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O berço deve ser preparado com antecedência para receber a muda. 

Coloque um pouco de adubo misturado à primeira porção de solo que 

é mais fértil. Recoloque o restante do  solo e faça uma leve 

compactação. 



Retire a muda do saco preservando o torrão.  

Jogue a embalagem no lixo. 



Finalize colocando um tutor e uma grade protetora. 

ATENÇÃO 

Antes de realizar o plantio verifique a compatibilidade entre a 

espécie  arbórea, a fiação elétrica e a largura da calçada. 
 

As regas devem ser realizadas diariamente, principalmente 

em épocas secas,  até que a muda enraíze.  

Adubação a cada 3 meses 



Araçá (Psidium sp.) – frutos saborosos, atrai fauna, ornamental, 

madeira resistente, folhas brilhantes. 

Pitangueira (Eugenia uniflora) – frutos saborosos, atrai fauna, 

ornamental, madeira resistente, fica inteira florida de branco em 

setembro. 

Ipê-amarelo (Handroanthus chrysotricha) – ornamental, atrai fauna, 

madeira resistente, fica inteira florida de amarelo em agosto. 

Cereja brasileira (Eugenia involucrata) – frutos saborosos, atrai 

fauna, ornamental, madeira resistente, folhas pequenas. 

Grumixama (Eugenia brasiliensis) – frutos saborosos, atrai fauna, 

ornamental, madeira resistente, folhas brilhantes. 

Palmito-jussara (Euterpe edulis) pode ser considerado a “planta-mãe” 

da Mata Atlântica, alimentando uma série de animais diferentes, que 

vão do tucano ao queixada.  

Resedá  (Lagerstroemia indica) Arvoreta largamente utilizada na 

arborização urbana. Tem florescimento esplendoroso, é decídua e 

tolerante a podas drásticas. Atinge 8 metros de altura. 

Manacá da serra (Tibouchina mutabilis) Belíssima arvore, em que é 

possível admirar flores em três cores diferentes simultaneamente, 

branca, rosa e roxa, de acordo com a idade da flor. Atinge 6 metros de 

altura. 

Pata-de-vaca (Bauhinia foficata) Árvore brasileira, nativa da Mata 

Atlântica, de porte médio com uma das mais belas flores e folhagens. 

Possuem raízes profundas que não estouram as calçadas.  

Candelabro (Erytrina speciosa) Sua altura varia de quatro a seis 

metros. A floração vermelha acontece entre junho e setembro. 

Flanboyant mirim (Caesalpinia pulcherrima) Altura de três a cinco 

metros. Sua floração é diversificada: rosa, vermelha, amarela e branca, 

entre os meses de setembro e maio. 

 

 

ÁRVORES ADEQUADAS PARA CALÇADAS. 


