
Material: Árvore, 
uma porção de 
terreno, sacho, 
enxada, pá, 
regador e água.

Cava a terra para 
ficar mais solta e 
abre uma cova.

No fundo da cova 
acrescenta um 
pouco de terra fofa.

Coloca a planta 
direita dentro da 
cova e volta a 
encher a cova com 
a terra que retiraste 
dela.

Calca bem a terra 
à volta da planta 
e rega-a com 
bastante água.

E pronto já está…
agora é só deixar 
crescer!

A história diz-nos que as árvores nascem a partir de sementes. No entanto, existem algumas espécies 
de árvores que também se podem obter a partir de rebentos originados por outras partes da árvore….

A remoção de partes da planta só deveria ser efectuada com um objectivo: dar saúde e vigor à espécie. Isso quer dizer retirar 
galhos secos, doentes e mal-formados, que danifiquem o equilíbrio do formato original da planta. Deverá ser efectuada com três 
cortes:
- Primeiro corte feito a uma distância de 20 cm da forquilha, de baixo para cima, com um serrote manual ou serra de corrente. 
Deve chegar até meio do galho.
- O segundo feito 10 cm acima do galho, de cima para baixo, até metade do diâmetro. Possivelmente o galho vai partir, porém 
não vai destruir a casca abaixo do ponto de corte
- O último corte deve ser efectuado de cima para baixo, junto à forquilha, bem na vertical. Como não terá mais peso, não deve 
destruir a árvore nem levantar a casca.

Importante: desinfectar a ferramenta antes de cortar e ao passar de uma árvore para a outra. Com isso evita-se a 
contaminação das restantes árvores com doenças ou pragas.

Vamos plantar uma árVore?

a poda: cuIdados e dIcas!
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a tua, a mInha, a nossa floresta...

Sabias que o ano 2011 é o ano internacional das Florestas. Protege a FLORESTA 
próximo de ti, dá VIDA ao FUTURO...

Parceiros do ProjectoParceiro de divulgação

http://jovensambienteecidadania.wordpress.com

ope.portugal@gmail.com
jovens.ambiente.cidadania@gmail.com
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CONTACTOS:

ÁRVORE ONDE VIVE

Sobreiro
Quercus suber
Espécie protegida por Lei

Requer clima suave e com muita luz e alguma humidade.

Azinheira
Quercus rotundifolia
Espécie protegida por Lei

Espécie pouco exigente, tolera os verões quentes e secos.

Carvalho-comum
(Quercus robur) Em terrenos profundos e com humidade.

Medronheiro
Arbutus unedo Prefere o litoral ou as regiões montanhosas.

Azevinho
Ilex aquifolium
Espécie protegida por Lei

Em locais frescos e solos de granito.

Choupo
Populus sp. Em solos húmidos mas não encharcados.

Freixo
Fraxinus angustifolia

Solos húmidos e frescos, nas margens dos rios, na beira dos caminhos e 
estradas e nos locais mais frescos.


