
PLANTAR ÁRVORES
UM GUIA PRÁTICO PARA

CONCEBIDO PARA AJUDAR O SEU ESFORÇO
DE PLANTAÇÃO

Juntos criaremos um mundo consciente, sábio e
acolhedor onde as pessoas respeitam e vivem em

harmonia com os animais e o ambiente.

PLANT your tree. GROW our forest. SAVE their future!
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Escolher a árvore certa
Como plantar
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Tudo o que precisa é um rebento, uma pá, cobertura orgânica, água e luvas de

jardinagem.

Planeie a sua plantação de acordo com o clima e temperaturas locais.

A temperatura influencia muito a sobrevivência da árvore que vai plantar. 

De uma forma geral, a melhor altura para plantar é durante Outono. 

Escolher a árvore certa também influencia a sua sobrevivência e vigor. Reflita acerca

do tipo de árvore a plantar de acordo com o local onde pensa fazê-lo, a função da

árvore, etc.

Plante árvores autóctones! Estas estão mais bem-adaptadas ao seu ambiente. 

Não existe uma forma única de plantar a sua árvore. Vai variar muito consoante a

sua amostra.  

Provavelmente irá plantar amostras que estão enraizadas, envasadas ou

ensacadas.

Deverá cavar um buraco mais largo do que o diâmetro da raiz. A altura deverá ser a

mesma do que a raiz ocupa.

Para árvores envasadas pode cortar uma cruz no fundo, se vir que as raízes estão

muito emaranhadas. 

Para árvores ensacadas remova todo o material à volta da raiz.

Depois de cobrir o buraco com terra, o chão deverá ficar firme, mas não demasiado

pressionado. 

Regue a árvore que acabou de plantar. Depois da água ser absorvida coloque a

cobertura vegetal.

Não permita que a cobertura vegetal toque no tronco da árvore.

Cuidar da sua árvore depois de plantada é uma forma de aumentar as suas

hipóteses de sobrevivência.

Cobrir o solo, regar e podar irá ajudar a sua árvore a crescer forte e saudável!
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 Uma árvore para plantar 
 Uma pá
 Cobertura vegetal*
 Água
 Luvas de jardinagem (opcional)

Plantar uma árvore é bastante fácil. Dependendo do tipo e dimensão da árvore que
está a plantar, poderá eventualmente precisar de mais material.

Para a maioria das atividades de plantação irá precisar simplesmente de:

*a cobertura vegetal é qualquer material que possa ser espalhado ou depositado
no solo como cobertura. Pode ser cascas, agulhas de pinheiros, restos de ervas ou
folhas, etc.

Saiba mais acerca da cobertura vegetal e a sua importância na secção ‘Cuidar’.
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De forma a aumentar as hipóteses de sobrevivência das suas árvores deverá
calendarizar a sua plantação para a época mais apropriada do ano.

Independentemente da localização, as árvores precisam de algum tempo para
estabelecer o seu sistema radicular. Isto é especialmente importante nas zonas com
climas quentes e secos. É por esta razão que, na maioria das áreas, o Outono é a
melhor época do ano para plantar árvores. 

O tipo de árvore pode também determinar qual a melhor altura do ano para a
plantar. Enquanto as árvores de folha caducas devem ser plantadas em estado de
dormência, as árvores perenes não apresentam esta limitação.

A temperatura é também um ponto a considerar. As árvores estão desenhadas para
sobreviver numa estreita variação de temperatura. Quando escolher a sua árvore
escolha as espécies que melhor se adaptam a clima onde se encontra.

A imagem abaixo é uma representação simples do mapa global das zonas de
resistência das plantas. Uma zona de resistência é uma área geográfica definida por
ter uma variação anual mínima de temperatura. Noutras palavras, pode encontrar
no mapa as temperaturas mínimas que deverá encontrar na sua zona. 

Em conclusão: A época ideal de plantação vai variar muito por todo o mundo, mas
isso não o deverá impedir de plantar a sua árvore

Confirme com as suas autoridades locais, associações e viveiros de plantas.



QUANDO PLANTAR?
MAPA GLOBAL DE ZONAS DE RESISTÊNCIA
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Temperatura (ºC)Temperatura (ºF) Zone

-45.6 to -40

-51.1 to -45.6

-40 to -34.4

-34.4 to -28.9

-28.9 to -23.3

-23.3 to -17.8

-17.8 to -12.2

-12.2 to -6.7

-6.7 to -1.1

-1.1 to 4.4

4.4 to 10

10 to 15.6

15.6 to 21.1

-50 to -40

-60 to -50

-40 to -30

-30 to -20

-20 to -10

-10 to 0

0 to 10

10 to 20

20 to 30

30 to 40

40 to 50

50 to 60

60 to 70
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ESCOLHER A ÁRVORE CERTA

Olive tree Orange treePine tree

7

Altura. Não vai querer uma árvore que bata contra qualquer coisa quando
estiver totalmente crescida. 
Copa. O espaço vai precisar de acomodar a largura final da árvore. 
Caduca ou Perene? Se está a considerar uma árvore caduca está preparado
para limpar as folhas e a sujidade? 
Forma. Quer uma árvore em forma de coluna, que cresce num espaço mais
pequeno ou quer uma árvore em forma de V que proporciona mais sombra?
Taxa de crescimento. Quanto tempo demorará a sua árvore a atingir a
maturidade? Qual a sua pressa? As espécies que crescem mais devagar
tipicamente vivem mais tempo. 
Tipo de solo, exposição solar, requisitos de humidade. Cada árvore requer
determinadas características, o que é que lhes pode oferecer?
Frutos. Para além de sujarem, frutos caídos no chão mas podem atrair roedores
ou resultar em quedas nos passeios ou estradas mais concorridos. 
Zona de resistência das plantas. Quais são os extremos de temperatura em
que se espera que a sua árvore cresça? (Leia a secção anterior para saber mais
sobre as zonas de resistência das plantas.)
Função. O que é que espera receber desta árvore? Sombra? Fruta? Função
estética? 

Vai querer árvores que cresçam em função do solo, humidade e temperatura da sua
localidade.

Para obter os melhores resultados considere cada árvore individualmente, tendo
em conta a situação e necessidades. 

Aqui estão alguns aspectos a considerar:
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As espécies nativas estão normalmente mais
bem adaptadas às condições locais. 

As espécies nativas fornecem uma série de
funções importantes para o ecossistema
local. Estas espécies são as mais bem
adaptadas para viver na área onde se
encontram. 

As espécies exóticas podem provocar
desequilíbrios no local de plantação.
Também pode acontecer que as espécies
exóticas se tornem invasoras e contribuam
para a destruição da fauna e flora locais.

Escolha uma árvore saudável. Será uma
árvore com um bom número de raízes, em
proporção com a copa. Verifique a existência de
sinais de danos por doença, pesticidas ou
feridas de manuseamento. 

Árvores vendidas em lojas de grandes
cadeias. Frequentemente cresceram em zonas
distantes. Possivelmente não estarão bem
adaptadas à sua área. Faça a sua pesquisa. 

Considere espécies nativas versus exóticas.
Uma espécie nativa é uma espécie que ocorre
na sua distribuição natural. Por outras palavras,
é uma espécie que não foi introduzida pelo
homem.

Porque é que devo escolher nativas em vez de
exóticas?
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Raíz nua:

Remova todo o invólucro e desembarace delicadamente as raízes. Mergulhe as raízes
em água durante 3 a 6 horas. Não permita que as raízes sequem. 

Cave um buraco mais largo do que o que parece necessário. Remova qualquer erva no
diâmetro de 1 metro e revolva o solo na mesma área. 

Coloque as raízes dentro do buraco e preencha parcialmente calcando firmemente o
solo ao redor das raízes inferiores. Não acrescente turfa ou cascas. Não use
fertilizantes, solo envasado ou químicos na sua nova árvore.

Coloque o solo restante. Este deverá ficar firme, mas não compactado. Construa uma
caleira em volta da árvore e regue generosamente.

Após a água ser totalmente absorvida espalhe a cobertura vegetal com 5 centímetros
de profundidade e 1 metro de diâmetro à volta da árvore, mas não em contacto com o
tronco.

O solo e a cobertura vegetal em redor da árvore devem ser mantidos húmidos, mas não
encharcados. Durante a época seca regue generosamente a cada 7/10 dias durante o
primeiro ano.

Não existe apenas uma forma de plantar uma árvore. Vai depender do tipo de árvore.
Comece por observar as raízes da sua árvore para encontrar o melhor método de
plantação. 



Árvores envasadas:

Cave um buraco 3 a 4 vezes mais lago do que o diâmetro do vaso. O buraco deve ter os
lados rampeados para promover o correto crescimento radicular.

Remova com cuidado a árvore do vaso, de forma a manter o solo em contacto com as
raízes. Pode ajudar sacudir com cuidado para descolar as raízes das paredes do vaso.
Não puxe a árvore pelo tronco pois corre o risco de arrancar as raízes da árvore.

Se as raízes estiverem embaraçadas pode fazer um corte em forma de X e quatro cortes
verticais ao longo da bola radicular com uma faca afiada.

Utilizando algum solo, mantenha a árvore na vertical e depois encha o buraco com o
solo original. Continue a preencher, até que o solo fique junto ao colar radicular.

Crie uma caleira para reter a água e regue abundantemente. Após a água ser
totalmente absorvida espalhe a cobertura vegetal com 5 centímetros de profundidade e
1 metro de diâmetro à volta da árvore, mas não em contacto com o tronco.

O solo e a cobertura vegetal em redor da árvore devem ser mantidos húmidos mas não
encharcados. Durante a época seca regue generosamente a cada 7/10 dias durante o
primeiro ano.
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Árvores ensacadas:

Cave um buraco 2 a 3 vezes mais largo do que a profundidade da bola radicular. O
buraco deve ter os lados rampeados. Não mexa no solo que se encontra no fundo do
buraco. 

Coloque a árvore no centro do buraco. Segure a árvore sempre pela bola de raíz; não
mova ou levante a árvore pelo tronco. 

Quando a árvore estiver na posição correta corte o involucro e remova-o com cuidado
garantindo que retira todos os cordéis e agrafos. Não se preocupe se o involucro for de
estopa; pode até deixá-lo no local. Mas se o material for plástico, assegure-se que o
remove completamente. 

Garanta que a sua árvore está na vertical e compacte o solo original à volta das raízes.
Continue a preencher o buraco até que o solo atinja o colar das raízes. 

Crie uma caleira para reter a água e regue abundantemente. Após a água ser
totalmente absorvida espalhe a cobertura vegetal com 5 centímetros de profundidade e
1 metro de diâmetro à volta da árvore, mas não em contacto com o tronco.

O solo e a cobertura vegetal em redor da árvore devem ser mantidos húmidos, mas não
encharcados. Durante a época seca regue generosamente a cada 7/10 dias durante o
primeiro ano.
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Isola o solo, protegendo do calor e do frio, e retém a humidade.
Isola de ervas, evitando a competição radicular. 
Previne a compactação do solo. 
Diminui a possibilidade de estragos provocados pelo cortador de relva.

Cobertura vegetal orgânica

A cobertura orgânica pode oferecer uma boa ajuda às jovens árvores por várias razões:

Passos para acrescentar cobertura orgânica à volta da sua árvore:

1.  Remova quaisquer ervas numa área com diâmetro de 1 a 3 metros.
2. Coloque a cobertura vegetal (cascas de árvores, agulhas de pinheiros, pedaços de
tronco) com 5 a 10centímetros no centro do círculo.
3. Evite que o coberto vegetal esteja em contacto directo com o tronco da árvore.
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Rega

A rega é uma parte essencial do cuidado com a árvore. Não é possível recomendar uma
quantidade pré-definida de água para a rega devido a variações no clima e nos
requisitos de cada espécie. Água a menos é prejudicial para a árvore, mas água a mais
também levará a planta a stresse. Regar em demasia é um erro comum no cuidado com
as árvores. 

Aqui estão algumas sugestões gerais:

Árvores recém-plantadas: Normalmente 30 segundos com um fluxo constante de rega
é suficiente. 

Até 2 anos após a plantação: Durante as primeiras estações de crescimento a sua
árvore estará a despender muita energia a estender as suas raízes no solo. Regar
abundantemente e garantir a cobertura vegetal do solo ajuda muito neste processo.  A
rega abundante implica manter a humidade do solo numa profundidade que atinja
todas as raízes. 

Quando regar: Se sente o solo húmido a uma profundidade de 5 centímetros não
precisa de regar.
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Poda 

A poda ligeira e o retirar de galhos secos pode ser feito em qualquer altura. Pode
promover o crescimento e prevenir o crescimento de ramos defeituosos.

A poda é mais aconselhada no estado de dormência, durante o inverno. Irá provocar
um crescimento mais vigoroso na primavera seguinte. 

Também pode ser feito durante o verão, para direcionar o crescimento de um ramo,
mas só deverá ser feito após o crescimento sazonal estar completo. 

Para prevenir infecções na árvore evite a poda no Outono, quando os fungos dispersam
os seus esporos. 
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Recursos
 

Arbour Day Foundation: https://www.arborday.org/trees/planting/
The Tree Council: https://treecouncil.org.uk/wp-

content/uploads/2019/12/Tree-planting-guide.pdf
 
 

Fotografia
Canva Pro
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Dedique as tuas ávores em
https://plantgrowsave.org/report

 
 

E junta-se á nossa comunidade global. 
 
 

Se tiver alguma questão relacionada com a plantação de árvores visite o
Global Tree Initiative Community Forum, no Facebook, e coloque a sua

questão.
 

Também pode contactar-nos através do email hello@plantgrowsave.org

https://www.facebook.com/groups/plantgrowsavecommunity
https://www.facebook.com/groups/plantgrowsavecommunity
mailto:hello@plantgrowsave.org

