
Convém lembrar
Para garantir a saúde e a beleza das árvores, não se pode: 

• Realizar podas sem autorização da Prefeitura

• Cimentar o solo no canteiro em volta da árvore

• Pintar seu tronco, deixando-as com “polainas brancas” (caiação)

• Pregar placas, luzes ou outras instalações

• Remover ninhos de pássaros instalados nas copas 

Para obter mudas gratuitamente,  solicitar serviços relativos 
às árvores urbanas, ou no caso de dúvidas, entre em contato:

SEDEMA
Secretaria de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba 

http://www.sedema.piracicaba.sp.gov.br

Rua Antônio Correa Barbosa, Nº 2233 –  9º Andar  – Parque Rua do Porto

Telefone: (19) 3403 1250 ou 156

É proibido podar as árvores das ruas!
Esse trabalho só pode ser feito pela Prefeitura 

ou por profissionais por ela habilitados

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

mais
Piracicaba

verde



Conheça as características da 
árvore, considerando:

 Porte quando adulta

 Formato da copa

 Tipo das raízes

 Tamanho das folhas, flores e frutos

 Presença de espinhos e substâncias 

tóxicas

 Atração de insetos e animais 

indesejáveis (morcegos)

 Beleza 

Verifique as condições do local do 
plantio da árvore, considerando:

 Espaço disponível para o crescimento: 

recuo da fachada, largura da calçada, 

distâncias de postes e transformadores

 Qualidade do solo e disponibilidade

de água

 Interferências com edificações, redes 

aéreas e subterrâneas, pavimentos e

outros equipamentos urbanos

Escolha sempre mudas de boa qualidade: sadias e bem formadas

Escolha a árvore certa
 e plante no local adequado

Plantio e manutenção

60 cm

60 cm

Preparo do berço

• Abrir um berço com dimensões mínimas de 0,60 x 0,60 x 0,60 m, 

ou maior, proporcional ao tamanho do torrão

• Preparar a terra retirada do berço, acrescentando composto 

orgânico (ou esterco de curral curtido), e adubo mineral

(100g NPK 04-14-08). Substituir a terra, quando não for de boa 

qualidade ou apresentar resíduos e entulhos

Plantio

• Retirar cuidadosamente a muda da embalagem para evitar danos às raízes

• Observar que o torrão fique no mesmo nível que se encontrava na embalagem, em relação

ao solo do entorno, evitando enterrar o caule da muda

• Preencher os espaços vazios com terra preparada e compactar levemente

• Instalar ao lado um tutor de madeira, com altura superior ao da muda, fixando-a com 

amarrios de sisal ou borracha para manter a árvore na posição vertical

• Regar a árvore após o plantio

Cuidados após o plantio

• Regar nas primeiras semanas, pela manhã ou no final da tarde, dia sim, dia não, até que 

surjam as primeiras novas folhas. Manter as regas em caso de ausência de chuvas

Não basta plantar uma árvore:
é preciso cuidar dela ao longo do tempo 

• Remover a vegetação invasora no canteiro 

e os brotos laterais periodicamente, 

mantendo um tronco único, evitando

que a árvore se torne um arbusto

• Acrescentar, caso seja possível, um pouco 

de composto orgânico na superfície do 

canteiro para deixar a árvore mais 

saudável e bem nutrida 


