPO MULHERES DO BRASIL 

           NÚCLEO FRANCA 

 


