
Plantio e manutenção 

O plantio de árvores em áreas públicas, bem como a aprovação de projetos para a realização dos 

respectivos plantios é de competência exclusiva da Fundação Parques e Jardins. 

 As solicitações de plantio de árvores em áreas públicas e sua manutenção devem ser realizadas 

através da Central de Atendimento 1746.  

 

CARACTERÍSTICAS DAS MUDAS PARA FORNECIMENTO À FPJ 

 

PARÂMETRO 

 

ESPECIFICAÇÃO 

1. Altura mínima 

 Árvores: 2,5 metros e fuste com 2 metros. 

 Palmeiras: 4 metros e estipe com 3 metros. 

2. Diâmetro a 1,30 m de altura (DAP) 
 Árvores: 2,5 centímetros. 

 Palmeiras: 15 centímetros. 

3. Tamanho mínimo do recipiente 

 40 litros para DAP de 2,5 centímetros. 

 60 litros para DAP acima de 2 e até 5 centímetros. 

 100 litros pra DAP maior que 5 centímetros. 

4. Condições do recipiente 

 Pote flexível de uso corrente no mercado produtor, 
confeccionado em polietileno de alta densidade, com carga 
contra raios ultravioleta para conferir maior vida útil contra 
intempéries.  

 Estar em perfeitas condições de manuseio, devendo 
apresentar resistência mecânica para o transporte, carga e 
descarga, além de permitir boa drenagem. 

5. Altura mínima da primeira ramificação  2 metros 

6. Formação da copa, tronco e folhas 

 Muda com copa bem formada e definida, proporcional ao 
raizame. 

 Boa estrutura lenhosa na região do colo. 

 Sem estiolamento ou ramos secos. 

 Ramos laterais uniformemente distribuídos. 

 Folhas com formação e coloração normais. 

 Vedadas mudas altas com DAP desproporcional. 

 Vedadas mudas com intensas ramificações baixas. 

7. Perpendicularidade 
 Fuste/estipe ereto apresentando ângulo de 90º em relação 

ao nível do solo. 

8. Tortuosidade 
 Ausência completa, apresentando tronco reto e bem 

formado. 

9. Injúrias mecânicas  Ausência completa. 

10. Sistema radicular 

 Raízes não expostas e bem acondicionadas em vasilhames 
adequados, garantindo assim o transporte sem 
destorroamento. 

11. Pragas e doenças 

 Isentas de ataques por insetos, pragas e doenças, 
apresentando bom estado fitossanitário. 

12. Deficiências nutricionais  Ausência completa de sintomas e sinais 

13. Origem/certificação 

 Originada de viveiro cadastrado no Ministério da Agricultura 
e possuir certificação (RENASEM). 

14. Condições/adaptações 

 As mudas devem estar sadias, viçosas e vigorosas. 

 Apresentar boa formação, mantendo suas características 
fenotípicas. 

 

http://www.1746.rio/

