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APRESENTAÇÃO

A área de Pesquisa e Desenvolvimento Silvicultura e Manejo do convênio IPEF Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais e LCF - Departamento de Ciências Florestais da
ESALQ/USP, tem como escopo de atuação o estudo de sistemas de produção de mudas,
implantação, condução, planejamento, gerenciamento e colheita de espécies arbóreas de
rápido crescimento. Sua meta é o desenvolvimento de sistemas sustentáveis de produção
florestal de espécies arbóreas de rápido crescimento.
A organização do 12 Curso de Treinamento sobre Poda em Espécies Arbóreas
Florestais e de Arborização Urbana, vem de encontro ao crescente interesse do setor
florestal por linhas de pesquisa que o IPEF definiu como "práticas de desrama e desbaste
na forma de árvores e qualidade da madeira" e "manejo florestal visando uso múltiplo das
florestas e dos produtos florestais".
Esperamos que essa iniciativa possa constituir-se em mais um importante fórum de
atualização entre técnicos, professores, pesquisadores e fabricantes de produtos ligados as
atividades florestais e áreas afins.

Edward Fagundes Branco
Coordenador Técnico do IPEF
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Prezado Participante,
Nossas Boas Vindas ao 1º Curso de Treinamento sobre Poda em Espécies
Arbóreas Florestais e Arborização Urbana e que sua estada em nossa cidade seja a
melhor possível.
Gostaríamos de agradecer a sua participação em nosso Evento e esperamos
corresponder às suas espectativas.
Nós organizamos este Curso de Treinamento sobre Poda porque acreditamos que a
necessidade de formação e aperfeiçoamento de recursos humanos capazes de
desenvolverem tais atividades com um ótimo nível de resultados nos últimos tempos tem
crescido muito e que nem sempre as respostas às nossas perguntas têm sido esclarecidas.
Assim este Evento vem de encontro a estas espectativas, na tentativa de obtenção destes
resultados.
Este primeiro curso destina-se ao treinamento de profissionais ligados à área, bem
como à " discussão e ao desenvolvimento de novos conceitos sobre a importância e
necessidade do ótimo, controle de crescimento e formação das árvores, sempre de acordo
com suas características próprias e com o papel a ser desempenhado, por ela, seja na
Produção Florestal, como também na Arborização Urbana.
Caso tenha qualquer dúvida procure pelo Comitê Organizador deste Curso:
Acad. Cristina S. C. Velasqúez Langer
Engo Ftal. Marcelo Langer
Engo Ftal. Silvip P. P. dé Sá
Engo Ftal,. Valéria M. Freixêdas
Engo Ftal. Marcelo Langer
Coordenador Técnico
Piracicaba, 30 de outubro de 1996.
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CRACHÁ DO CURSO

Mediante apresentação do Crachá do Curso você terá direito a:
Restaurante Universitário
ESALQ (RUCA’S)
Hotel Beira Rio
Refugiu’s Cervejaria

Pão de Queijo Mineiro
(atrás da Catedral, ao lado do Pão de Açúcar)
Ponto de Encontro
Claudinho

Preço de Funcionário
R$ 2,20
25% de desconto nas diárias
normalmente não cobra taxa 10%
almoço (self-servide): 14 pratos quentes
12 pratos frios
noite: pizzas e proções
não cobrará taxa 10% e terá 10% de desconto
sobremesa grátis
comida casiera com grande variedade de pratos (massas,
saladas e carnes)
não cobrará taxa 10% (almoço 10 - 18:00 hs)
noites (cada 10 cervejas 1 grátis)
não cobrará taxa 10% e terá 10% de desconto (self-service)
11 – 15:00 hs
noites: à la carte, pizzas, porções, sanduíches não cobrará
taxa 10%

30 e 31 de outubro e 1º de novembro de 1996 – Piracicaba/SP

1º Curso em Treinamento sobre Poda em Espécies Arbóreas Florestais e de Arborização Urbana

APÊNDICE: SUGESTÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES1
A – PARTICIPAÇÃO
1. Leve à reunião um espírito democrático , otimista e decidido a dar alguma coisa, e
receber em troca algo de seus colegas.
2. Reconheça em seus colegas o direito de;
Serem diferentes
Terem idéias próprias
Terem razão
Saberem mais de você
B – INTERFERÊNCIA
1. Fale francamente
A reunião pertence aos participantes. Diga o que pensa. A casa é sua. As idéias de
cada um sobre o assunto, são extremamente importantes.
2. Não fuja da reunião
Não fique calado, apático ou indiferente. Se não entender alguma coisa, pergunte.
Peça exemplos, fatos, casos concretos. Formule dúvidas. Procure analisar o que ouve, à luz
das expectativas.
3. Se discordar de alguma coisa, diga
Faça-o naturalmente, com ênfase, com bom humor.
4. não deixe sua observação para depois
Fale logo que sentir necessidade de esclarecer algum ponto obscuro ou de contribuir
com sua experiência. Não espere que o líder lhe peça a palavra. Se muitas pessoas quiserem
falar ao mesmo tempo, levante o braço e aguarde que o líder lhe dê a palavra.
5. Traga perguntas para a reunião
Traga material para o debate. Escreva notas, pontos do assunto que não compreende
bem, artigos do jornal, opiniões com que concorde ou discorde, afirmações que ouviu no
rádio, em conversas num curso, ou em sua própria escola.
1

Fonte: PPTE – Programa Paranaense de Treinamento de Executivos
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6. Ouça cuidadosamente o que os outros dizem
Procure entender os outros, mesmo que discordem do que estão dizendo, procure
compreender quais os motivos que os levam ou qual afirmação.
7. Não monopolize a discussão
Fale pouco. Fale as coisas que tenham realmente importância. Se a discussão
esmorecer, faça perguntas que despertem novo interesse.
8. Nunca interrompa que estiver com a palavra
Espere que o outro termine seu pensamento. Cabe ao coordenador da reunião evitar
participações muito longas ou fora do tema.
C – REFLEXÃO SOBRE O PROBLEMA DO GRUPO
Reflita sobre os problemas levantados pelo grupo. Estude-os. A educação é a
primeira etapa de um longo processo educacional que deve terminar no foro íntimo de cada
um, pela reflexão sobre o que foi dito, pela elaboração de um ponto de vista pessoal sobre
os problemas tratados. É importante que o participante chegue a reunião um pouco antes da
hora marcada para seu início. É uma consideração pessoal demonstrada para com os demais
participantes, que não perderão tempo em esperá-lo, ou não terão de interromper seus
trabalhos com a sua entrada tardia na sala.
O êxito das reuniões de debates está na dependência do espírito de compreensão e
colaboração do participante. Aja como se ele dependesse exclusivamente da sua
participação, sem esperar pelo que façam os outros. Assim, o aproveitamento de todos
estará garantido.
Espera-se que sejam recebidas, com boa vontade e compreensão, as observações
feitas pelo Coordenador da reunião, com o objetivo de manter a ordem e obter o máximo
rendimento dos trabalhos, para o bom aproveitamento de tempo dispendido pelos
participantes.
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PROGRAMAÇÃO DETALHADA
QUARTA-FEIRA (30.10.96)
07:30
08:30
09:00
10:00
10:15
12:00
14:00
14:45
15:30
15:45

16:30
17:15

18:15

Entrada de material (pastas e crachás)
Sessão Solene de Abertura do Curso
Palestra:
Aspectos biológicos das árvores, copas e galhos relacionados com a poda
Prof. Dr. Rudi Arno Seitz – UFPR
Intervalo
Palestra:
Programa de Podas
Prof. Dr. Rudi Arno Seitz – UFPR
Almoço livre
Palestra:
Podas de raízes
Prof. Dr. Rudi Arno Seitz – UFPR
Palestra:
Institucionalização da poda – certificação de povoamentos podados
Prof. Dr. Rudi Arno Seitz – UFPR
Intervalo
Palestra:
Programa de arborização urbana: normas e procedimentos adotados pela
companhia paulista de força e luz – cpfl – em sua área de concessão.
Eng. Ary Vieira de Paiva – CPFL
Palestra:
Áreas verdes urbanas – legislação municipal de Curitiba
Enga Damaris da Silva Seraphim – SMMA/Curitiba
Palestra:
Influência da desrama artificial sobre o crescimento e a densidade básica
da madeira de Pinus elliottii var. elliottii
Eng. Ricardo Gaeta Montagna – IF/SP
Coquetel de confraternização
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QUINTA-FEIRA (31.10.96)
08:00
09:00
10:00
10:15

11:15
12:00
14:00

15:00
16:00
16:15

17:30

Palestra:
Equipamentos e ferramentas utilizadas na poda
Prof. Dr. Rudi Arno Seitz – UFPR
Palestra
Análise Econômica da Poda
Prof. Dr. Rudi Arno Seitz – UFPR
Intervalo
Palestra:
Arborização urbana e redução dos custos operacionais de distribuição de
energia
Eng. Antomar Viegas C. e Oliveira Jr. – CESP
Palestra:
Sistema de desrama em Pinus e Eucalyptus na Duratex – Área Florestal
Duratex
Almoço livre
Palestra:
Aspectos Técnicos para a determinação das práticas em arborização
urbana
Prof. Dr. Rudi Arno Seitz – UFPR
Palestra:
A importância da poda no paisagismo
Engo Marcelo Crestana – CATI/Campinas
Intervalo
Palestra:
Aspectos fisiológicos, maturacionais; formação, condução e manutenção
de árvores
Prof. Dr. Rudi Arno Seitz – UFPR
Encerramento das sessões deste dia
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SEXTA-FEIRA (01.11.96)
08:00

12:00
14:00

16:00
16:15
17:00
17:30
17:45

Saída dos grupos para os talhões florestais do Departamento de ciências
Florestais, acompanhados de seus respectivos monitores para:
. utilização dos diferentes equipamentos de poda
. discussão em campo com monitores e coordenador técnico
. preenchimento da ficha de desrama florestal
Almoço livre
Saída dos grupos para as ruas arborizadas do Campus da ESALQ,
acompanhados de seus respectivos monitores para:
. análise paisagística da rua
. análise da árvore a ser podada
. discussão em campo com monitores e coordenador técnico
. preenchimento da ficha de poda urbana
Intervalo
Discussão em conjunto das dúvidas de campo
Avaliação do Curso
Encerramento do Curso
Entrega de certificados mediante entrega das fichas de avaliação do Curso
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AVALIAÇÃO FINAL DO CURSO
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Estudo de dois métodos de amostragem de
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SIMONE MARIA PASCHOALETTO MICHI1
HILTON THADEU ZARATE DO COUTO2
RESUMO
Neste trabalho foi feito um estudo comparativo entre dois métodos de amostragem
de árvores de rua na cidade de Piracicaba - SP.: amostragem por conglomerados e
amostragem com probabilidade proporcional ao tamanho, estratificados por bairros. Foram
estudados 3 bairros de diferentes níveis sociais: alto, médio e baixo. No primeiro estrato
realizou-se uma amostragem piloto com intensidade de 20%. Dentre as características
analisadas, a principal delas foi o número de árvores por quilômetro de calçada, a qual
permitiu a escolha da amostragem com probabilidade proporcional ao tamanho como
método mais eficiente na avaliação de árvores de ruas da cidade de Piracicaba.
ABSTRACT
In this paper was carried out a comparative study between two sampling methods
for inventoring urban trees in Piracicaba-SP.: clustersampling and sampling with
probability proporcional to size, stratified by districts. Three districts were studied, with
different social levels: high, median and low. In the first stratum was realized a guide
sampling with 20 percent of intensity. Among characteristics that were analysed, the main
of them was the number of trees by sidewalk kilometer, with one permited selection
sampling with probability proporcional to size as the most efficient method for inventoring
urban trees.
INTRODUÇÃO
As árvores de ruas fazem parte de um ramo da silvicultura que se chama
Silvicultura Urbana, cujo objetivo é o cultivo e manejo de árvores para a contribuição atual
e potencial ao bem estar fisiológico, social e econômico da sociedade urbana. No sentido
mais amplo, a Silvicultura Urbana envolve desde o estudo de habitats para a fauna,
recreação, paisagismo, reciclagem dos resíduos orgânicos, cuidados com as árvores em
geral, até a produção de fibras. Portanto, a Silvicultura Urbana é uma junção da
arboricultura, horticultura ornamental e o manejo ou ordenamento florestal. (COUTO,
1994).
A NATURAL PATH FORESTRY CONSUL TANTS (1991) apresenta como
importância para os inventários de árvores de ruas: a) monitoramento das condições das
árvores visando priorizar os recursos humanos e financeiros para as necessidades das
árvores; b) determinação da composição etária e das espécies, por ruas, bairros e cidades,
com o objetivo de a mostra r a diversidade das espécies e das idades; c) correção de
1
2

Acadêmica do 10º semestre do curso de Engenharia Florestal ESALQ/USP
Prof. Titular do Departamento de Ciências Florestais, ESALQ/USP
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possíveis problemas que poderiam causar danos ao público ou propriedades; d) controle
das podas, serviços e dos custos das manutenções das árvores de ruas; e) monitoramento de
taxa de sobrevivência das árvores recém-plantadas, definindo as espécies mais adaptadas e
os viveiros fornecedores de mudas de melhor qualidade; f) detecção de problemas com
insetos e doenças visando a prevenção e identificação das espécies mais susceptíveis.
Este trabalho teve por objetivo fazer um estudo comparativo entre dois métodos de
amostragem: por conglomerados e com probabilidade proporcional ao tamanho,
estratificados por bairros, desenvolvido na cidade de Piracicaba-SP, a fim de determinar
qual o método mais eficiente na realização de inventários de árvores de ruas, bem como
avaliar a atual situação em que se encontram tais indivíduos nas vias públicas da cidade.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
MILANO (1987), cita que a arborização urbana minimiza os efeitos da instabilidade
microclimática e das poluições atmosférica, hídrica, sonora e visual que afetam a qualidade
de vida urbana, resultando na necessidade de melhor planejar e manter as árvores urbanas.
Para DETZEL (1992), a arborização de cidades, realizada de forma planejada, apresenta-se
como uma opção para a melhoria da qualidade ambiental urbana tendo em vista os
benefícios diretos e indiretos proporcionados pelas áreas verdes e árvores de ruas.
LIMA et al. (1994), afirmam que o levantamento criterioso dos dados, tais como,
identificação, quantidade e qualidade das espécies utilizadas na arborização viária das
cidades, constitui-se uma ferramenta indispensável à diagnose posterior e planejamento
futuro. GREY et al. (1978), Citam que, no levantamento quantitativo e qualitativo das
árvores de ruas para as grandes áreas ou cidades, é comum o uso de métodos de
amostragem que, aplicados corretamente, fornecem resultados confiáveis.
Segundo COUTO (1994), os sistemas de amostragem por conglomerados e com
probabilidade proporcional ao tamanho podem ser utilizados no inventário da arborização
urbana. A amostragem por conglomerados apresenta a vantagem de poder ser utilizado em
áreas com grande variabilidade, além de apresentar baixo custo. Já a amostragem com
probabilidade proporcional ao tamanho é muito utilizada na área florestal e supõe o
conhecimento de uma informação ou covariável antes da amostragem, a qual irá auxiliar na
seleção das unidades de amostra, melhorando a estimativa dos parâmetros da população e
demonstrando a eficiência da amostragem. No inventário de árvores de ruas, a principal
variável é o número de árvores porém e a covariável o comprimento da rua, já que este
pode influenciar decisivamente nos resultados obtidos. De acordo com MILANO (1994),
podem ser adotados sistemas de amostragem aleatórios, sistemáticos ou em conglomerados
em função das características locais,. A amostragem aleatória tem sido mais comum,
devido às características gerais da arborização das cidades. As características da cidade e os
objetivos da avaliação definem o sistema a ser adotado.
Quanto aos métodos de amostragem para a avaliação da arborização urbana,
utilizou-se da amostragem aleatória simples em levantamentos nas cidades de Curitiba-PR
(MILANO, 1984 e 1991) e Recife-PE (BIONDI, 1985); já nas cidades de Piracicaba-SP
(LIMA, 1993) e Bélem-PA (BRASIL, 1994) foi utilizada a amostragem sistemática.
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MATERIAIS E MÉTODOS
O município de Piracicaba localiza-se à 22°42'31"S, 47º38'01"W e à 540 m. Foram
estudados 3 bairros (estratos), de diferentes níveis sociais: alto (Nova Piracicaba, estrato I),
médio (Centro, estrato II) e baixo (Paulista, estrato III). Nos 3 estratos foram realizados 2
métodos de amostragem: por conglomerados e com probabilidade proporcional ao tamanho.
No estrato I foi feita uma amostragem piloto com intensidade de 20% para os dois métodos.
Amostragem por conglomerados: utilizando-se o mapa de Piracicaba, na escala
1:10.000, foram estabelecidos os conglomerados dentro dos estratos. Cada conglomerado
foi definido por uma intersecção de ruas, sendo que procurou-se tomar 3 quarteirões
consecutivos a partir de cada via da intersecção. Foram 73 conglomerados (estrato I), 51
(estrato II) e 27 (estrato III). Os conglomerados definidos eram desbalanceados, sem
sobreposição das ruas. Como a intensidade amostral foi de 20%, selecionou-se ao acaso, 15
conglomerados (estrato I), 10 (estrato II) e 5 (estrato III), onde registrou-se todos os
indivíduos presentes em cada via do conglomerado.
Amostragem com probabilidade proporcional ao tamanho: formulou-se uma lista
com os comprimentos acumulados de todas as ruas de cada estrato, sendo: 115 ruas (estrato
I), 46 (estrato II) e 33 (estrato III). Com intensidade amostral de 20%, realizou-se um
sorteio aleatório das ruas de acordo com seu tamanho, sendo: 23 ruas (estrato I), 9 (estrato
II) e 7 (estrato III). As ruas de maior comprimento tinham maior probabilidade de serem
selecionadas. Nas ruas selecionadas registrou-se todos os indivíduos.
A característica analisada na comparação entre os métodos de amostragem foi o
número de árvores por km de calçada. Para cada método, determinou-se a média, a
variância, o erro de amostragem, o intervalo de confiança e a intensidade amostral. Os
métodos foram comparados entre si e não com um levantamento total do estrato. A
eficiência de cada método foi analisada segundo a intensidade de amostragem ideal (n),
para obter-se um erro amostral de 10%, com 95% de probabilidade da média verdadeira
estar dentro do intervalo de confiança. O método mais eficiente foi o que apresentou um n
menor. A análise dos métodos foi baseada em FREESE (1962) e QUEIROZ (1977).
No levantamento quali-quantitativo, baseando-se em LIMA (1993), avaliou-se:
Rua: comprimento, tipo (residencial, comercial ou mista), presença de canteiro
central;
Espécie, diâmetro (à 1,30 m) e altura do indivíduo, com os seguintes padrões: altura
1: árvores menores que 2,0 m, altura 2: árvores com mais de 2,0 m e mais baixas que o
cabo telefônico (5,0 m), altura 3: árvores entre o cabo telefônico (5,0 m) e a fiação primária
(9,10 m) e altura 4: árvores que ultrapassam a fiação primária (9,10 m). Mediu-se o
diâmetro com Suta Metálica e a altura com o Dendrômetro Sunnto;
Qualidade do indivíduo: bifurcação (inferior ou superior a 2,10 m), condição da
copa (características típicas da espécie ou não: copa ruim, razoável ou boa) e
comportamento das raízes (danos ao calçamento: totais, parciais ou ausentes). A altura da
bifurcação foi estimada quando abaixo de 2,10 m e medida com o Sunnto quando maior
que 2,10 m;
Condições de plantio: porte da árvore X espaço disponível no local (espécie
inadequada, razoavelmente adequada com alguma característica desfavorável ou adequada
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ao local de plantio), área livre junto ao tronco (inexistente, pequena ou boa), proximidade
de obstáculos (algo que pudesse interferir no desenvolvimento da árvore, a distância de 5 m
de cada lado da planta), presença de tutor nos indivíduos recém-plantados, presença de
fiação elétrica.
Observações quanto à: árvore recém-plantada, frutífera, árvore integra, morta ou
com problemas (poda: coprometimento ou não do indivíduo, presença de doenças e/ou
pragas).
Após a definição do melhor método, analisou-se os indivíduos amostrados por este
método. A distribuição dos DAP’s das 5 espécies mais freqüentes em cada estrato foi feita
segundo MILLER (1988). Também foram feitas comparações entre os 3 estratos estudados.
Para a análise dos resultados utilizou-se o programa SAS (Statistical Analysis System),
versão 6.0 para Windows.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos pelos métodos de amostragem nos estratos vêm a seguir:
Tabela 1. Média (x), variância (s2), coeficiente de variação (CV%), erro amostral
(E%) e intensidade de amostragem (n), para cada método de amostragem, nos 3
estratos.
Estratos
I
II
III

x(1)

157,49
50,80
71,01

Conglomerados
2
s
CV%
E%

7364,32
1288,91
1491,76

54,49
70,67
54,39

30,18
50,55
67,53

Métodos de Amostragem
Prob. Proporcional ao Tamanho
(1)
n
x
s2
CV%
E%
136,61
255,55
227,98

157,67
53,88
70,93

4305,15
506,03
620,95

41,61
41,75
35,13

18,00
32,09
32,49

(1) número de árvores por Km de calçada.
A variância (s2) obtida pela amostragem pro conglomerados, para os 3 estratos, foi
maior em relação à variância obtida pelo outro método pois, na amostragem por
conglomerados ela inclui tanto a variância entre conglomerados (se2), como a variância
dentro dos conglomerados (sd2): s2 = sd2 + se2. Por este motivo também, o CV% e o IC
(tabela 2), foram maiores para a amostragem por conglomerados em todos os estratos.
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estrato.

Tabela 2. Intervalo de confiança (IC), para os 2 métodos de amostragem, em cada

Estratos
I
II
III

Conglomerados
157,49 +/- 47,53
50,80 +/- 25,68
71,01 +/- 47,95

IC

Prob. Proporcional ao Tamanho
157,67 +/- 28,38
53,88 +/- 17,29
70,93 +/- 23,05

Nos 3 estratos, a intensidade de amostragem (n) obtida, foi menor para a
amostragem com probabilidade proporcional ao tamanho que para a amostragem por
conglomerados. Por este motivo, a amostragem com probabilidade proporcional ao
tamanho das ruas apresentou-se como o método mais eficiente. Como o número de árv./Km
de calçada foi bastante semelhante nos métodos para os 3 estratos, considera-se que, a
amostragem por conglomerados, também pode ser utilizada no inventário de árvores de
ruas, desde que seja utilizada uma maior intensidade amostral.
Quanto ao número de árv./km de calçada, o maior valor (estrato I, 157,49 árv./km),
se deve ao fato deste caracterizar-se como um bairro tipicamente residencial. Os estratos II
e III, apresentaram valores iguais a 50,80 e 71,01 árv./km, respectivamente, os quais podem
ser considerados baixos em comparação ao estrato I, principalmente no estrato II onde a
maior parte das ruas são do tipo comercial e mista.
Foram medidas 39 ruas e/ou avenidas, sendo apenas 2 delas (5,13%) com canteiro
central. A maior parte das ruas (71,79%), era do tipo residencial, com a maioria dos
indivíduos (53,07%). As ruas e/ou avenidas do tipo comercial e mista apresentaram,
respectivamente, 16,25% e 30,68% dos indivíduos. Foram registrados 2868 indivíduos de
59 espécies diferentes. Poucas espécies (15), representaram 83,0% da população amostrada.
Os 3 estratos apresentaram baixa diversidade de espécies. O estrato I teve maior
diversidade, sendo 20 espécies com número de indivíduos maior ou igual a 10. Nos estratos
II e III encontrou-se, respectivamente, 16 e 7 espécies com mais de 10 indivíduos.
Sibipiruna, resedá, quaresmeira, falsa-murta, hibisco e as palmeiras foram freqüentes nos 3
estratos.
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Tabela 3. Espécies com mais de 1,0% de freqüência e total de indivíduos.
ESPÉCIE
Nome científico
Caesalpinia peltophoroides Benth.
Tipuana tipu (Benth.) O. Kuntze
Tabebuia spp.
Murraya paniculata Jack.
Lagerstroemia indica L.
Terminalia catappa L.
Moquilea tomentosa Benth.
Bauhinia variegata L.
Família Palmae
Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.
Fícus benjamina L.
Cássia fistuala L.
Hibiscus rosa-sinensis L.
Nerium oleander L.
Callistemon citrinnus Stapf.
Total de indivíduos amostrados

Nome comum
sibipiruna
tipuana
ipê
falsa-murta
resedá
chapéu-de-sol
oiti
pata-de-vaca
palmeiras
quaresmeira
figueira-benjamin
cássia-imperial
hibisco
espirradeira
escova-de-garrafa

No de
árvores
512
505
244
228
193
114
98
87
80
77
73
54
50
41
29
2385

% do total
de árvores
17,9
17,6
8,5
7,9
6,7
4,0
3,4
3,0
2,8
2,7
2,5
1,9
1,7
1,4
1,0
83,00

A sibipiruna apresentou distribuição de freqüência por classes de DAP semelhante à
distribuição normal, indicando a presença tanto de indivíduos jovens, como adultos. Isto foi
evidente nos estratos II e III, sendo que no estrato I, a presença de indivíduos bifurcados
abaixo de 1,30 m e o maior número de árvores jovens resultou em maior freqüência de
plantas com DAP inferior a 15,0 em. Tal situação se repete com os ipês, ainda no estrato I.
No estrato I, a distribuição normal ocorreu para o chapéu-de-sol e tipuana, sendo esta a
espécie com maior número de árvores adultas em toda área. No estrato II, a falsa-murta
também apresentou distribuição normal, com diâmetro inferior a 13,0 em. Falsa-murta
(estratos I e III), ipê e escova-de-garrafa (estrato II), quaresmeira e hibisco (estrato III) e
resedá (estratos II e III) tiveram maior número de indivíduos com DAP inferior a 10,0 cm,
o que demonstra a continuidade de seu uso na arborização viária de Piracicaba.
As espécies com grande número de indivíduos com porte superior à 9,10 m foram
sibipiruna e tipuana. Outras espécies de grande porte como, ipês e chapéu-de-sol,
apresentaram a maior parte das plantas com padrão 3. Oiti e figueira-benjamin, também de
grande porte, tiveram a maior parte dos indivíduos com padrão 1 e 2, pelo grande número
de árvores novas. Escova-de-garrafa, hibisco, cássia-imperial e falsa-murta, de pequeno
porte, tiveram a maior parte das plantas com padrão 2. Quaresmeira e resedá, de porte
médio, concentraram os indivíduos com altura abaixo de 5,0 m, por serem árvores jovens.
A pata-de-vaca, de médio porte, com poucas plantas jovens, teve a maior parte das árvores
com padrão 3 e algumas ultrapassando 9,10 m. Oiti, espirradeira, falsa-murta, hibisco e
quaresmeira tiveram grande parte das plantas com padrão 1, indicando que tais espécies são
plantadas com tamanho inadequado. Encontrou-se um valor significativo (10,90%) de
indivíduos nesta situação. A maior parte das espécies (80,67%), apresentou bifurcação
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abaixo de 2,10 m podendo, muitas vezes, vir a atrapalhar o trânsito de pedestres e veículos.
Resedá, falsa-murta, figueira-benjamin, hibisco, escova-de-garrafa, oiti, espirradeira e
quaresmeira, apresentaram-se bifurcadas desde a altura do colo da planta.
As espécies escova-de-garrafa, espirradeira, hibisco, falsa-murta, resedá e
quaresmeira, com grande número de indivíduos jovens, apresentaram DAP médio inferior a
10 cm nos 3 estratos. Já o oiti, apresentou DAP médio inferior a 10 cm no estrato I, por ser
a espécie com maior número de árvores jovens. Tipuana e sibipiruna apresentaram maior
DAP médio, destacando-se a tipuana no estrato I, com 40,68 cm.
A maioria das árvores (97,19%), apresentou copa boa ou razoável, com baixo
percentual (2,81%), com copa ruim. Sibipiruna e tipuana apresentaram mais árvores com
copa razoável. Chapéu-de-sol, resedá, pata-de-vaca e hibisco, também tiveram número
significativo de plantas nesta condição. Oiti, espirradeira, figueira-benjamin, cássiaimperial, escova-de-garrafa e falsa-murta apresentaram maior parte das plantas com copa
boa. Mais que a metade dos indivíduos (57,80%), causam danos totais ou parciais ao
calçamento pelo sistema radicular. Sibipiruna, tipuana, figueira-benjamin e chapéu-de-sol
são as maiores responsáveis por danos. Todas as espécies mais freqüentes, apresentaram
mais de 15,0% das plantas começando a causar danos, com excessão do oiti, pelo alto
número de árvores jovens. As espécies que menos causam danos são: espirradeira, cássiaimperial, falsa-murta, quaresmeira e resedá. Apenas 8,91% dos indivíduos de tipuana não
causam danos.
Quanto ao porte x espaço disponível, apesar de haver um alto número (41,65%) de
indivíduos adequados, 58,35% das plantas apresentou-se com alguma característica
desfavorável (24,25%), ou totalmente inadequadas (34,10%). Sibipiruna e tipuana,
apresentaram a maior parte de indivíduos plantados em locais inadequados. Ipê, resedá,
falsa-murta, cássia-imperial, pata-de-vaca, quaresmeira, oiti, espirradeira e escova-degarrafa, tiveram maior número de indivíduos em locais adequados. Hibisco, escova-degarrafa, chapéu-de-sol, figueira-benjamin e palmeiras, apresentaram grande número de
plantas em condições razoáveis. 50,13% apresentaram área livre pequena ou inexistente. As
espécies que mais preocupam são: sibipiruna, falsa-murta, espirradeira, chapéu-de-sol e
hibisco. Tipuana, ipê, pata-de-vaca e cássia-imperial, concentradas no estrato I, tiveram a
maior parte das árvores com área livre boa, pelo maior número de ruas residenciais, com
largura maior das calçadas. Há um certo equilíbrio entre os indivíduos sob fiação (51,51%)
ou não (48,49%). Espécies de grande porte concentraram seus indivíduos sob fiação, o que
não deveria ter ocorrido. Espécies de pequeno porte localizavam-se onde não havia fiação,
mas poderiam ter sido plantadas com maior freqüência sob fiação. Os obstáculos
encontrados próximos às árvores foram postes, esquinas, suportes para lixo e outras árvores.
A maioria das espécies teve a maior parte das plantas (58,72%), próximas a algum
obstáculo.
Encontrou-se 329 árvores novas (13,79% do total das espécies mais freqüentes). O
estrato I teve maior número de árvores novas (77,81 % das árvores novas), seguido pelo
estrato II (11,25%) e estrato III (10,94%). As espécies mais plantadas recentemente foram:
oiti (64), falsa-murta (57), ipê (40), quaresmeira (33) e resedá (31). A população de nível
social alto, tem plantado mais resedá, oiti, falsa-murta, sibipiruna, espirradeira, quaresmeira
e ipês; a população do estrato 11, plantou mais ipê e resedá e no estrato 111, de nível social
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baixo, plantou-se mais quaresmeira e falsa-murta. Oiti, falsa-murta e ipê, apresentaram a
maioria das plantas sem tutor. Resedá e quaresmeira apresentaram tutor o qual, muitas
vezes, era uma única estaca de madeira, colocada de forma inadequada junto à muda.
Registrou-se 0,84% de árvores mortas. 66,54% não apresentava-se comprometida
por poda incorreta. A sibipiruna apresentou mais da metade das árvores com problemas
deste tipo. Tipuana, pata-de-vaca e hibisco, também apresentaram alto número de árvores
mal podadas. O resedá, de porte médio, apresentou problemas com poda por ter maior parte
de indivíduos sob fiação, necessitando poda, já que a copa atinge a fiação. As espécies que
menos tiveram problemas com poda foram oiti, figueira-benjamin e cássia-imperial. Podas
mal conduzidas foram mais freqüentes nos estratos II e III. As espécies com mais da
metade de indivíduos infestados por pragas e doenças foram: sibipiruna, tipuana, ipê,
resedá, pata-devaca, palmeiras, cássia-imperial, hibisco e escova-de-garrafa, totalizando
64,18%. Espirradeira, oiti e figueira-benjamin tiveram poucas plantas infestadas. Nos 3
estratos, os problemas com pragas e/ou doenças, foram freqüentes. O estrato III, de nível
social mais baixo, teve maior número de árvores com problemas.
Foram encontradas 11 espécies frutíferas, totalizando 176 indivíduos (6,14%). O
estrato li, apresentou 10 espécies diferentes, seguido pelo estrato I (6 espécies) e estrato
111, (4 espécies). Isto demonstra maior preferência no uso de tais espécies em calçadas
pela população de nível social médio e alto. O oiti representou 55,68% do total de frutíferas
por ser esta a única espécie frutífera que pode ser adquirida pelos moradores em viveiros.
CONCLUSÕES
s dois métodos de amostragem podem ser utilizados nos inventários de árvores de
ruas da cidade. A amostragem com prob. prop. ao tamanho mostrou-se mais eficiente por
necessitar de um n menor em relação ao outro método, para um erro amostral de 10%, com
95% de probabilidade da média verdadeira estar dentro do intervalo de confiança;
O maior número de árv. por km foi verificado para o estrato I, com 157,49 árv./km,
o qual caracteriza-se como bairro residencial, de nível social mais alto. No estrato II, bairro
onde concentram-se as ruas comerciais, de nível social médio, foram encontrados apenas
50,80 árv./km de calçada. O estrato III, bairro residencial e comercial, de nível social mais
baixo, apresentou valor intermediário de 71,01 árv./km de calçada;
É necessária a realização de inventários quali-quantitativos contínuos das árvores de
ruas da cidade, a fim de monitorar as condições dos indivíduos, fornecendo subsídios para
o manejo e condução da arborização viária no município e implantação de novos projetos;
A cidade apresenta certa homogeneidade em relação às espécies utilizadas. Novas
espécies nativas da região da cidade devem ser estudadas, para que possam ser introduzidas
nos projetos de arborização da cidade. Poucas espécies estão sendo utilizadas nos plantios
recentes, indicando que, no futuro, a ocorrência de muitos indivíduos pertencentes a poucas
espécies, continuará sendo um problema na arborização da cidade;
As mudas dos plantios recentes, são de baixa qualidade com muitas bifurcações
junto ao colo da planta e tamanho inadequado, devendo ser melhor conduzidas em viveiros;
Muitas árvores encontram-se em locais inadequados. Novos plantios devem ser
melhor planejados, para minimizar problemas que prejudicam o desenvolvimento da árvore.
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Espécies de pequeno porte devem ser plantadas preferencialmente sob fiações, para
diminuir custos com poda, evitar danos à árvore e diminuir prováveis acidentes. Espécies
de grande porte devem ter o plantio direcionado para os canteiros centrais;
A presença bastante significativa de indivíduos com problemas relativos à pragas e
doenças, indica a necessidade do tratamento das árvores localizadas nas ruas da cidade;
Diferentes situações foram encontradas nos 3 bairros, demonstrando que o
planejamento, a implantação, o manejo e a condução de projetos de arborização urbana,
devem ser detalhados, respeitando as características de cada local quanto ao tipo de rua,
nível social dos moradores, tipo de veículos que circulam pelo local, entre outras;
A população da, cidade desconhece aspectos importantes quanto às árvores de ruas.
Os moradores devem ser instruídos quanto às espécies mais indicadas e suas características,
locais apropriados para adquirir as mudas, locais e forma de plantio, tutoramento, cuidados
necessários e, principalmente, quanto à importância da arborização das cidades;
É importante e necessária a formação de parcerias entre Órgãos Públicos e
Universidades de Pesquisa, com o objetivo de melhorar as características da arborização
urbana, não só de Piracicaba, mas também das demais cidades brasileiras.
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ENG. AGR. ARY VIEIRA DE PAIVA*
RESUMO
A CPFL é uma Empresa de economia mista, concessionária de distribuição de
energia elétrica em 225 municípios do Estado de São Paulo, com sede em Campinas,
atendendo aproximadamente 2.000.000 de consumidores.
Em cumprimento à exigências legais e às suas diretrizes ambientais, possui uma
Divisão de Meio Ambiente em seu organograma, com atribuições básicas de gerenciamento
das questões ambientais inerentes à suas atividades fins.
Seus equipamentos e estruturas de distribuição de energia elétrica consistem
basicamente em redes aéreas convencionais, divididas em redes primárias (alta tensão) e
secundárias (baixa tensão).
A questão da coexistência harmoniosa da arborização urbana e estruturas de
distribuição de energia elétrica tem sido uma de suas metas, tanto do ponto de vista de estar
contribuindo para a adequação da arborização existente e para o planejamento da
arborização futura em parceria com as prefeituras municipais, quanto da redução de seus
custos com a danificação de seus equipamentos por árvores e de podas emergências que
acabam danificando a arborização urbana.
A Empresa vem convivendo com altos custos de manutenção de suas redes aéreas
de distribuição de energia, oriundos da convivência conflitiva das árvores e suas redes,
gastando mais de US$ 2,000,000 por ano. Por outro lado, as estruturas alternativas de
distribuição implicam altos custos de investimento, o que vem desestimulando a
substituição das redes atualmente existentes. As redes aéreas convencionais custam US$
31,500 o km, o cabo isolado USU$ 78,750 o km (2,5 x), a rede subterrânea US$ 472,500 o
km ( 15 x), segundo OT/CPFL(1995).
A arborização das vias públicas dos municípios pau listas vem sendo alvo de
estudos, de implantação e condução tecnicamente adequadas a pouco tempo, encontrandose ainda na maioria dos municípios sem nenhum tipo de planejamento integrado,
considerando os outros equipamentos, serviços, meio ambiente e o próprio espaço físico
disponível, fugindo às suas funções de melhoria do ambiente urbano.
Para tanto, a CPFL lançou em novembro de 1995, seu programa de arborização
urbana, que consiste basicamente em firmar convênios com as prefeituras de sua área de
concessão, onde são criados grupos de trabalhos técnicos multi-institucionais, que
discutirão e implementarão o programa de arborização planejada a nível municipal,
enviando para as câmaras sugestão de legislação sobre o assunto, afim de normatizar
procedimentos, fornecendo material de apoio técnico como folders e manuais, promovendo
eventos técnicos, além de distribuir 300.000 mudas por ano de árvores de espécies
adequadas.
Além deste programa, a Empresa possui normas específicas sobre coexistência das
redes com a arborização contidas na NT 154/84, onde define o âmbito de aplicação, as
responsabilidades, como deverá ser o relacionamento institucional, define os equipamentos
*

Engenheiro Agrônomo da Divisão de Meio Ambiente da CPFL.
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e ferramentas necessários à poda, os EPis para os funcionários que irão executar a poda, a
metodologia para poda emergêncial em redes primárias e secundárias, energizadas ou não e
as distâncias mínimas de segurança entre redes e galhos. Também exibe uma lista de
espécies arbóreas adequadas em porte e planejamento integrado, seguindo basicamente o
manual sobre arborização publicado pela CESP, CPFL e ELETROPAULO.
Existe um forum que faz parte do sistema elétrico brasileiro, subordinado à
ELETROBRÁS, denominado CODI - Comitê de Distribuição de Energia Elétrica, onde se
discutem e normatizam questões específicas do setor, para balizar suas as atividades a nível
nacional de forma coerente, definindo linhas básicas que as concessionárias deverão seguir.
Este organismo vem debatendo a bastante tempo esta questão e tem normas específicas
sobre o assunto, vindo ao encontro da NT 154 da CPFL.
Os resultados objetivos deste programa serão percebidos a médio e longo prazos,
medidos por índices como o DEC (tempo médio de desligamento para cada consumidor) e
o FEC (frequência de desligamentos por consumidor) provocados por árvores, bem como
por outros parâmetros técnicos mensuráveis que possam ser associados a árvores e redes
elétricas.
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DÂMARIS DA SILVA SERAPHIM*
O Município de Curitiba tem sido citado como exemplo por possuir um índice
excelente de cobertura vegetal, uma vez que tem em vista a preservação e/ou conservação
da vegetação, que através de suas funções ecológicas, econômicas e sociais, pode
desempenhar importante papel na melhoria de vida da população urbana, Curitiba criou
regras gerais e especiais para a manutenção das mesmas.
Através de um convênio firmado com o então Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal (IBDF), atual IBAMA; Curitiba passou a ter a competência para
legislar sobre suas áreas verdes. Desta forma permitiu-se ao Município a criação de leis e
decretos:
- LEI 4557/73: "Dispõe sobre a proteção e conservação da vegetação de porte
arbóreo, especificando as limitações no tocante ao corte de árvores";
- LEI 4857/74: "Concede estímulos à preservação e proteção de áreas florestadas";
- DECRETO 667/74: "Institui a comissão de áreas verdes";
- DECRETO 400/76: "Regulamenta os setores especiais de fundos de vale":
- DECRETO 226/78: "Plano de arborização urbana";
- LEI 6819/86: "Cria estímulos à preservação e formação de áreas verdes e dispõe
sobre o setor especial de áreas verdes";
- LEI 6840/86: "Dispõe sobre a obrigatoriedade de plantio de mudas de árvores nas
áreas de edificação e loteamentos do município de Curitiba";
- DECRETO 403/87: "Declara imunes ao corte as árvores consideradas de proteção
especial por motivo de sua localização, raridade, beleza ou porta-sementes";
- LEI 7230/88: "Torna obrigatório o plantio de árvores, arbustos e vegetação rasteira,
nas faixas não edificadas de fundos de vales";
- LEI 7833/91: "Dispõe sobre a política de proteção, conservação e recuperação do
meio ambiente e dá outras providências";
- LEI 7651/91: "Dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de árvores nos passeios
para expedição do certificado de conclusão de obra";
- DECRETO 80/91: "Dispõe sobre a implantação da Área de Proteção Ambiental do
Passaúna, criação do parque Municipal do Passaúna e dá outras providências";
- DECRETO 410/91: "Dispõe sobre a implantação da Área de Proteção Ambiental
do Iguaçú, criação do parque Municipal do Iguaçú e dá outras providências";
- DECRETO 252/94: "Dispõe sobre a homologação da criação dos Parques,
Bosques, Passeio Público e Jardim Botânico de Curitiba".
Além dessas normas citadas cabe salientar que, associadas ao Código de Posturas do
Município (1956) e a Lei Orgânica do Município (1990), possibilitam uma maior eficácia
no gerenciamento das áreas verdes.
Importante salientar que em 1993 Curitiba criou a lei 8353, que assegurou o ápice
em termos de legislação de áreas verdes urbanas.

*

Enga Florestal, Chefe de Serv. De Adm. E Controle de Unidades de Conservação da Séc. Mun. do Meio
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- LEI 8353/93: "Dispõe sobre o monitoramento da vegetação arbórea e estímulos à
preservação das áreas verdes no Município de Curitiba"; (ver anexo)
- DECRETO 782/95: "Estabelece condições especiais de aproveitamento para
terrenos integrantes do setor especial de áreas verdes".
ANEXO
LEI N° 8.353
Data: 22 de dezembro de 1.993
"Dispõe sobre o monitoramento da vegetação arbórea e estímulos à preservação das
áreas verdes no Município de Curitiba".
A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ,
decretou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1° - Obedecidos os princípios da Constituição Federal, das disposições da
legislação federal e municipal pertinentes a proteção, a conservação e o monitoramento de
árvores isoladas e associações vegetais no Município de Curitiba, ficam sujeitas às
prescrições da presente lei.
TÍTULO I
Das árvores isoladas
Art. 2° - Entende-se por árvore, todo espécime representante do reino vegetal que
possua sistema radicular; tronco, estipe ou caule lenhoso e sistema foliar,
independentemente do diâmetro, altura e idade.
Art. 3° - É vedado o corte, derrubada ou a prática de qualquer ação que possa
provocar dano, alteração do desenvolvimento natural ou morte de árvore em bem público
ou em terreno particular.
CAPÍTULO I
Do corte ou derrubada de árvores
SEÇÃO I
De propriedade particular
Art. 4° - Em caso de necessidade de corte ou derrubada de árvores deverá o
munícipe interessado, subordinar-se às exigências e providências que as seguem:
I - obtenção de autorização especial, em se tratando de árvore com diâmetro de
tronco, caule ou estipe igualou superior a 0,15 m (quinze centímetros) à altura de 1,30 m
(um metro e trinta centímetros) a partir da base da árvore, qualquer que seja a finalidade do
procedimento.
II - quando o diâmetro for inferior a 0,15 m (quinze centímetros), será dispensada a
exigência da autorização especial, contanto que se proceda a prévia vistoria "in loco", a
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cargo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, qualquer que seja a finalidade do
procedimento.
Parágrafo Único - somente após a realização da vistoria e expedição de autorização,
se for o caso, poderá ser efetuada a derrubada ou o corte, ficando o Município responsável
pelos danos materiais causados por árvores cuja poda ou derrubada tenha sido negada.
art. 5° - O requerimento de autorização de corte das árvores deverá ser efetuado
junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em formulário próprio, mediante
solicitação do proprietário do imóvel ou seu representante legal, devidamente comprovado
por título de propriedade do imóvel, talão do IPTU, cópias de documentos pessoais ou
procuração do(s) titular(es), quando for o caso, e croquis indicando as árvores que se
pretende abater.
§ 1 ° - Os pedidos para corte de árvores deverão ser assinados:
I - pelo proprietário do imóvel ou seu representante legal;
II - pelos proprietários dos imóveis envolvidos ou seus representantes legais, no
caso de árvore(s) localizada(s) na divisa de imóveis;
III - pelo síndico, com a apresentação da ata de sua eleição e da assembléia que
deliberou sobre o assunto, contendo a concordância da maioria absoluta dos condôminos,
ou abaixo-assinado, também com a maioria dos condôminos concordando com o corte
solicitado, no caso de árvores localizadas em condomínios;
IV - por todos os proprietários ou seus representantes legais, no caso de árvores
localizadas em imóvel pertencente a mais de um proprietário.
§ 2° - Todos os responsáveis mencionados no parágrafo anterior deverão juntar ao
formulário padrão de corte, os documentos citados no Art. 5° desta lei.
§ 3° - No caso de corte de árvore com a justificativa de construção de muro, será
firmado termo de compromisso para a edificação num prazo máximo de 120 (cento e vinte)
dias, sob pena da imposição das penalidades previstas nesta lei.
Art. 6° - No caso de construção civil, deverá o solicitante apresentar consulta
amarela do imóvel, estudo ou projeto definitivo de ocupação do terreno e planta
planialtimétrica com a locação das árvores de diâmetro igualou superior a 0,15 m (quinze
centímetros) a altura de 1,30 m (um metro e trinta centímetros) a partir da base da árvore,
para serem analisados e visitados.
Parágrafo Único - Após a expedição do alvará de construção, o requerente deverá
retomar à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para obter a autorização para o corte
das árvores especificadas no processo liberatório do alvará.
Art. 7° - Na hipótese do processo liberatório de alvará não tramitar junto Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, por conter declaração inverídica relativa à inexistência de
árvores no imóvel, o responsável técnico ou quem a emitiu, sofrerá as penalidades previstas
nesta lei.
Art. 8° - Seja qual for a justificativa, deverá a árvore a ser abatida ser substituída
pelo plantio, no mesmo imóvel, ou a doação ao Município, de duas outras, de espécies
recomendadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Parágrafo Único - No caso do abate de Araucaria angustifolia (Bert O. Kuntze),
deverá ser feito o plantio no mesmo imóvel ou a doação de quatro mudas de espécies
recomendadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
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Art. 9° - O plantio ou doação ao Município de mudas de árvores, com altura
mínima de 1,00 m (um metro), de essências florestais nativas ou que se prestem a
arborização urbana, será obrigatório ma construção de edificações de uso:
a) residencial, com área total de edificação superior a 150,00 m2 (cento e cinqüenta
metros quadrados), uma muda na mesma proporção, ou fração de área total de edificação;
b) não residencial, com área de edificação superior a 90,00 m2 (noventa metros
quadrados), uma muda na mesma proporção, ou na fração da área total da edificação;
c) industrial e destinadas a usos especiais diversos, com área total de edificação
superior a 60,00 m2 (sessenta metros quadrados), uma muda para cada 20,00 m2 (vinte
metros quadrados), ou fração de área total da edificação.
Parágrafo Único - O plantio das mudas referidas neste artigo será fiscalizado
quando da vistoria final, ficando a emissão do Certificado de Vistoria de Conclusão de
Obras condicionado ao cumprimento das disposições constantes deste artigo.
SEÇÃO II
Da arborização pública
Art. 10° - O corte de árvores de arborização pública é de competência exclusiva da
Prefeitura, podendo ser executado pelo munícipe, desde que atenda o estabelecido no art. 4°,
desta lei.
§ 1 ° - Em caso de danos materiais provocados pela árvore, devidamente
constatados pela fiscalização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e após a
expedição de autorização de corte, poderá o munícipe executar a remoção ou transplante,
ou ainda, solicitar à Secretaria Municipal do Meio Ambiente que o faça, sem ônus para o
mesmo.
§ 2° - Havendo necessidade de corte ou transplante de árvore, não enquadrado no
parágrafo anterior, após a expedição da autorização, poderá o munícipe efetuá-lo, ou
solicitar que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente o faça, mediante o recolhimento de
taxa de remoção (Anexo I).
Art. 11° - É vedada a fixação de faixas, placas, cartazes, holofotes, lâmpadas, bem
como qualquer tipo de pintura na arborização pública.
CAPÍTULO II
Da poda de árvores
Art. 12° - É vedada a poda excessiva ou drástica de arborização pública, ou de
árvores em propriedade particular, que afete significativamente o desenvolvimento natural
da copa.
Parágrafo Único - Entende-se por poda excessiva ou drástica:
a) o corte de mais de 50% (cinqüenta por cento) do total da massa verde da copa;
b) o corte da parte superior da copa, eliminando a gema apical;
c) o corte de somente um lado da copa, ocasionando o desequilíbrio estrutural da
árvore.
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Art. 13° - Os casos que não se enquadrarem no artigo anterior serão analisados pela
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e, havendo necessidade, será emitida licença
especial.
Art. 14° - em se tratando de árvore em propriedade particular, é dispensada a
autorização especial para execução de poda, para manutenção e formação da árvore,
respeitando os parâmetros do Artigo 12, desta lei.
Art. 15° - A poda de árvore em bem público poderá ser executada pelo interessado,
desde que obtenha autorização especial junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente,
respeitando os parâmetros do Artigo 12, desta lei.
Art. 16° - As raízes e ramos de árvores que ultrapassarem a divisa entre imóveis,
poderão ser cortados no plano vertical divisório, pelo proprietário do imóvel invadido.
(Código Civil Brasileiro, Seção V, art. 558).
Art. 17° - É vedada a poda de raizes em árvores de arborização pública.
Parágrafo Único - Em caso de necessidade, o interessado solicitará à Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, a avaliação local e o atendimento necessário.
TÍTULO II
Das formações vegetais
Art. 18° - Fica o poder executivo autorizado a criar estímulos para a preservação de
áreas verdes no Município de Curitiba.
Art. 19° - Integram o Setor Especial de Áreas Verdes, os terrenos cadastrados na
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que contenham áreas verdes, denominados
Bosques de Preservação Permanente.
Art. 20° - Consideram-se áreas verdes os bosques de mata nativa representativos da
flora do Município de Curitiba, que visem a preservação de águas existentes, do habitat da
fauna, da estabilidade dos solos, da proteção paisagística e manutenção da distribuição
equilibrada dos maciços vegetais.
Art. 21° - É vedado o abate de árvore(s) nos Bosques de Preservação Permanente,
sem autorização especial emitida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ficando os
infratores sujeitos às penalidades previstas nesta lei.
Art. 22° - É vedada a roçada nos bosques de qualquer terreno situado no Setor
Especial de Áreas Verdes, ficando os infratores sujeitos às penalidades previstas nesta lei.
Parágrafo Único - Fica a quantificação do dano causado regrada pela tabela
constante no Anexo III, desta lei.
Art. 23° - Para o corte de árvores nas formações vegetais de que trata este título
deverão ser obedecidas as determinações dos Artigos 4°, 5° e 7° desta lei.
Art. 24° - As áreas verdes situadas em terrenos integrantes do Setor Especial de
Áreas Verdes (Bosques de Preservação Permanente), não perderão mais a sua destinação
específica, devendo ser recuperadas em caso de depredação total ou parcial.
§ 1° - Em caso de depredação, além das penalidades previstas nesta lei, a
recuperação da área será de responsabilidade do proprietário ou possuidor do terreno,
quando este der causa ao evento, por ação ou omissão.
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§ 2° - Na hipótese do parágrafo anterior, o proprietário ou possuidor manterá isolada
e interditada a área, até que seja considerada refeita, mediante laudo técnico da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente.
§ 3° - O não cumprimento do disposto neste artigo, relativamente a recuperação da
área, faculta à Secretaria Municipal do Meio Ambiente fazê-la e cobrar o custo do
proprietário ou possuidor.
Art. 25° - A título de estímulo, os proprietários ou possuidores de terrenos
integrantes do Setor Especial de Áreas Verdes, gozarão de isenção, ou redução de imposto
imobiliário, proporcionalmente a taxa de cobertura florestal do terreno, de acordo com a
tabela constante no Anexo II, desta lei.
§ 1° - Os casos não constantes da Tabela do Anexo II, desta lei, serão analisados
pelos órgãos competentes, mediante solicitação do interessado.
§ 2° - Na hipótese do parágrafo anterior, o proprietário ou possuidor manterá isolada
e interditada a área, até que seja considerada refeita, mediante laudo técnico da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente.
§ 3° - O não cumprimento do disposto neste artigo, relativamente a recuperação da
área, faculta à Secretaria Municipal do Meio Ambiente fazê-la e cobrar o custo do
proprietário ou possuidor.
Art. 25° - A título de estímulo, os proprietários ou possuidores de terrenos
integrantes do Setor Especial de Áreas Verdes, gozarão de isenção, ou redução de imposto
imobiliário, proporcionalmente a taxa de cobertura florestal do terreno, de acordo com a
tabela constante no Anexo II, desta lei.
§ 1° - Os casos não constantes da Tabela do Anexo II, desta lei, serão analisados
pelos órgãos competentes, mediante solicitação do interessado.
§ 2° - Cessará a isenção ou redução do imposto imobiliário para os proprietários ou
possuidores que infringem o disposto nessa lei e somente após a recuperação da área,
constatada mediante laudo técnico da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, poderá o
interessado solicitar novamente o benefício.
Art. 26° - A ocupação dos terrenos situados no Setor Especial de Áreas Verdes, será
estimulada mediante o estabelecimento de condições especiais de aproveitamento,
aprovadas pelo Chefe Executivo, ouvida a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e o
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC.
Verdes deverá o solicitante apresentar guia amarela, planta planialtimétrica com a
locação das árvores com diâmetro superior a 0,15 m (quinze centímetros), bem como a
locação da bordadura do bosque, estudo ou projeto definitivo.
Parágrafo Único - Após a aprovação do alvará de construção, deverá o solicitante
retomar à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, munido do referido alvará, para obter a
autorização para o corte das árvores relacionadas no parecer técnico.
Art. 28° - Para fins de parcelamento dos terrenos integrantes do Setor Especial de
Áreas Verdes, o lote mínimo indivisível será de 2.000 m2 (dois mil metros quadrados).
Parágrafo Único - A aprovação do parcelamento dar-se-á com a avaliação da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, obedecidas as normas pertinentes.
Art. 29° - Em caso de parcelamento, os espaços livres de cobertura vegetal
considerados Áreas Verdes, existentes no terreno, deverão ser atribuídos na formação dos
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lotes, de forma a possibilitar futura ocupação, evitando constituir áreas maciças de bosque,
sem espaço para construção.
Parágrafo Único - Para as demais áreas livres de vegetação o parcelamento se dará
conforme a legislação vigente.
Art. 30° - Passam a ser divisíveis, seja qual for sua área total, os terrenos
integrantes do Setor Especial de Áreas Verdes em que se tenha licenciado ocupação, com
condições especiais de aproveitamento, ficando vedados novos licenciamentos em relação
ao mesmo terreno.
Parágrafo Único - Excetua-se do disposto neste artigo, a subdivisão da área
destinada à doação ao Município.
TÍTULO III
Da fiscalização
CAPÍTULO I
Da competência
Art. 31° - A fiscalização e vistorias em áreas verdes, deverão ser executadas por
servidor municipal credenciado.
Parágrafo Único - Compete ao Secretário Municipal do Meio Ambiente expedir
credencial aos fiscais.
Art. 32° - Os laudos, pareceres, autorizações e semelhantes, serão emitidos por
servidor municipal, portador de diploma universitário de uma das seguintes áreas:
Agronomia, Engenharia Florestal, Biologia e demais áreas de nível superior, com
especialização na área florestal.
Art. 33° - Na credencial deverão constar os seguintes dados:
a) nome do servidor;
d) prazo de validade da sua credencial;
b) número de sua matrícula;
e) título da função exercida;
c) fotografia;
f) assinaturas do Secretário Mun. do Meio Ambiente
e do servidor.
Parágrafo Único - A credencial será válida pelo prazo de 02 (dois) anos, renovável a
critério da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
CAPÍTULO II
Das penalidades
Art. 34° - O descumprimento às disposições da presente lei sujeitará o responsável ao
pagamento de multas, arbitradas em valores correspondentes a Unidade Fiscal de Curitiba UFC, nas seguintes hipóteses:
I - Corte não autorizado de árvores isoladas, 02 (duas) UFC, por árvore.
II - Corte não autorizado de árvore em área de domínio público, 05 (cinco) UFC,
por árvore.
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III - Corte de "Araucária angustifolia", e espécies consideradas de interesse de
preservação pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 04 (quatro) e 10 (dez) UFC por
árvore, respectivamente.
IV - Corte de árvores não autorizado em áreas com associações vegetais de matas
nativas, definidas no Anexo III, desta lei:
a) Código A - 1,50 (um vírgula cinqüenta) UFC, por árvore;
b) Código B - 1,25 (um vírgula vinte e cinco) UFC, por árvore;
c) Código C - 1,00 (uma) UFC, por árvore.
V - Poda excessiva, de que trata o Art. 12, desta lei, 05 (cinco) UFC, por árvore.
VI - Não cumprir o replantio ou doação, na forma do Art. 8°, desta lei, 01 (uma)
UFC, por árvore.
VIII - Descumprimento do Art. 11, desta lei, 01 (uma) UFC, por árvore, obrigandose o infrator a reparar o dano, mediante orientação técnica da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente.
IX - Informação inverídica, conforme previsto no Arf. 7°, multa de 02 (duas) UFC,
por árvore.
X - Por infração ao Art. 5°, § 3°, 05 (cinco) UFC, por árvore.
XI - Por infração ao Art. 22°, na forma do Anexo III, desta lei:
a) Código A - 0,05 (zero vírgula zero cinco) UFC, por árvore;
b) Código B - 0,03 (zero vírgula zero três) UFC, por árvore;
c) Código C - 0,01 (zero vírgula zero um) UFC, por árvore.
Art. 35° - Em caso de reincidência, a multa será cobrada em dobro,
independentemente da responsabilização civil ou penal cabível.
Art. 36° - A lavratura dos autos de infração e a interposição de recursos
administrativos deverão obedecer aos Artigos 48 a 61 e parágrafo único, da Lei Municipal
n° 7.833, de 19 de dezembro de 1.991.
Art. 37° - Na fixação do valor da multa a autoridade levará em conta a capacidade
econômica do infrator.
§ 1° - As multas poderão ter a sua exigibilidade suspensa, mediante Termo de
Compromisso perante a autoridade competente, no qual o infrator assuma o compromisso
de corrigir e interromper a degradação ambiental.
§ 2° - Cumpridas as obrigações assumidas pelo infrator, a multa poderá ter uma
redução de até 90% (noventa por cento) do seu valor original.
§ 3° - As penalidade pecuniárias poderão ser transformadas em obrigação de
executar medidas de interesse para a proteção ambiental, a serem cumpridas pelo infrator.
CAPÍTULO IV
Das disposições finais
Art. 38° - Ficam revogadas, as Leis Municipais nos 4.557, de 18 de janeiro de 1973,
6.819, de 13 de janeiro de 1986, 6.840, de 30 de abril de 1986, 7.477, de 20 de junho de
1990 e Decretos nos 335, de 29 de outubro de 1984 e 359, de 13 de novembro de 1984, bem
como as demais disposições em contrário.
Art. 39° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO II
TABELA DE COBRANÇA DE SERVIÇOS
- 0,5 (zero vírgula cinco) UFC para transplante de 01 (uma) árvore;
- 0,5 (zero vírgula cinco) UFC para remoção por árvore de diâmetro de até 0,20 m
(vinte centímetros);
- 1,0 (uma) UFC para remoção por árvore de diâmetro superior a 0,20 m (vinte
centímetros).
ANEXO III
- Áreas atingidas por bosque de preservação permanente.
- Associações vegetais, nativas da região do Município de Curitiba, não cadastrada
como bosque de preservação permanente.
- Árvore isolada cuja proteção da capada perfaça uma área mínima de 40%
(quarenta por cento) da área total do imóvel: redução de 10% (dez por cento) no IPTU.
- Árvore imune de corte: redução de 10% (dez por cento) no IPTU, por árvore, até o
limite máximo de 50% (cinqüenta por cento), independentemente do número excedente a
05 (cinco) árvores.
- As árvores da espécie Araucaria angustifolia, (Bert. O. Kuntze), com diâmetro
superior a 0,50 m (cinqüenta centímetros), à altura do peito, receberá redução do IPTU de
0,5% (cinco por cento) por árvore até um máximo de 20% (vinte por cento) mesmo que
superior a 4 (quatro árvores).
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ANTOMAR VIEGAS DE CARVALHO E OLIVEIRA JUNIOR, CESP, BRASIL
RESUMO
O presente trabalho, desenvolvido a partir da análise da composição dos custos
envolvidos na operação e manutenção das redes de distribuição da CESP, pretende
determinar a importância dos efeitos provocados pelo contato da arborização urbana na
rede elétrica.
No caso estudado, observa-se que além da perda de faturamento, os custos
operacionais e de manutenção (preventiva e corretiva) totalizaram, no ano de 1993, cifras
da ordem de US$ 2 milhões.
A estes valores devem ser acrescidos os incorridos pelos clientes em razão da
indisponibilidade de energia e que resultam por provocar sensíveis interferências na
organização das atividades e fluxos sociais.
INTRODUÇÃO
Os padrões de redes de distribuição de energia elétrica atualmente em utilização
pela CESP compreendem, em praticamente toda sua extensão, a utilização de cabos nus
tanto nas estruturas primárias como nas secundárias, com níveis satisfatórios de segurança e
confiabilidade.
No entanto, a performance deste material e, conseqüentemente, de todo o sistema
elétrico, pode vir a sofrer interferências, sobretudo pelo contato d l a vegetação existente
sob a rede elétrica.
Além de questões relativas à qualidade" eficiência e segurança dos serviços de
distribuição de energia, tais ocorrências, quando freqüentes, podem promover sensíveis
efeitos econômicos, cuja magnitude nem sempre é definida com exatidão.
O presente trabalho objetiva determinar, a partir de experiência presenciada na área
de atuação da Diretoria de Distribuição da CESP, os custos envolvidos na relação rede
elétrica-vegetação através do levantamento dos vários aspectos que atuam sobre a questão e
propor ações visando seu equacionamento.
ENERGIA, ARBORIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA
Da mesma forma que o fornecimento de energia elétrica com qualidade e
confiabilidade contribui de maneira decisiva para o desenvolvimento social e econômico, a
arborização urbana constitui elemento de suma importância para a obtenção de níveis
satisfatórios de qualidade de vida, de tal forma que a FAO, Organização das Nações Unidas
para a Agricultura e Alimentação, recomenda densidade mínima de 12 metros quadrados de
vegetação por habitante.
Dentre os vários aspectos Positivos da arborização urbana, destacam-se a
importância das árvores como filtro ambiental, reduzindo os níveis de poluição do ar
através da fotossíntese; a mitigação da poluição sonora pelos obstáculos que oferece à
propagação das ondas sonoras; o equilíbrio da temperatura ambiente graças à sua sombra e
evapotranspiração que realiza; a redução da velocidade dos ventos; mitigação do impacto
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das chuvas; atração para a avifauna e, sobretudo, a harmonia paisagística e ambiental do
espaço urbano.
No entanto, a relação entre a arborização e os demais elementos do espaço urbano,
em especial a energia elétrica, vêm, em boa parte dos casos, sendo processada de modo
extremamente conflituoso, no qual cada um dos indivíduos passa a representar obstáculo à
presença do outro.
A arborização implantada de forma mal planejada ou mal conduzida pode
proporcionar, além dos danos à rede elétrica, a perda da eficiência da iluminação pública, o
entupimento de calhas e bueiros, danos aos muros e telhados, além de dificultar a passagem
de veículos ou pedestres, o que fiz com que a atividade de poda constitua-se em exercício
indispensável a manutenção de razão padrões urbanísticos.[1]
Ainda assim, esta medida vai, pouco a pouco, apresentando resultados armeiros
eficientes. Isto porque, tais podas, realizadas de forma aleatória e sem o emprego de
ferramental e técnicas adequadas, acabam por induzir ao crescimento desordenado e
acelerado das espécies, produzindo o efeito denominado "envassouramento".
Este efeito define com propriedade o quanto é falsa a noção de que "quanto maior a
poda, maior o tempo para que a árvore alcance a fiação". Esta atuação somente traz
conseqüências nocivas, não só às árvores, mas também à rede elétrica e a todo o espaço
urbano.
Constitui-se, desta forma, em elemento de importância para a redução dos custos de
manutenção do sistema elétrica não só o plantio de árvores adequadas ao convívio com a
rede, mas também a adoção de procedimentos corretos na conservação da arborização de
grande porte remanescente sob a fiação elétrica.
Portanto, a moderna abordagem da questão da arborização urbana não mais está
restrita a expressão meramente acessória dentre os elementos que compõe o espaço urbano;
sua importância, de caráter estrutural, deve estar presente no planejamento integrado da
cidade e o modelo adotado, com seus prós e contras, uma opção definida pela sociedade.
A ARBORIZAÇÃO URBANA NA ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DA CESP
Dentre as essências mais utilizadas para a arborização das cidades paulistas,
destaca-se a Sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides) [2] cuja ocorrência é muito freqüente
em toda a área de concessão da CESP, atingindo cerca de 50% do total da árvores em
conflito com a rede elétrica de distribuição.
A freqüência desta espécie nos níveis atualmente observados, resulta especialmente
do incentivo à arborização urbana promovido a partir do início da década de 60 por órgãos
da Secretaria da Agricultura do Estado.
Este programa teve por objetivo principal amenizar as temperaturas do interior
paulista, motivo pelo qual as essências de grande porte, de rápido crescimento e boa
adaptação às condições biofísicas e urbanas, foram priorizadas. Tais condições foram
decisivas para a adoção das sibipirunas no Estado de São Paulo.
Todavia, com o passar dos anos e o conseqüente crescimento das sibipirunas à fase
adulta, quando atingem altura de 10 metros e copa com diâmetro de 7 metros, estas árvores
passaram a produzir os graves inconvenientes mencionados.
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Os procedimentos visando controlar esta situação foram, mais uma vez, definidos a
partir de soluções parciais e sem o devido embasamento técnico, relegando à arborização
importância secundária no quadro urbano.
Desta forma, foram aplicadas podas drásticas de forma aleatória e que contribuíram,
como até hoje vêm contribuindo, para o desequilíbrio do processo de crescimento natural
das espécies, provocando, inclusive, excessiva brotação exatamente sob o eixo das linhas
de distribuição de energia, já que este constitui-se no local mais freqüentemente podado.
Neste aspecto, é interessante observar que, sibipirunas situadas fora dos limites da
rede elétrica ou de outros elementos urbanos, portanto livres destas podas predatórias,
apresentaria copa menos densa, com braços secundários melhor distribuídos e em menor
número.
Pode-se afirmar, inclusive, que nestas árvores seria possível a transposição dos
cabos elétricos sem maiores interferências.
Embora seja possível minimizar o quadro em relação a estas árvores com excesso de
brotação através de podas criteriosas, a solução definitiva para esta situação só será
alcançado com a substituição destas árvores por outras, compatíveis com as condições
urbanas. Esta iniciativa já se encontra em andamento como será exposto no final deste
artigo.
ASPECTOS LEGAIS
Constituindo mais um dos aspectos pouco definidos sobre a atuação das
concessionárias de energia elétrica em relação às árvores existentes sob as redes de
distribuição, a legislação não apresenta, ao nível estadual ou federal, qualquer norma
específica.
Assim, embora existam normalizações ao nível municipal, como é o caso da Lei
Municipal 10.365/87 que disciplina o corte e a poda de vegetação de porte arbóreo no
município de São Paulo, ou mesmo diplomas estaduais abrangendo determinados
municípios ou localidades, tais como o Decreto Estadual 30.443/89, que define árvores
imunes de corte também para o Município de São Paulo, o que se verifica para grande parte
do Estado é a ausência de regulamentação sobre a poda das árvores urbanas.
Vale ressaltar, porém, que tal desregulamentação refere-se exclusivamente ao
espaço urbanizado, pois que para a zona rural a legislação brasileira de proteção à fauna e
flora, sobretudo a partir da Constituição de 1988, é bastante complexa e abrangente.[3]
Neste sentido, o Departamento Jurídico da Empresa, em resumo, emitiu o seguinte
parecer.
“Com base no art. 65 de Código Civil e no art. 151 do Código de Águas. as árvores
plantadas em logradouros públicos pertenceria aos municípios, cabendo à estes sua
conservação. No entanto, as concessionárias, com o objetivo de garantir o fornecimento de
energia elétrica com qualidade e segurança, deve proceder à Fiscalização e, com anuência
da Prefeitura, ao corte e poda das árvores que venham a interferir em sua rede".
Portanto, o referido parecer sugere, em conclusão, a celebração de protocolos de
intenções entre a Empresa e as Prefeituras Municipais para o estabelecimento de obrigações
e, de comum acordo, definir os critérios para a conservação da arborização urbana.
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O IMPACTO NO SISTEMA ELÉTRICO DOS DESLIGAMENTOS PROVOCADOS
PELA ARBORIZAÇÃO
No ano de 1993, a CESP sofreu 3.465 interrupções no fornecimento de energia aos
seus clientes em razão do contato da vegetação com a rede elétrica, índice que corresponde
a 5,2% do total dos desligamentos acidentais ocorridos na área de concessão da Companhia.
Estas interrupções, a exemplo de anos anteriores, constituíram-se na terceira maior causa
dos desligamentos internos não programados, sendo superadas apenas pelas "descargas
atmosféricas" e "meio ambiente outros", esta última correspondendo às interrupções
causadas por aves na fiação, vendavais, etc...
O gráfico a seguir retrata a evolução dos desligamentos causados pela arborização.
Nota-se um forte aumento no número destas interrupções entre os anos de 83 e 87, quando
estas elevam-se de 2400 para cerca de 4.000 ao ano. Esta projeção ascendente é
interrompida nos anos de 88 e 89, para em 1990, atingir seu nível mais elevado. Logo em
seguida, em 1991, observasse forte redução chegando ao menor valor registrado no período
estudado (cerca de 3.250), estabilizando-se, posteriormente, no patamar de 3.500
interrupções/ano.
Evolução dos desligamentos causados pela vegetação
A
análise
do
comportamento da curva indica
atuação firme da CESP na
atividade de poda no ano de
1988 e a continuidade do
programa
de
1989.
A
interrupção deste procedimento,
entretanto, acarretou a rápida
retomada dos níveis que vinham se processando a somente com uma forte intervenção
sobre a arborização efetuada a partir de determinação gerencial da Empresa no ano de 1991,
levou-a a obter os menores valores para o período estudado. A manutenção desta diretriz,
ainda que não com a força inicial, mantém os desligamentos causados pela vegetação em
cerca de 3.500 interrupções/ano.
Estes números, conquanto estabilizados em patamar ainda bastante elevado,
reequilibram a projeção ascendente verificado de 1983 a 1987.
Constata-se, portanto, que as atividades de poda revestem-se de caráter
eminentemente paliativo. Não obstante seus elevados custos, são, de um lado, insuficientes
para a redução completa dos desligamentos cansados pela arborização, e, de outro,
produzem rápidos reflexos sobre o sistema elétrico quando de sua interrupção.
Por outro lado, como acima abordado, a poda indiscriminada acarreta intensa
rebrota tornando necessária, a ampliação dos serviços, visto que as árvores passam a atingir
a rede em menor espaço de tempo.
No que se refere á expressão territorial e características regionais relativas à
arborização, a confrontação dos valores de interrupções cansadas pela vegetação entre as
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seis Gerências Regionais de Distribuição da CESP, aponta grande disparidade nos valores
obtidos para cada Regional.
Assim, para as gerências regionais cuja área de atuação abrange as zonas litorâneas
ou serranas, sob domínio da Mata Atlântica, como as regionais Leste, Litoral e Sudoeste, as
interrupções representaram, respectivamente, 11,3%, 9,5% e 6,3% dos total dos
desligamentos acidentais. Para as regionais Centro, Oeste e Noroeste, localizadas fora zona
de Mata Atlântica, estes índices limitaram-se a 4,0%, 2,4% e 1,5%, portanto com
importância relativa sensivelmente menor.
ESTIMATIVA DE CUSTOS
Os efeitos do panorama acima descrito sobre o desempenho da CESP podem ser
estudados em dois níveis distintos. O primeiro refere-se aos custos diretos e andaremos
resultantes dos desligamentos causados pelo contato da arborização com a rede elétrica.
Nestes incluem-se, além dos custos incorridos pela CESP, os sofridos por seus
consumidores.
O segundo, corresponde ao comprometimento da imagem da Empresa abrangendo
não apenas os indicadores da qualidade de seus serviços, tais o DEC e FEC, mas também
sua performance frente à questão ecológica, especialmente nas regiões de interesse turístico
ou ambiental existentes em sua área de concessão.
Deve-se destacar, por oportuno, que para a valoração dos custos envolvidos na
relação não controlada entre a rede elétrica e a vegetação, foram utilizados dados do ano
base 1993 referentes a toda a área de concessão da CESP.
Salienta-se, ainda, a importância desigual da componente vegetação no desempenho
das seis regionais de distribuição, como exposto acima. Tal aspecto é de suma importância
para o presente diagnóstico, principalmente pela mitigarão dos efeitos que proporciona em
relação às regiões críticas.
CUSTOS CESP
Perda de Faturamento Corresponde ao valor da energia gerada e não faturada em
razão do desligamento, neste caso decorrente do meio ambiente vegetal.
Para a determinação deste valor, partiu-se dos dados sobre kWh interrompidos
constantes dos Cadernos de Confiabilidade do Sistema Elétrico, [4] bem como do estudo
"Análise Técnica-Econômica entre as Redes Secundárias Nuas e Isoladas" [5].
Este estudo evidencia uma efetiva tendência de crescimento da participação dos
kWh interrompidos pela causa meio ambiente vegetal, sobretudo a partir da segunda
metade da década.
Assim, os desligamentos causados pela vegetação passam a representar, ao contrário
da faixa entre 2 e 3% dos kWh interrompidos no início da década, um novo patamar, agora
entre 5 e 6% do total dos kWh interrompidos, com crescimento muito superior ao
verificado nas demais causas de desligamento.
Esta tendência foi confirmada pela confrontação com os valores obtidos pari o ano
de 1993 e que indicou número de 340.382,5 Kwh interrompidos em razão da arborização.
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A partir deste dado, e visando estimar os valores envolvidos neste item, utilizou-se a
Tarifa Média de Fornecimento, cujo relatório é produzido pelo Departamento de
Comercialização e Marketing da Diretoria de Distribuição da CESP [6].
Este indicador, como informa o citado relatório, é calculado pela relação entre o
montante faturado de energia de fornecimento expresso em Reais, aí inclusos os valores do
importe de fornecimento, demanda e ajustes do fator de potência e o montante da energia
fornecida (MWh/ano), incluídos os valores correspondentes às energias interruptíveis.
Assim, a tarifa média de fornecimento para o mês de dezembro de 1993 foi de R$
54,68/MWh, que, face aos 340.38 MWh interrompidos em razão do meio ambiente vegetal,
resultou em uma perda de faturamento de R$18.611,97.
Custos Operacionais Referem-se aos custos com manutenção preventiva e
corretiva, em relação às ocorrências causadas pela arborização.
A manutenção preventiva, compreende, para efeito deste trabalho, os gastos
oriundos dos serviços de poda de árvores e limpeza de faixas sujeitas a adentrar o limite de
segurança da rede.
Para a estimativa dos valores envolvidos neste item, utilizou-se como referência
preliminar o trabalho "Proposta Setorial 1995 - Rede Isolada para BT" [7], no qual foram
expressos os gastos com poda ocorridos no ano de 1993 e que atingiram a cifra de R$
1.611.102.
No que diz respeito à manutenção corretiva, esta corresponde aos custos
representados pelas demandas para a recuperação do sistema, neste caso interrompido em
decorrência de contatos com a vegetação. Incluem-se, além da estrutura necessária ao
atendimento, a reposição dos materiais e equipamentos danificados.
Os custos de atendimento referem-se basicamente aos valores das turmas de plantão.
Segundo o levantamento "Custo Médio de Atendimento das Equipes de Manutenção de
Restabelecimento" [8] cada ocorrência representa custo de R$ 61,62, já deduzido o
percentual de 30% referente à taxa de ociosidade.
Destaca-se que tal valor corresponde apenas aos custos diretos e indiretos da mãode-obra e veículos. Portanto, tendo em vista o número de 3.465 desligamentos ocorridos em
1993 em razão do contato com a vegetação, atinge-se com o atendimento à estas
ocorrências a cifra de R$ 213.513,30.
Em relação aos custos com materiais e equipamentos, o equipamento convencional
cuja recuperação representa o maior ônus para a Empresa, constitui-se nos transformadores.
Em relação à arborização, dos 3.405 transformadores que apresentaram falhas em
1993, 203 (5,95%) foram causadas pelo meio ambiente vegetal.
De acordo coma "Proposta Setorial 1995-Rede Isolada BT" [7] os custos de
reparação destes equipamentos (mão-de-obra + reforma) atingiram, em 1993, a importância
de R$ 111.650.
Os demais materiais e equipamentos representam valores pouco significativos em
relação ao conjunto do sistema elétrico. Os elo-fusíveis, por exemplo, possuem custo
unitário inferior a R$ 1,00, motivo pelo qual entendesse desprezível sua incorporação face
aos objetivos deste trabalho.
A totalização dos custos operacionais, portanto, alcança o valor de R$ 1.936.265,30.
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Custo Total CESP A soma dos valores acima discriminados, apontou, para o ano
de 1993, gastos de R$ 1.954.877,30, em decorrência da relação não controlada
rede/vegetação, equivalentes nesta. data a US$ 1.,994,772.00.
CUSTOS CLIENTES
OS valores incorridos pelos clientes da CESP em razão da indisponibilidade de
energia, abrangem amplo espectro que vão da perda da capacidade produtiva das indústrias,
do comércio, serviços de infraestrutura, hospitais até a deterioração dos alimentos
conservados sob refrigeração nas residências.
Não raras vezes, tais ocorrências são agravadas por fortes oscilações de tensão,
acarretando a queima de equipamentos, que em certos casos resultam também em ônus
direto para a Empresa, em razão do ressarcimento aos clientes reclamantes.
São ainda observáveis outros importantes prejuízos, sem que no entanto seja
possível sua quantificação econômica como por exemplo o comprometimento do fazer da
população e a desorganização das atividades e fluxos sociais.
Assim, embora apresentem inexorável significado à imagem e desempenho da
CESP, a valoração objetiva destes prejuízos causados à população constitui-se em exercício
praticamente intangível, motivo pelo qual, face aos objetivos deste trabalho, recebem
apenas registro, deixando de ser quantificados.
IMAGEM INSTITUCIONAL
Além dos custos diretos demonstrados acima, as interrupções no fornecimento de
energia acarretam o comprometimento dos indicadores de confiabilidade do sistema
elétrico, com inequívocas conseqüências sobre a imagem da Empresa.
A tabela a seguir ilustra a, evolução do DEC/FEC causados pelo meio ambiente
vegetal.
A análise das informações
contidas o gráfico acima revelam
aspectos bastante significativos:
Embora a proporção do DECFEC
cansado
pelo
meio
ambiente
vegetal
registre
atualmente participação ao redor
de 5% do total, estes indicadores
demonstram, como nos demais
casos acima descritos, tendência de crescimento, sobretudo pela constatação que esta
proporção limitava-se, na primeira metade da década de 80, em cerca de 2%.
Por outro lado, ainda que o sistema elétrico de distribuição da CESP venha
apresentando índices de contabilidade melhores que os admitidos pela Portaria 046/78 do
DNAEE, as exigências de consumo para algumas áreas do Estado de São Paulo, via padrão
sócio-econômico, são elevadas, semelhantes às verificados nos países do primeiro mundo.
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Nestes países, contudo, os índices de confiabilidade do sistema registram performances
bem mais eficientes.
Assim, em 1991, o DEC médio obtido pelas concessionárias japonesas, [9] foi de
32,8 minutos por cliente, enquanto que apenas o DEC/CESP decorrente da arborização,
atingiam, no mesmo ano, tempo de 31,8 minutos por cliente. O mesmo pode-se dizer cm
relação ao FEC, que na média das empresas japonesas alcançou o índice de 0.28
interrupções por cliente, enquanto que a CESP obteve, somente para a causa vegetal, 0.38.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A atuação efetiva sobre a arborização urbana constitui elemento chave para a
imagem e eficiência empresarial, não só pelos índices expressos na atualidade, mas
principalmente pela sua significativa taxa de crescimento. Tais valores geram prognósticos
pouco alentadores, especialmente quando se objetiva a contínua melhoria no desempenho
do sistema elétrico de distribuição de energia.
Por sua vez, as atividades de poda, isoladamente, além de constituírem-se em gastos
periódicos e que não guardam qualquer relação com investimentos para melhoria de redes,
não possibilitam o completo equacionamento da questão. Além disto, acarretam desgastes
com Prefeituras e comunidades e tem sido pautadas pela ausência de técnicas adequadas,
potencializando o problema.
Mesmo a utilização de tecnologias de redes mais sofisticadas e onerosas como o
emprego de cabos isolados ou pré-reunidos não possibilitam o completo equacionaniento
da questão, já que o contínuo contato da vegetação nestes cabos provocam, com o passar do
tempo, sua deterioração, fato que requer, embora em níveis menos rigorosos, a adequação
da vegetação urbana.
Faz-se imperioso, portanto, que a questão da arborização passe a receber tratamento
técnico, objetivo e racional, no qual se obtenha soluções eficazes e duradouras, de forma a
garantir uma convivência harmoniosa entre esta e a rede de distribuição, proporcionando
maior eficiência e qualidade aos serviços da Companhia.
Com este objetivo foi instituído o "Projeto Arborização" cujos dois primeiros
pilotos foram implantados e, recentemente, formalizados através da assinatura de convênios
entre a CESP e as Prefeituras de Leme e Iracemápolis.
Em resumo, o "Projeto Arborização" fundamenta-se em 2 princípios básicos.
O primeiro, refere-se ao plantio de espécies adequadas, tanto em substituição a
árvores incompatíveis com a rede elétrica como das faixas em que estiverem previstas a
implantação de novas redes de distribuição.
O segundo, relaciona-se à poda das árvores, na qual pretende-se ministrar
treinamento específico às equipes responsáveis das prefeituras municipais, de modo a
reconduzir e reequilibrar as árvores impactadas.
Em síntese, por este programa a CESP fornecerá as mudas necessárias e a prefeitura
municipal se encarregara da formação de viveiros de espera (para o crescimento das mudas),
além do plantio e manutenção das mesmas.
Destaca-se, desde já, a julgar pela experiência obtida com a instalação dos 2
projetos-piloto, que a implantação do viveiro de espera, por parte das Prefeituras
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Municipais, constitui-se em elemento de grande importância-, isto porque induz estas
Prefeituras a assumirem altamente o processo, visto os comprometimento, custos e pessoal
já envolvidos no programa. Desta forma, ficam reduzidas as possibilidades de desistência
após a entrega das mudas pela CESP.
A CESP também prestará assistência técnica, inclusive no treinamento das equipes
de poda das prefeituras, e contribuirá no processo de conscientização da população, fator
indispensável para o sucesso do programa.
Com a celebração destas parcerias pretende-se, portanto, melhorar a performance do
sistema elétrico de distribuição e proporcionar uma arborização urbana harmoniosa de
forma a reduzir-se sensivelmente à necessidade de podas e, naquelas onde esta atividade
seja tecnicamente correta, garantindo o equilíbrio, saúde e estética das espécies vegetais.
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ENGo AGRo MARCELO DE SOUZA MACHADO CRESTANA
I. ALGUMAS INFORMAÇOES IMPORTANTES
A história da poda é tão antiga quanto a história da humanidade. Desde as grandes e
nebulosas montanhas chinesas até no Egito, dos vinhedos e pomares da Terra Santa e até os
tranqüilos jardins japoneses, cada uma dessas civilizações desenvolveu seu estilo próprio de
poda.
Os chineses trouxeram as montanhas para seus jardins, transportando as plantas
miniaturizadas para dentro de suas casas. Essa idéia mais tarde foi introduzida no Japão nos
Séculos XIII e XIV, e isso hoje é o BONSAI. O bonsai é a essência da forma e do
sentimento asiático.
Na civilização ocidental, as formas geométricas predominavam; no entanto, as
informações básicas de poda são encontradas na Bíblia, havendo nela muitas citações.
A poda é hoje necessária para manter a forma nos jardins e dar frutos para nosso
trabalho. De fato a definição de jardim poderia ser:
"Um lugar que tem vida, podado para o benefício de plantas e pessoas".
Efetivamente PODAR É ELIMINAR OPORTUNAMENTE OS RAMOS DE
UMA PLANTA, COM ARTE, CIÊNCIA E TÉCNICA. Fora disso é MUTILAÇÃO!
O sentido da poda de espécies vegetais, e corrigir seu desenvolvimento anormal,
nunca conter o próprio crescimento da planta, de acordo com determinadas finalidades.
Jamais confundir os objetivos da poda, de modo a se evitar dissabores futuros.
Nunca aplicar em ornamentais os métodos de poda preconizados para frutíferas.
Em espécies frutíferas, a poda visa:
- A produção de plantas sadias, vigorosas e mecanicamente fortes.
- A obtenção de plantas com copas bem formadas e equilibradas.
- A distribuição uniforme da área de frutificação em toda a copa.
- Promover a obtenção de frutos de boa qualidade e de tamanho adequado.
- Regularizar a sucessão de safras, evitando-se a alternância de frutificação.
Em espécies ornamentais, a poda traz benefícios específicos:
- Direcionamento do crescimento da planta, trazendo como efeito imediato a
alteração do microclima local. Os cortes afetam:
= A movimentação do ar;
= O nível de iluminação do local;
= A temperatura ambiente;
= A condição do solo.
- Redução do seu desenvolvimento, dando forma à planta,
- Rejuvenecimento da planta, como maneira de preservá-la.
- Melhorar a saúde da planta, pelo arejamento no interior de sua copa.
- Aumentar a superfície foliar e regularizar a floração e frutificação.
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II. O PODADOR COMO DECORADOR DE EXTERIORES
São seis os tipos de poda. Qualquer um deles pode ser usado para mudar a forma ou
manter a planta em sua forma natural.
1. CERCAS-VIVAS
Definem os espaços do jardim, conferindo privacidade ao seu usuário. Cercam
ambientes dentro do jardim ou separam áreas. Pode-se deixá-las de forma plana, facetada
ou como se fossem naturais.
2. ARBUSTOS
Os arbustos são considerados como enchimento do jardim. Devem ser empregados
para preencher espaços vazios. Os maiores são plantados como "cortina de fundo"e os
menores localizam-se à sua frente, em escala descrescente, de tal modo que se contemple as
suas texturas e cores individual mente e em destaque. Podem ser podados como as cercasvivas, formais ou ao natural.
3. BORDADURAS
Dividem os arbustos de áreas livres, separando-os. Têm larguras específicas,
dependendo da espécie envolvida.
4. TREPADEIRAS
Podem ser verdes ou coloridas. As mais comuns no Brasil, devem ser podadas
sumariamente, para obterem brotações abundantes e produzirem floradas exuberantes.
5. TOPIARIA
É uma escultura que se faz no jardim, podando-se as plantas e conferindo-se a elas,
formas geométricas ou de animais, utilizando-se de armações metálicas (estruturas) e
arames, com os quais se amarram seus ramos.
6. ÁRVORES
Nas vias públicas jamais deveriam ser podadas. Passam por esse processo, pelo fato
de terem sido mal escolhidas ou mal produzidas e igualmente conduzidas de maneira errada
desde o viveiro. As árvores são o mais completo e perfeito vegetal superior existente no
planeta. Há, então, que se preservar todas suas partes para que exerçam suas funções.
III. PODA DE ÁRVORES ORNAMENTAIS
Poda é a eliminação oportuna de ramos de uma planta.
À poda a árvore pode oferecer duas respostas:-uma positiva e outra negativa. Se
positiva, logo após sua execução, ocorrerá seu avigoramento e conseqüente
rejuvenescimento; se negativa, é certo o comprometimento da árvore, tendo como resultado
final, seu definhamento, secamento e morte.
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Por uma série de razões, a adoção da prática de poda remonta ao passado. Um dos
mais fortes argumentos para justificar sua adoção, é a escolha errada das árvores plantadas
ao longo de ruas e avenidas – o que passou e passa pelo "modismo da época" -, a maioria
delas impróprias às reais necessidades de cada situação.
Embora a coexistência entre árvores urbanas e melhoramentos públicos seja
problemática, não se justifica o emprego vicioso e abusivo de poucas espécies na
arborização de calçadas, uma vez que a flora brasileira é a maior e mais diversificada do
mundo.
A poda de árvores ornamentais tem certas e determinadas finalidades, como
estética, estrutural, fitossanitária e principalmente funcional, de modo a compatibilizar
a arborização pública com os serviços, especialmente a distribuição de energia elétrica.
Na remoção da ramagem de sua copa, há que se ter em mente quais são os fatores
condicionantes ao êxito da poda, quais sejam:- A espécie da árvore (e sua resistência),
a idade da planta, a época de se podar e o rigor da poda.
Certas espécies são mais resistentes que outras à poda. Árvores de copa arredondada
mantêm sua forma depois de podadas, ao passo que aquelas ditas de "copas típicas", jamais
as restabelecem.
Árvores obtidas de mudas mal formadas têm ramos mal direcionados e são
defeituosas. Devem ser corrigidas quando em idade adulta (em sua copa e não em seu fuste),
ocasião em que todas as suas funções são plenas e distintas as fases de seu ciclo produtivo:
- repouso vegetativo, brotação, floração e frutificação.
Quantos erros se cometem podando-se fora de hora!
As árvores se enquadram em três grupos básicos para efeito de época de
desenvolvimento da poda: - árvores de repouso real ou verdadeiro, árvores de repouso falso
ou aparente e árvores de folhagem permanente. Para cada um dos grupos, há indicações de
"quando podar".
Rigor ou intensidade da poda refere-se à quantidade de ramos que podem ser
retirados de uma árvore sem comprometê-la. Na pior das hipóteses, pode-se retirar de uma
só vez, uma terça parte dos volume de ramos da copa de uma árvore no ano. Em anos
seguintes, se retirados ramos em igual volume, a planta é conduzida ao desgaste e secam.
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INTRODUÇÃO
Grandes áreas foram plantadas no Brasil com espécies florestais, em especial com o
gênero Pinus, aproveitando-se dos benefícios fiscais do Imposto de Renda, para atender à
demanda de madeira para a indústria de celulose e papel e, em rotações mais longas, à de
madeira processada mecanicamente.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, em
1986 a área plantada com esse gênero, através de incentivos fiscais, nas regiões sul e
sudeste, totalizava 1,7 milhões de hectares, dos quais 400 mil localizados no Estado de São
Paulo (AZEREDO, 1988).
A madeira dessa conífera pode apresentar problemas quanto à qualidade. Um
defeito comum é a presença de nós que a depreciam, restringindo seu aproveitamento para
fins mais nobres e mais bem remunerados, isto é, para serraria e laminação.
O nó diminui a maioria das propriedades mecânicas em virtude de a madeira limpa
ser substituída pelo nó, as fibras ao redor do nó por serem distorcidas causam grã
transversal e a descontinuidade das fibras levam a concentração de tensões, assim como,
freqüentemente, ocorrem fendas nos nós durante a secagem (PONCE,1984).
A madeira clara, sem nó, pode ser obtida artificialmente através da desrama. A
retirada tanto dos ramos secos como dos ramos verdes deve ser executada de maneira tal
que os ramos a serem removidos o sejam totalmente, isto é, sem deixar cotos, que pela
posterior atividade cambial venham a ser recobertos pelo lenho e dar origem a nós. É
interessante o início da desrama em plantações jovens, porque, sendo mais finos os galhos
removidos, a cicatrização será mais rápida.
A desrama artificial influencia o crescimento das árvores, sendo que o diâmetro é
mais afetado que a altura. A remoção dos galhos até 40% da altura de uma árvore pode ser
realizada sem nenhum efeito sobre o crescimento em altura ou em diâmetro. Acima deste
limite o diâmetro passa a ser afetado, enquanto a altura só o será quando for atingido o
nível de 60% (ROBINSON, 1965).
BENNET (1955), ao analisar o efeito da desrama em Pinus elliottii, concluiu que a
remoção de 50% ou mais da copa viva reduziu o crescimento em diâmetro das árvores e
que ficava evidente que a redução da copa tinha pequeno ou nenhum efeito para a altura.
MONTAGNA et alii (1976), trabalhando com Pinus elliottii var. elliottii de 9 anos
de idade, constataram que a desrama de até 45% da altura total das árvores, executada na
idade de 6 anos, não afetou o crescimento do povoamento em diâmetro (medido a 1 ,30m
1
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de altura) e a desrama de 60 e 75% apresentou esse diâmetro inferior. O mesmo foi
constatado por CAMPOS et alii (1984) com desrama de até 50% e de 75% em P. taeda
com 15 anos da instalação do ensaio.
Segundo citações de FONSECA (1979), a desrama apresenta efeitos benéficos sobre
a forma das árvores, tomando-as mais cilíndricas e aumentando a densidade da madeira.
A conicidade, diminuição do diâmetro do tronco da base para a copa e
principalmente a tortuosidade, são fatores extremamente importantes no processamento em
serraria e laminação. O rendimento e a qualidade são drasticamente afetados (PONCE,
1984), como observado por ASSINI et alii (1984) que, analisando a relação entre madeira
roliça e serrada de dois lotes, verificaram que o menor rendimento obtido em um deles
poderia ser atribuído à maior conicidade das toras, resultando na retirada de maior volume
de costaneiras.
Explicando o efeito da desrama sobre a conicidade, KOSLOWSKI (1971) salienta
que o crescimento cambial na base do tronco e os acréscimos do xilema após a desrama
começam a se concentrar na região não desgalhada. Assim, a desrama tende a reduzir a
conicidade dos troncos, mas seus efeitos dependerão sempre da severidade com que é
aplicada e das características das copas das árvores selecionadas. Tal afirmativa é reforçada
por Larson, citado por KAGEY AMA & FONSECA (1979) com base numa extensiva
revisão bibliográfica. Entretanto, CAMPOS et alH (1984), analisando parâmetro
semelhante, em pesquisa com Pinus taeda, ao avaliar a variação do fator de forma do
tronco com a intensidade de desrama e posição sociológica das árvores desramadas,
concluíram que não houve diferença de forma entre as árvores submetidas aos diferentes
níveis de desrama e nem entre as árvores situadas em diferentes posições sociológicas.
Quanto à densidade básica, há evidência que mostram que a redução do tecido
fotossintético, pela poda dos ramos vivos da copa, causa uma redução na produção de lenho
inicial na madeira formada no tronco, influenciando assim os seus valores (ELLIOTT,
1970).
Dentre os parâmetros de qualidade sobressai-se a densidade, que pode ser utilizada
como índice seguro para avaliar o tipo de madeira produzida face às suas correlações com
as diferentes propriedades físico-mecânicas (BRASIL et alii, 1982).
A operação de desrama é plenamente justificada, quer do ponto de vista econômico,
quer do ponto de vista de segurança contra incêndios (BUCH, 1987).
As espécies do gênero Pinus introduzidas com êxito e plantadas no Brasil em escala
econômica não apresentam desrama natural, a não ser com a interferência do silvicultor.
No presente trabalho estudou-se o efeito da desrama artificial sobre o crescimento, a
forma de tronco e a densidade básica da madeira das árvores submetidas a diferentes níveis
de poda dos ramos.
Outro objetivo do trabalho relaciona-se com a produção de madeira isenta de nós.
Entretanto, tais considerações ocorrerão por ocasião do corte final do experimento, previsto
aos 25 anos de idade.
MATERIAL E MÉTODO
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Material - Utilizou-se a espécie Pinus elliottii Engl. Var. elliottii de povoamentos
pertencentes à Estação Experimental de Itapetininga - Instituto Florestal, plantados em
março de 1966 no espaçamento de 1,5 x 1,5m.
Método - Em outubro de 1971, com 5 anos e 7 meses submeteu-se o povoamento
experimental a um desbaste onde foram deixadas 455 árvores/ha. Após um ano do desbaste
executou-se a remoção tanto dos galhos secos como verdes, em 5 diferentes níveis em
relação à altura total das árvores.
Em dezembro de 1978, aos 12 anos e 9 meses, submeteram-se as árvores à nova
desrama, em complemento à anterior, para que os índices retomassem aos níveis originais
face à nova altura total das árvores.
Foram utilizados 6 tratamentos com quatro repetições a saber:
1. testemunha (sem desrama artificial);
2. desrama até 15% da altura total da árvore;
3. desrama até 30% da altura total da árvore;
4. desrama até 45% da altura total da árvore;
5. desrama até 60% da altura total da árvore;
6. desrama até 75% da altura total da árvore;
Cada parcela possuía 220m2 de área, onde até 1978 foram determinados anualmente
o diâmetro e a altura das árvores. As mesmas determinações foram realizadas também em
1982 e 1987.
Aos 15 anos de execução da poda inicial, foram selecionadas 5 árvores por nível de
tratamento cujo diâmetro a 1,30 m de altura (DAP) representasse a média de cada
tratamento. Após o abate, de cada árvore selecionada foram seccionadas três toras a partir
da base com 3 metros cada. O restante da árvore foi seccionado em toretes de segmento de
1 m cada até o diâmetro comercial de 8 em com casca. De cada segmento seccionado foram
retirados discos de 3 em de espessura, sendo que da primeira tora retirou-se mais um ao
nível do DAP e um da sua base, para estudos de densidade básica da madeira em
laboratório.
Os discos devidamente identificados, hermeticamente acondicionados em sacos
plásticos, foram transportados rapidamente para o laboratório e armazenados imersos em
água até o início das determinações.
- Densidade básica
A densidade básica foi determinada pelo método preconizado pelo FOREST
PRODUCTS LABORATORY - MADISON (1956).
- Conicidade
Efetuaram-se medições de comprimento e diâmetro nas 3 primeiras toras para todas
as árvores amostradas. Pode-se assim determinar a conicidade pela relação:
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C=

D-d
L

Onde: C = conicidade, em cm/m;
D = diâmetro maior da tora, em cm;
d = diâmetro menor da tora, em cm;
L = comprimento da tora, em m.
Fator de forma
No cálculo do fator de forma, empregou-se a definição dada por GOMES (1957),
como a relação entre o volume de um modelo dendrométrico que se identifica à forma da
árvore considerada (volume real) e o de um cilindro. O volume real foi determinado pela
fórmula de Smalian conforme descrito por CAMPOS (1970).
Análise de Regressão
Para o estudo do relacionamento entre os tratamentos de desrama e os parâmetros
analisados (altura total, DAP, fator de forma com e sem ela, conicidade, densidade básica)
efetuou-se a análise de regressão linear simples, quadrática e logarítmica. A seleção da
regressão que melhor expressa o relacionamento, foi baseado em dois critérios:
significância do Teste "F" e valor do coeficiente de determinação (R2).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Altura
A análise de variância dos modelos de regressão que relacionam níveis de desrama
com a altura média das árvores do experimento não mostram diferenças significativas, aon
a ano, no período de 1972 a 1978, para os modelo linear simples, quadrático e logarítmico.
Entretanto, para as alturas obtidas nos anos de 1982 e 1987, a análise de variância pelo
modelo quadrático apresentou valores do Teste “F” significativos, conforme os dados da
TABELA 1.

TABELA 1 – Valores dos coeficientes de determinação (R2) para os relacionamentos
obtidos entre as alturas médias e os tratamentos de desrama, em diferentes anos de
avaliação, para o modelo quadrático.

R2
*

ANO DE AVALIAÇÃO
72
73
74
75
76
77
78
82
87
0.0157 0.0203 0.1560 0.1280 0.1437 0.1568 0.2100 0.3658** 0.3108**

significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo Teste “F”
significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo Teste “F”

**
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Para o ano de 1982, quando o valor de R2 foi significativo ao nível de 1%, a
equação encontrada para expressar o relacionamento entre a altura média e intensidade de
desrama foi:
Altura Média = 17,470536 + 0.023096 Desr – 0,000381 Desr2
A FIGURA 1 ilustra a interferência dos diversos níveis de desrama no crescimento
médio das árvores.
Os valores médios de altura nos vários tratamentos são apresentados na TABELA 2.

TABELA 2 – Valores médios de altura (m) nos vários tratamentos nos anos de observação.
Tratamentos
0
15
30
45
60
75
Médias

72
8,08
8,29
8,19
8,31
8,12
8,37
8,22

Anos em que ocorreram as observações
77
82
14,10
17,50
14,37
17,74
14,22
17,66
14,45
17,83
14,08
17,56
13,84
17,00
14,18
17,54

87
19,05
19,24
19,45
19,42
18,82
18,66
19,10

FIGURA 1 – Evolução da altura média para os diferentes tratamentos de desrama, obtidos
de 5 em 5 anos após a primeira desrama.
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De acordo com os dados da TABELA 1, observa-se que a desrama efetuada em
1972 não interferiu de forma significativa no crescimento em altura das árvores. Entretanto,
após a desrama complementar efetuada em 1978, observa-se pelos dados coletados em
1982 e 1987, significativa interferência, com menores crescimentos em altura determinados
por maiores intensidades de copa viva removida.
A FIGURA 1 ilustra leve tendência de interferência do nível de desrama no
crescimento em altura das árvores, nos níveis de 60 a 75% de desrama em 1977, que
entretanto se salienta após a segunda desrama, complementar, efetuada em 1978. Os
resultados obtidos até 1977 concordam com BENNET (1955), KRAMER & KOZLOWSKI
(1972), ROBINSON (1965), FIELDING (1965) e outros, que observaram uma não
interferência significativa dos tratamentos de desrama no crescimento em altura das árvores.
O fato de os níveis mais severos de desrama afetarem significativamente o
crescimento em altura somente após a segunda desrama em 1978, pode ser devido ao fato
das árvores já estarem num estágio fisiológico mais sensível à redução da copa viva, De
qualquer forma, de acordo com os dados obtidos, observa-se que há uma tendência à
recuperação dos efeitos da severidade da desrama com o passar do tempo.
Entretanto, para efeito prático, é desprezível o efeito da desrama em altura nas
intensidades praticadas.

Diâmetro
A análise de variância dos modelos de regressão que relacionam níveis de desrama
com o diâmetro médio a 1.30m de altura (DAP) das árvores do experimento, indica
diferenças significativas ao nível de 1% para os modelos de regressão linear simples e
quadrática somente a partir de 1974, mantendo-se com o mesmo nível de significância em
todos os anos a partir de então. Como maiores valores dos coeficientes de determinação (R2)
indicam um melhor relacionamento entre variáveis, o modelo de regressão quadrática é
aquele que melhor expressa o relacionamento entre DAP e níveis de intensidade de
desrama, conforme indicam os dados da TABELA 3.

TABELA 3 - Valores do coeficiente de determinação (R2) para os relacionamentos obtidos
entre os DAPs médios e os tratamentos de desrama, para os modelos de regressão linear
simples e quadrática, nos diferentes anos de observação.
Valores de R2
1976
1977
1978
1982
1987
0,5114** 0,4997** 0,3465** 0,5070** 0,3533**

Regressão
Linear
simples

1973
1974
1975
0,0215 0,3117** 0,4992**

Quadrática

0,0231 0,3892** 0,6144** 0,6120** 0,6715** 0,4465** 0,7085** 0,5571**

**

significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste “F”.
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Para o ano de 1987, na última avaliação efetuada, quando o povoamento estava com
21 anos de idade, a equação encontrada para expressar o relacionamento DAP médio e
intensidade de desrama foi:
DAP médio = 28,798162 + 0,050192 Desr - 0,001088 Desr2
Através de evolução dos R2, da TABELA 3, observa-se que há nítida tendência de
aumento da diferença de DAPs médíos, por efeito dos tratamentos de desrama, com o
passar do tempo. A FIGURA 2 ilustra o efeito dos tratamentos de desrama na evolução
diamétrica das árvores.
A TABELA 4 apresenta os valores de DAPs médios para os diferentes tratamentos
nos anos de 1972, 1977, 1982 e 1987.

TABELA 4 – Valores médios de DAP (cm) nos vários tratamentos nos anos de observação.
Tratamentos
0
15
30
45
60
75
Médias

72
13,85
14,33
14,28
13,88
14,24
14,48
14,17

Anos em que ocorreram as observações
77
82
22,75
26,43
23,23
26,75
23,30
26,88
22,28
25,98
21,78
25,13
20,08
23,34
22,23
25,75

87
29,05
29,28
29,30
28,83
28,40
26,19
28,51

Os efeitos da desrama no crescimento diamétrico das árvores irão interferir
naturalmente, em mesma intensidade, na produção volumétrica da madeira. Esse é um
aspecto a ser considerado por ocasião do estabelecimento do porcentual de desrama a ser
praticado pelo silvicultor. Assim, uma desrama mais severa sem dúvida conduzirá a uma
maior proporção de madeira limpa ou isenta de nós, mas, com uma significativa queda
volumétrica.
Os dados obtidos no presente trabalho indicam que um porcentual de desrama
situado entre 45 e 60% é a faixa mais indicada, por conciliar os dois aspectos principais do
problema: produção volumétrica total versus proporção de madeira isenta de nós.
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FIGURA 2 - Evolução dos DAPs médios para os diferentes tratamentos de desrama nos
respectivos anos de avaliação.
Através da FIGURA 2 observa-se que a significância da resposta dos tratamentos no
crescimento diamétrico das árvores ocorre a partir de 60% de desrama.

Conicidade
A análise de variância dos modelos de regressão que relacionam os níveis de
desrama com a conicidade de cada tora sem casca, obtidas das árvores do experimento,
apresentou os maiores valores do coeficiente de determinação (R2) para regressão
quadrática.
Os coeficientes de determinação (R2) para a regressão quadrática, obtidos a partir
dos dados de conicidade coletados em 1987 constam na TABELA 5.

TABELA 5 - Valores dos coeficientes de determinação (R2) para conicidade de cada tora e
os tratamentos de desrama para o modelo de regressão quadrática.
TORAS
R2
*

T1
(0 – 3m)
0.1277*

T2
(3 – 6 m)
0.0526

T3
(6 – 9 m)
0,0491

Ttotal
(0 – 9 m)
0,2115**

significativa ao nível de 5% de probabilidade pelo teste "F".
significativa ao nível de 1 % de probabilidade pelo teste "F"

**

Observa-se pela TABELA 5 que a correlação entre conicidade e os tratamentos de
desrama é significativo somente na base da árvore (T,). Entretanto, quando se considera a
tora de O a 9m (Ttotal) essa correlação já é significativa ao nível de 1%. Isto vale dizer que
os níveis de desrama afetam com maior intensidade a base da árvore, concordando, assim,
com as conclusões de WAKELEY (1954) e Young e Kramer, citados por KRAMER &
KOSLOWSKI (1972). Dessa forma, a desrama tende a formar toras basais mais cilíndricas,
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o que naturalmente conduzirá a um maior índice de aproveitamento por ocasião do seu
processamento.
Os dados obtidos e dispostos na FIGURA 3 permitem melhor discussão do
problema. Assim, podese afirmar que as toras das árvores diminuem sua conicidade com o
aumento da intensidade de desrama, se não levarmos em conta a coluna referente ao
tratamento testemunha (sem desrama). Nesse tratamento, a calosidade que envolve o
remanescente dos galhos super-estimou os valores dos diâmetros obtidos, o que
naturalmente conduziu a menores valores de conicidade. Sugere-se que para estudos dessa
natureza a tomada de diâmetros seja efetuada nos intemódios e não à distâncias fixas, como
foi realizado.

Fator de Forma
A análise da variância dos modelos de regressão que relacionam níveis de desrama
com o fator de forma apresentou os maiores valores do coeficiente de determinação (R2)
para a regressão linear simples.
Os coeficientes de determinação (R2) para a regressão linear simples, obtidos a
partir dos dados de fator de forma com casca e sem ela, coletados em 1987, constam na
TABELA 6.

TABELA 6 - Valores dos coeficientes de determinação (R2) para o fator de forma com e
sem casca e os tratamentos de desrama para o modelo de regressão linear simples.
FATOR DE FORMA
R2
*

COM CASCA
0,0892*

SEM CASCA
0,1492**

significativa ao nível de 5% de probabilidade pelo teste "F".
significativa ao nível de 1 % de probabilidade pelo teste "F"

**

FIGURA 3 – Variação da conicidade das toras em função do nível de desrama.
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Observa-se, pela TABELA 6, uma correlação significativa entre os fatores de forma
e os tratamentos de desrama. Entretanto, os valores de R2 são baixos, indicando que esse
relacionamento é por pontos dispersos e não definidos numa reta ou curva. Ainda pela
TABELA 6 constata-se que o relacionamento do fator de forma sem casca é mais sensível
aos tratamentos de desrama do que o fator de forma com casca. Entretanto, CAMPOS et
alii (1984), trabalhando com Pinus taeda, Observou que não houve diferença de forma
entre as árvores submetidas aos diferentes níveis de desrama, talvez devido a condições de
manejo diferentes das do presente trabalho.
A FIGURA 4 ilustra a variação do fator de forma das árvores em função da desrama.
Da mesma forma que para conicidade, observa-se que a coluna referente à testemunha
apresenta os maiores valores para o fator de forma. Isso foi devido à tomada dos diâmetros
a alturas pré-estabelecidas, o que permitiu que as calosidades que envolvem os
remanescentes dos galhos salientassem a expressão dia métrica dos toretes.
Assim, pode-se concluir que houve uma tendência de aumento do fator de forma por
efeito do aumento de intensidade de desrama.

Densidade
A análise de regressão aplicada aos valores obtidos de desrama e densidade média
nas diferentes alturas de fuste (0,30; 3; 6; 9; 12 e 15m de altura), para os modelos linear
simples, quadrático e logarítmico, não apresentou qualquer relação significativa. Entretanto,
conforme pode-se observar na FIGURA 5, detecta-se uma tendência de crescimento dos
valores da densidade média por efeito dos tratamentos de desrama, especialmente para os
pontos situados na base das árvores (0,30m). Esse fato coincide com a maioria dos autores
que trataram desse assunto e deve-se fundamentalmente a uma diminuição do crescimento
do tecido primaveril.
Ainda de forma concordante com a maioria dos autores, Observa-se claramente
diminuição da densidade média da madeira em direção ao topo do fuste (ELLIOTT, 1970).
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FIGURA 4 – Variação do fator de forma das árvores em função da desrama.

FIGURA 5 – Variação da densidade básica da madeira em função da desrama e posição no
fuste.
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CONCLUSÕES
A desrama em níveis mais severos afetou de forma significativa o crescimento em
altura, somente nas idades mais avançadas do povoamento, quando praticada de forma
complementar.
Detectou-se significativa interferência dos tratamentos de desrama mais severos no
desenvolvimento diametral das árvores.
A desrama interferiu na conicidade do fuste das árvores.
A tora basal foi afetada de forma mais intensa que as toras situadas mais acima.
O fator de forma dos fustes foi influenciado pela desrama, sendo que o fator de
forma sem casca foi mais afetado do que o com casca.
Os tratamentos de desrama não interferiram de forma significativa no
desenvolvimento da densidade básica da madeira, embora tenha ocorrido uma tendência de
aumento com a severidade da operação.
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PROF. DR. RUDI ARNO SEITZ

Poda de árvores*
Passou a época da poda das árvores e a prefeitura não pôde atender as necessidades
da Capital Ecológica. Deveria ser permitido que os zelosos curitibanos, que sempre podem
substituir, com muita eficiência a morosidade burocrática da administração pública,
pudessem realizar a poda dos cinamomos, acácia, ipês e outras lindas árvores que enfeitam
nossa bela cidade em frente às suas residências. Tudo seria feito na época oportuna,
reduzindo as despesas municipais. Quem quer viver no primeiro mundo faz, não espera que
politiqueiros façam. Podar árvores não produz resultados eleitorais. Produz vida limpa,
saudável que não se coaduna com oportunistas filigranistas. A legislação sobre o assunto
precisa ser mudada.
M.H.R., Curitiba, PR.
Transcrito da Gazeta do Povo, de 2.10.95, Coluna do Leitor

*

Manual já editado pela FUPEF – Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná/Curitiba - 1996
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1. INTRODUÇÃO
Árvores na zona urbana e poda é uma relação tão arraigada na mente das pessoas,
que muitas vezes se cometem grandes erros sob a ilusão de estar realizando a prática mais
acertada. A poda de árvores é uma agressão a um organismo vivo - a árvore - que possui
estrutura e funções bem definidas e alguns mecanismos e processos de defesa contra seus
inimigos naturais. Contra a poda e suas conseqüências danosas não existe defesa, a não ser
a tentativa de recompor a estrutura original, definida genéticamente.
Isto no entanto não significa que a poda deva ser totalmente suprimida. Nas áreas
urbanas é uma prática permanente, que visa garantir um conjunto de árvores vitais, seguras
e de aspecto visual agradável. Para a correta utilização da poda, é necessário reconhecer os
tres tipos básicos de poda em árvores urbanas e utilizar a que for mais recomendada para
cada caso.
Desde a fase inicial da produção de mudas de espécies arbóreas em viveiros, até o
momento em que a árvore possa desenvolver livremente seu modelo arquitetônico de copa,
utilizamos a poda de formação ou educação. Esta poda é aplicada para direcionar o
desenvolvimento da copa contra a tendência natural do modelo arquitetônico da espécie,
compatibilizando assim a árvore com os espaços e equipamentos urbanos.
Mesmo com a copa formada, as árvores necessitam de cuidados, com podas de
manutenção ou limpeza, que visam evitar problemas futuros com galhos secos que
possam cair, e a eliminação de focos de fungos e plantas parasitas, que enfraquecem os
galhos.
Quando as podas anteriores foram executadas incorretamente, ou alterações do
ambiente urbano incompatibilizam a copa das árvores com seu meio, aplica-se a poda de
segurança. A finalidade desta poda é previnir acidentes iminentes.
Quanto maiores e mais velhas as árvores, mais delicadas se tornam as podas. Por
isso o arboricultor deve conhecer as regras fundamentais que regem sua atividade:
- a arquitetura da copa das árvores;
- a fisiologia da compartimentalização;
- as técnicas de poda;
- as ferramentas e equipamentos mais apropriados para cada atividade.
2. A PARTE AÉREA DA ÁRVORE
2.1 ARQUITETURA DE COPAS
A estrutura de uma árvore, suas raízes, tronco galhos e folhas, não é produto de
processos aleatórios. Todas as características de porte, forma da copa, disposição de folhas
e flores, já estão pré-definidos na semente, antes da germinação.
Estas características estruturais são comuns aos indivíduos de uma mesma espécie,
recebendo o nome de modelo arquitetônico da espécie. Em um trabalho criterioso, HALLÉ,
OLDEMAN e TOMLINSON (1978), analisam os modelos arquitetônicos de muitas
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espécies arbóreas, e mostram que há diferenças marcantes entre as espécies neste aspecto.
O conhecimento das características de cada espécie, deve ser a base para a escolha de
espécies arbóreas para a arborização urbana, pois facilitará tremendamente a posterior
manutenção das copas através da poda.
Para entender os modelos arquitetônicos básicos, é necessário conhecer os
elementos fundamentais desta arquitetura, cuja combinação levará portanto às mais
diversas formas de copa.
O meristema apical (gema terminal) pode ter vida indefinida ou definida. No
primeiro caso, a gema crescendo indefinidamente em altura, origina troncos verticais retos
(monopodiais). Quando o meristema apical tem vida limitada, este crescimento linear em
altura não ocorre. Após a morte do meristema apical, desenvolvem-se meristemas laterais
(gemas das axilas das folhas) que estavam dormentes. Neste caso temos troncos simpodiais,
que podem em determinadas espécies se tornar quase lineares novamente (Fig: 1A).
A diferenciação dos meristemas é outra característica que marca os modelos
arquitetônicos. A maioria dos meristemas inicialmente é vegetativa, e antes de ocorrer a
morte, torna-se sexual, ou seja, no início são produzidas células sem diferenciação sexual,
que originam o lenho e as folhas. Por processos não bem definidos, estes meristemas
passam por transformações, iniciando a geração de células sexuadas, presentes nas flores ou
inflorescencias, culminando assim o crescimento do meristema. Quando um meristema
vegetativo apical se transforma em sexual, automaticamente são estimulados meristemas
vegetativos laterais. Exemplos existem muitos nas espécies mais comuns da arborização
urbana (Tabebuia spp., Lagerstroemia spp., etc.).
. Outra característica dos meristemas é a direção do crescimento, fundamental para a
definição da copa (e do tronco) das árvores. Os meristemas quando crescem para o alto,
verticalmente, tem crescimento denominado ortotrópico. Em outras espécies, os meristemas
crescem horizontalmente, ou obliquamente, tendo portanto crescimento plagiotrópico. Esta
plagiotropia pode ser permanente ou reversível. Neste último caso, inicialmente os
meristemas crescem plagiotropicamente, mas no decorrer do período vegetativo tornam-se
mais ou menos eretos, dependendo do espaço disponível (p. ex.Delonix regia).
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Os modelos arquitetônicos são diferenciados para cada espécie devido às suas
exigências ecológicas distintas. A arquitetura da copa representa uma estratégia de
ocupação de espaço no ambiente florestal, para melhor utilizá-lo de acordo com as
características fisiológicas da espécie. Compreendendo isto, podemos aproveitar melhor as
características arquitetônicas de cada espécie, reduzindo os custos de manutenção e
melhorando a vitalidade das árvores.
Se o espaço horizontal é limitado, espécies monoaxiais com eixos ortotrópicos serão
a escolha mais acertada (p. ex. Cupressus sempervirens, fig. 2A). quando o espaço vertical
é limitado, as espécies com eixos plagiotrópicos são mais recomendadas (p. ex. Tipuana
tipu, fig 2B).
A programação do crescimento das espécies arbóreas é uma característica inata
poucas vezes reversível. O ipê-roxo (Tabebuia avellanedae) possui crescimento ortotrópico
definido, com uma ramificação dicotômica bastante peculiar (Fig. 3ª). Mesmo assim, o
crescimento vertical da copa predomina sobre o horizontal. Em outras espécies, os
meristemas apicais e das gemas axilares tem padrões de crescimento distinto, resultando
seu desenvolvimento em copas de arquitetura típica. O sombreiro (Terminalia catappa)
possui meristema terminal de crescimento indefinido e meristemas de gemas axilares de
crescimento definido. O desenvolvimento destas gemas segundo um padrão típico da
espécie resulta em copas monopodiais com crescimento semelhante, tnato para o alto,
quanto para os lados (Fig. 3B).

Figura 3 – Modelos de copa de ipê-roxo (Tabebuia avellanedae) e sombreiro (Terminalia
catappa). A largura das setas indica as taxas de crescimento
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Sempre deve ser dada atenção à possibilidade do total desdobramento do modelo
arquitetônico de cada espécie. Controlar o crescimento da copa através da poda tem sentido
apenas para direcionar a ocupação do espaço, nunca para delimitar o volume da copa. A
restrição do desenvolvimento da copa é utilizada em algumas espécies arbóreas para obter
formas de copas artísticas, com propósitos ornamentais (topiária). Esta prática exige no
entanto muita atenção do podado r, com cortes freqüentes das extremidades dos ramos.
2.2 ASPECTOS BIOLÓGICOS DA BASE DOS GALHOS
2.2.1 A MORFOlOGIA DA BASE DO GALHO
A poda significa a retirada de galhos, ou porções de um organismo vivo, a árvore.
Para que esta ação seja a menos traumática possível, devemos atentar para algumas
características importantes dos galhos e suas características dinâmicas em relação ao resto
do conjunto. A análise da morfologia da base do galho permite avaliar a atividade
metabólica das folhas deste galho, definindo o ponto mais correto para o seu corte.
Os elementos básicos da base do galho são (Fig. 4):
- a crista de casca: originada do acúmulo de casca na parte superior da base do galho,
na inserção no tronco. Devido ao crescimento em diâmetro do tronco e do galho, adquire
desenho de meia-lua, com as pontas voltadas para baixo;
- o colar: é a porção inferior da base do galho, na inserção do tronco. Quando é
pouco perceptível, com clara e harmônica passagem do tronco para o galho, este está em
franca atividade assimilatória. Quando o colar se destaca do tronco, sendo claramente
visível, o galho está em processo de rejeição, embora ainda possa ter folhas verdes e
brotações novas. Este entumescimento do colar é conseqüência do aumento do
metabolismo na região e dos mecanismos de defesa para compartimentalizar a lesão que
fatalmente ocorrerá com a morte do galho e sua quebra.
- a fossa basal: é o colar inverso, ou seja, uma depressão no tronco abaixo da base
do galho. Quando presente indica uma falta de fluxo de seiva elaborada do galho para o
tronco, mesmo com folhas vivas realizando fotossíntese. O galho já não contribui mais
nada para o crescimento da árvore, estando prestes a secar.

Fig. 4 – Morfologia da base do galho e linha de corte final na poda de galhos.
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2.2.2. REAÇÃO DAS ÁRVORES À PERDA DE GALHOS
A perda de galhos no ambiente natural é motivada ou por rejeição, devido à
ineficiência assimilatória, ou por acidente, sendo o vento a causa principal destes acidentes.
A maioria das espécies arbóreas possui mecanismos para reagir a estes traumas, sendo a
rejeição dos galhos o fato mais comum. Neste caso, reações químicas nas células do tronco
e da base do galho criam barreiras que visam impedir o avanço dos organismos
degradadores da casca e lenho (fungos e bactérias) dos galhos para o lenho do tronco
(SHIGO e LARSON, 1969; v.AUFSESS, 1975).
Estudos realizados na Alemanha por v.AUFSESS (1975) mostraram a
especificidade de fungos para degradar galhos de diferentes espécies arbóreas e porções dos
galhos (Tab. 1). E embora estes fungos sejam especializados em desdobrar o lenho e a
casca dos galhos, sua ação pode ser inibida por substâncias presentes nas células da base
dos galhos.
Fungo
Trametes pini
Altermaria tenuis
Stereum frustulosum
Polyporus sulphureus
Bispora betulina

Espécie florestal
Pinus sylvestris
Abies Alba
Pinus sylvestris
Abies Alba
Quercus robur

Material atacado
Lenho do galho
Lenho e casca do galho
Lenho e alburno do galho

Tabela 1 – Fungos que degradam a madeira de galhos de espécies florestais na Alemanha
(de v.AUFSESS, 1975).
Cabe destacar que existe uma relação estreita entre a espécie florestal e os fungos
degradadores de madeira dos galhos. No processo natural, após a morte do galho por
ineficiência, este é colonizado por fungos, bactérias e insetos, que causam sua degradação.
Após o enfraquecimento do lenho, poderá ser facilmente quebrado, desde que as condições
ideais ocorram: aumento do peso com uma chuva, impacto de outro galho caindo, ação do
vento, etc. Em condições de abrigo (povoamentos densos) e ambientes secos (desfavoráveis
ao desenvolvimento dos fungos), os galhos podem permanecer secos conectados aos
troncos por muitos anos. Ou mesmo a quebra pode não ocorrer rente ao tronco, faltando
posteriormente agentes que quebrem o toco restante. Este será incorporado ao lenho.
Quando os galhos perdem sua função,cedo, não tendo atingido ainda dimensões
grandes, nem os troncos são muito grossos, o crescimento radial do tronco engloba os tocos
remanescentes dos galhos. Mais tarde, quando o tronco tiver atingido diâmetros maiores,
desaparecem quaisquer vestígios de galhos. Este processo é denominado de desrama
natural. Quando as taxas de crescimento radial são elevadas, esta incorporação dos tocos
se dá rapidamente, ou contribue para reter galhos secos já quebrados na base, o que ocorre
frequentemente em Eucalyptus sp..
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A perda de galhos por ventos fortes pode ser por assim dizer um risco calculado. As
espécies arbóreas mais sujeitas a este tipo de acidente normalmente já possuem
mecanismos de defesa prontos para este evento. Talvez a espécie melhor preparada seja o
pinheiro brasileiro (Araucaria angustifolia). Mesmo que seja difícil quebrar um galho vital
pela ação do vento, a base do galho já está preparada para impedir a penetração de fungos
degradadores da madeira. O mesmo pode ser observado na imbuia (Ocotea porosa),
embora os mecanismos sejam diferentes.
Quando os galhos vitais e de grandes dimensões quebram, a base do galho pode não
estar preparada para a compartimentalização. As células mortas do centro do galho ou já
estão preparadas para a compartimentalização, ou servirão de entrada de fungos
degradadores de madeira.
A poda provoca um desequilíbrio entre a superfície assimilatória da copa (folhas) e
a superfície de absorção de água e nutrientes (raízes finas) (EHSEN, 1987). A reação da
árvore será de recompor a folhagem original, a partir de gemas epicórmicas. Estas gemas
podem estar dormentes, desde a formação dos galhos ou troncos, ou podem ser produto de
uma morfogênese, quando ocorre uma transformação de células do câmbio para dar origem
ao novo broto (RAST, BEATON e SONDERMAN, 1988). Em ambos os casos, os galhos
ou eixos produzidos a partir destas gemas possuem uma ligação deficiente com sua base,
constituindo fator de risco mais tarde (Fig. 5).

Fig. 5 - Posição dos brotos epicórmicos em troncos e galhos.
Detalhe: ligação dos brotos ao eixo maior.
Uma poda severa produz uma profusão de brotos epicórmicos, desejados apenas em
cercas vivas. Na poda de árvores, estes ramos epicórmicos apenas causam transtornos,
sendo muitas vezes removidos no ano seguinte. Para ressurgirem. Ramos epicórmicos
sempre devem ser removidos, pois não sendo parte do modelo arquitetônico original,
certamente causarão problemas futuros.
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Evitam-se ramos epicórmicos com podas menos severas, e na fase jovem da árvore.
Nesta fase as árvores possuem boa capacidade de desenvolvimento das gemas na parte
externa da copa, não desenvolvendo os ramos epicórmicos. Galhos senis ou com pouca
vitalidade ao serem eliminados, normalmente também não estimulam a brotação
epicórmica.
A perda de galhos e conseqüente exposição da base do tronco pode ter ainda um
efeito negativo denominado de "queima da casca". Determinadas espécies arbóreas
possuem casca pouco protegida contra altas temperaturas, por estarem adaptadas a
ambientes com menos energia (troncos sempre no interior da floresta, protegidos). A
exposição súbita a altas temperaturas geradas pela insolação direta, causa a morte das
células da casca na parte exposta, prejudicando sensível mente a árvore.
A quebra de galhos vivos ou a morte de galhos faz parte da vida de uma árvore. E
assim sendo, as árvores devem estar preparadas para se proteger contra a ação de
organismos programados para degradar biomassa vegetal, mantento a ciclagem de
nutrientes ativa. Este processo de proteção recebe o nome de compartimentalização da
lesão, e visa criar no interior do tronco barreiras para evitar o crescimento dos fungos
degradadores.
2.2.3 A COMPARTIMENTALIZAÇÃO DE LESÕES
Para realizar a poda correta em árvores urbanas, faz-se necessário observar o que
naturalmente ocorre nas árvores antes e após a perda de um galho. Estas alterações não se
resumem na simples perda física. Como todo ser vivo, a árvore tem mecanismos e
processos de defesa para reduzir os riscos de morte total após uma lesão. Mas diferente dos
organismos animais, o tecido vegetal não cicatriza, com substituição das células injuriadas.
No tecido vegetal são processadas alterações químicas no interior das células atacadas, e
formadas novas células para recompor parcialmente a estrutura afetada. Este processo é
denominado de compartimentalização (SHIGO e LARSON, 1969; TIPPET e SHIGO, 1981;
PEARCE, 1982; SHIGO, 1984). A compartimentalização pode ser dividida em quatro
etapas, segundo EBERT (1989), (Fig. 6):
Reação 1:
As células antes de perderem sua função (vida) ou as próximas de uma lesão
alteram seu metabolismo, passando a produzir taninos, para dificultar a dispersão de
patógenos. Inicialmente são produzidos polifenóis hidrosolúveis. Reagindo com
aminoácidos, alcalóides e íons metálicos, são formados complexos de baixa solubilidade,
que recobrem as paredes celulares, provocando alterações na cor do lenho. Esta reação com
as proteínas é mortal tanto para as células próprias quanto para as dos invasores. As células
antes de morrerem ainda conseguem se impregnar de substâncias repelentes de água
(cutinas e suberinas).
Reação 2:
Os vasos que dão acesso aos galhos são bloqueados. Em coníferas, como na
Araucaria angustifolia, em Pinus taeda, em P. elliottii, etc. os traqueideos são bloqueados
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com resinas. Em folhosas, látex ou gomas são produzidas. Em situações especiais inclusive
células parenquimáticas podem crescer para dentro dos vasos através das pontoações,
formando tilos que obstruem os vasos. Cristais também podem ser. depositados para
obstruir os vasos.
Reação 3:
Aumenta a atividade metabólica das células adjacentes à lesão. As células são
enriquecidas com açúcares. O câmbio passa a produzir mais células parenquimáticas. O
metabolismo destas células muda para a síntese de substâncias antibióticas. As substâncias
mais eficientes para conter o avanço dos fungos são polifenóis denominados de flavanóis.
Estas substâncias, embora tóxicas para o próprio organismo, também impedem o
crescimento dos fungos. Desta forma, a árvore vai produzindo células e sacrificandoas com
toxinas, para conter o avanço do micélio.
Reação 4:
As células do câmbio e parênquima floemático se multiplicam em velocidade maior,
para recobrir a lesão. Ricas em suberinas, estas células se protegem eficientemente contra
o avanço dos fungos, desenvolvendo-se inclusive sobre células contaminadas. O
fechamento da lesão, embora se processe em todos os lados, é mais ativo nas laterais da
lesão. sendo menos intenso na parte superior e inferior.

Em algumas espécies arbóreas as reações 1 e 2 são uma efetiva preparação do lenho
para o caso da quebra de galhos. Na Araucaria angustifolia a quebra de galhos é um
processo natural, para o qual a espécie está perfeitamente adaptada. Desde o início da
formação do galho, sua inserção no tronco está preparada para uma eventual quebra. O nó-
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de-pinho ilustra perfeitamente esta proteção, pois nada mais é, que o conjunto de células
enriquecidas com resina, para evitar a penetração de organismos patógenos no tronco.
Mesmo galhos de 20 cm de diâmetro, ao quebrarem, deixam no tronco uma estrutura
biologicamente resistente, permitindo anos de exposição aos agentes degradadores sem
contudo ser afetada. Esta proteção dura além da morte da árvore, e muitos anos após ter
deteriorada a madeira do tronco após queda de uma árvore, os nós ainda estão intactos no
solo.
Os processos de compartimentalização dependem da atividade metabólica, portanto
de células vivas. Quando ocorre uma lesão, as células inertes no interior do tronco não
podem mais se proteger. Estão portanto sujeitas à ação de fungos degradadores úteis para
desintegrar galhos secos, mas prejudiciais quando conseguem penetrar no tronco.
Para a poda, esta compartimentalização é fundamental, pois evita a dispersão da
degradação da madeira a partir da superfície do corte. Galhos com células vivas em toda a
sua secção transversal conseguem compartimentalizar a lesão, através da mudança do
metabolismo destas células. Quando os galhos atingem diâmetros maiores (e idades mais
avançadas), ocorrendo a morte das células no centro do galho, esta compartimentalização é
incompleta, trazendo portanto riscos para a estabilidade da árvore. Este é portanto um dos
motivos para promover a poda dos galhos o mais cedo possível, não deixando que estes se
desenvolvam atingindo grandes dimensões.
Outra conseqüência desta relação entre o processo de compartimentalização e o
metabolismo celular é a definição da época de poda. Quanto mais ativo for o metabolismo,
mais rápida se processará a compartimentalização. O início do período vegetativo é
portanto a época mais propícia para a realização da poda.
O tratamento da superfície do corte com produtos inibidores da atividade
microbiana, ou é ineficiente, ou causa mesmo danos ao processo de compartimentalização
(MERCER, 1982; SHIGO, 1984; SHIGO e SHORTLE, 1984). Os fungicidas normais são
ineficientes normalmente. As alternativas promissoras estão no uso de substâncias
estimuladoras do crescimento do calo cicatricial ou na semeadura de fungos antagônicos
dos degradadores da parede celular. De modo algum deve ser interferido no processo
natural de compartimentalização.
O processo de compartimentalização possui duas frentes de ação dentro da árvore.
A formação do cerne em uma espécie arbórea nada mais é do que a primeira reação se
processando nas células mais velhas, no interior do tronco. Em muitas espécies esta
proteção é tão eficiente, que confere características de alta durabilidade à madeira (p.ex. na
imbuia - Ocotea porosa).
A base para o processo de compartimentalização das lesões de galhos mortos ou
quebrados são as células do colar. Se o colar for lesionado, perderá sua eficiência protetora,
ocorrendo a penetração de fungos não mais pela base do galho, com a barreira protetora
ativa, mas sim pelas células adjacentes do lenho, lesionadas. Esta invasão também poderá
ser compartimentalizada, porém com o sacrifício de células vivas. A conseqüência na
madeira será a concentração de resinas ou gomas e a mudança de cor da madeira, devido
aos polifenóis (a cor vermelha ou marrom indica a presença destas substâncias na madeira).
A correta compreensão da compartimentalização e das reações das árvores a lesões não é
importante apenas para a poda. Todas as práticas de manutenção das árvores, tem como
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limitante a pouca capacidade das árvores de se defenderem de ataques que lesionem a casca
do tronco. Intacta, a casca é uma barreira excepcional para evitar a ação de insetos e fungos.
Lesada, pode se tornar porta de entrada de organismos patógenos.
2.2.4 A OCLUSÃO DOS CORTES DE GALHOS
Para a correta execução dos cortes de galhos, é imprescindível conhecer os
processos de multiplicação das células que comandam o crescimento do tronco. A
multiplicação celular em um organismo vegetal ocorre nas gemas terminais, promovendo
o aumento de altura e comprimento dos galhos, e no câmbio, a região sob a casca (floema),
antes do lenho (xilema), promovendo o crescimento em diâmetro dos troncos. Esta última
região é fundamental para a poda. Apenas as células do câmbio se dividem e multiplicam.
A destruição destas células (p.ex. pelo descascamento) interrompem o crescimento em
diâmetro do tronco.
As células do câmbio se dividem basicamente em dois planos:
- a divisão periclinal, em um plano tangencial ao tronco, aumentando o diâmetro do
tronco;
- a divisão anticlinal, em um plano radial ao tronco, para aumentar o número de
células a medida que aumenta o perímetro do tronco (Fig. 7).
Analisando agora a conformação da base do galho, observa-se que o plano de
divisão periclinal, principal responsável pela oclusão dos cortes, varia de acordo com a
posição da célula, se no galho, colar ou tronco (Fig. 8).
Na base do galho (colar), o plano de divisão periclinal é no sentido do eixo do galho.
Portanto o corte sem danificar estas células, provocará a oclusão mais rápida. Isto pode ser
constatado algum tempo após a poda, pelo anel completo que forma o tecido cicatricial (Fig.
9, A). Anéis incompletos são motivados normalmente por cortes incorretamente localizados
(Fig. 9, B e C).
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2.3 TÉCNICAS DE CORTE DOS GALHOS
2.3.1 PODA DE EDUCAÇÃO
A poda dos galhos deve ser realizada o mais cedo possível, para evitar cicatrizes
muito grandes, desnecessárias. A poda de formação na fase jovem sempre é uma mutilação,
devendo ser executada com cuidado. O arboricultor deve ter em mente o modelo
arquitetônico da espécie, considerando portanto o futuro desenvolvimento da copa no
espaço em que a árvore está estabelecida. Galhos baixos que dificultarão a passagem de
pedestres e veículos deverão ser eliminados precocemente. Galhos que cruzarão a copa ou
com inserção defeituosa deverão igualmente ser eliminados antes que os cortes se tornem
muito difíceis. O atrito de dois galhos provocará lesões enfraquecendo o lenho destes.
Quando a gema terminal de árvores com eixos diferenciados em ortotrópicos e
plagiotrópicos for danificada, normalmente o modelo arquitetônico original é substituído
por um modelo sem organização. Os galhos de Araucaria angustifolia, o pinheiro brasileiro,
nunca darão origem a novo eixo ortotrópico. Isto nesta espécie só é possível a partir de
gemas epicórmicas do eixo principal, distintas das gemas epicórmicas dos galhos (que
formarão novos galhos plagiotrópicos). Já os galhos plágiotrópicos de Terminalia sp.
produzem uma volumosa copa ortotrópica quando for eliminada a gema apical do eixo
principal. Porém o modelo original é perdido, desaparecendo a ramificação típica desta
espécie.
Nas árvores com todos os eixos vegetativos ortotrópicos, a perda da gema apical é
corrigida com a liderança de um ou vários dos outros eixos. Neste caso deve ser feita a
poda para selecionar um eixo líder apenas. Caso contrário estaremos criando um potencial
ponto de ruptura neste tronco múltiplo mais tarde. Isto ocorre com freqüência em
Cupressus sempervirens, inicialmente plantado como cerca viva e podado para não
ultrapassar uma determinada altura. O abandono da poda constante permite o
desenvolvimento de troncos múltiplos, com alto risco de quebra.
2.3.2. PODA DE MANUTENÇÃO
Na poda de manutenção são eliminados basicamente galhos senis ou secos,que
perderam sua função na copa da árvore. Estes galhos podem em algumas circunstâncias ter
dimensões consideráveis, tornando o trabalho mais difícil do que na poda de formação. Na
execução desta poda deve ser dada especial atenção à morfologia da base do galho.
O procedimento para cortar galhos de dimensões maiores (acima de 5 cm), é
denominado de 3 cortes (Fig. 10). Primeiramente faz-se um corte na parte inferior do galho,
a uma distância do tronco equivalente ao diâmetro do galho, ou no mínimo 30 cm. Este
corte não precisa ser profundo, 1/3 do diâmetro do galho é suficiente. O próprio peso do
galho dificultará a ação da serra. O segundo corte é feito na parte superior do galho, mais
distante do tronco, uns 2 a 3 cm além do corte inferior, até a ruptura do galho. O terceiro
corte visa eliminar o toco remanescente. Sem estar sendo forçado pelo peso do galho, este
corte muitas vezes deverá ser feito de baixo para cima, preservando o colar e a crista de
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casca intactos. Isto porque, a serra nem sempre pode ser corretamente posicionada na parte
superior do galho, devido ao angulo de inserção muito pequeno.
O corte de galhos pesados sem os tres cortes, provocará danos no tronco logo abaixo
do galho, com descascamento ou mesmo extração de lascas do lenho. Estas são portas de
entrada para patógenos, indefensáveis.
Através do primeiro e segundo corte pode se dar uma direção de queda ao galho, sendo
possível assim desviar obstáculos entre o galho e o solo, como fios de energia elétrica,
telefone, beirais de telhados ou mesmo outras plantas no solo (Fig. 11). Com o auxílio de
cordas este direcionamento se torna ainda mais fácil.

Figura 10 – Posicionamento dos três cortes em galhos grossos (diâmetro maior que 2 cm).
2.3.3 PODA DE SEGURANÇA
Esta poda técnicamente é semelhante à poda de manutenção, com a diferença de ser
praticada em galhos normalmente vitais ou não preparados pela árvore para o corte. A
alternativa para esta eventualidade, é o corte em etapas. Na primeira poda, o galho é
cortado a uma distância de 50 a 100 cm do tronco. O galho assim debilidatado provocará a
ativação dos mecanismos de defesa. Após um ou mais períodos vegetativos, procede-se à
segunda poda, agora junto ao tronco, concluindo a operação de remoção do galho.
3. AS RAÍZES DAS ÁRVORES
3.1. MORFOLOGIA DAS RAÍZES
Para aplicar corretamente a poda de raízes, é necessário entender seu funcionamento,
suas funções e importância para a árvore. Como os galhos e a copa, as raízes crescem quase
que continuamente, aumentando paulatinamente a biomassa vegetal dentro do solo. Estimase que em árvores sadias exista uma relação de 2: 1 entre a biomassa aérea e subterrânea.
Portanto para ter árvores sadias, de grande porte, também é necessária uma estrutura
radicial compatível.
Em uma raiz podem ser definidas quatro porções distintas, cujas funções são
bem definidas:
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Coifa e meristema apical - A ponta das raízes é o local onde se processa a multiplicação
celular necessária para o crescimento em comprimento das raízes. A região de intensa
multiplicação celular é protegida por uma capa protetora, a coifa, cuja função além da
proteção, é de guiar a raiz em formação através dos espaços abertos dentro do solo.
Zona de alongamento das células - No processo de multiplicação são formadas muitas
novas células, de tamanho reduzido. Para ocorrer o crescimento das raízes, estas células
precisam aumentar de volume (através da absorção de água). Ao aumentarem de volume,
estas células empurram a coifa para dentro dos espaços vazios do solo. A zona de
alongamento normalmente não ultrapassa a 5 mm de comprimento.
Zona dos pelos absorventes - Uma vez concluído o alongamento das células, começa a
formação dos pelos absorventes. Os pêlos absorventes são estruturas unicelulares que
penetram lateralmente às raízes no solo, aumentando consideravelmente a superfície de
contato entre raízes e a solução do solo, onde estão diluídos os sais necessários à nutrição
da planta. É apenas através dos pelos absorventes que ocorrem as trocas químicas entre o
solo e a planta. A vida dos pelos absorventes é limitada, acompanhando o crescimento da
ponta da raiz. Esta parte da raiz também deverá ficar imóvel, caso contrário, os pelos
absorventes ainda funcionais seriam destacados das raízes. Os pelos absorventes
normalmente tem vida curta, de poucos dias.
Zona das raízes laterais - Após a secagem dos pêlos absorventes, as células externas da
raiz são enriquecidas com substâncias químicas (suberinas). Forma-se assim um envoltório
protetor, para evitar a penetração de fungos e bactérias patógenas. A partir de células
centrais desta raiz podem se desenvolver raízes laterais, que terão a mesma estrutura já
descrita. Aumentam assim as extremidades de crescimento, e por conseguinte a superfície
de absorção de água e nutrientes.
O crescimento das raízes é portanto quase que constante, dependendo das condições
ambientais no solo. Inicialmente o crescimento da raiz é em profundidade, visando alcançar
camadas de solo menos sujeitas á flutuação de umidade. Posteriormente se desenvolvem
raízes de crescimento horizontal, mais próximas à superfície do solo, para a absorção de
nutrientes. Segundo vários estudos realizados, no mínimo 80 % da biomassa de raízes está
nos primeiros 20 cm de solo, incluindo-se todos os tipos de raízes. Mesmo em plantas com
raízes pivotantes (verticais) pronunciadas (Fig. 13).
Quando a biomassa aérea aumenta, algumas raízes passam a ter papel fundamental
na sustentação do tronco. Para tanto, crescem em diâmetro, e normalmente de forma
excêntrica, ou seja, há um maior crescimento na parte superior das raízes (= menor
resistência do solo).
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Figura 13 - Proporção entre a parte aérea e a subterrânea em uma árvore plantada em uma
calçada, em solos compactados.
Em uma árvore temos portanto 5 tipos de raízes, de acordo com seus diâmetros:
- raízes finas (diâmetros < 2 mm): as raízes de absorção de nutrientes. Podem ter
vida curta, tanto em função das condições ambientais adversas, quanto em função de
predadores. Mas se renovam constantemente. Podem ser comparadas às folhas decíduas,
que caem no outono.
- raizes flexiveis ( 2 a 5 mm): são as raízes condutoras de água e sais dissolvidos.
Sua renovação já não é tão freqüente.
- raízes lígnificadas ( 5 a 10 mm)
- raízes grossas (10 a 20 mm)
- raízes fortes ( > 20 mm)
Para a sobrevivência, crescimento e funcionalidade das raízes, as condições do solo
devem ser favoráveis, dentro de determinados limites. Os elementos mais importantes são o
oxigênio do ar e a água do solo. Diferente do espaço aéreo, no solo o ar tem menos
oxigênio, devido à decomposição da matéria orgânica (liberação de gases), à respiração de
microorganismos e à fixação em reações químicas de oxidação. Estima-se que a
concentração de oxigênio varia de 12 a 20 % no ar do solo. Em concentrações menores de
12 % podem ocorrer danos nas pontas das raízes (morte destas), sendo que com menos de
10 % ocorre a morte de microorganismos do solo.
Outro fator limitante é a água. Quando em excesso ocupa os espaços do solo,
expulsando o ar, vital para o crescimento das raízes. Quando em falta, impossibilita a
absorção de sais minerais e o aúmento do volume das células. Conseqüentemente, períodos
prolongados de chuva que umedeçam demasiadamente o solo, podem provocar a morte das
raízes finas. Estas no entanto se regeneram com facilidade após serem restabelecidas
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novamente as condições favoráveis de umidade do solo: O mesmo sucede com relação à
falta de água no solo.
A aeração do solo é afetada diretamente pela compactação do solo. A compactação
reduz os espaços disponíveis para a circulação de ar no solo, dificultando portanto o
crescimento das raízes. O mesmo efeito pode ser obtido com camadas impermeabilizantes
na superfície do solo (asfalto, calçadas de cimento, etc). Esta impermeabilização, além de
impedir a entrada de água no solo, dificulta as trocas gasosas, inviabilizando a microfauna e
-flora.
Outro fator importante para o crescimento das raízes é a temperatura do solo. As
raízes param de crescer quando a temperatura do solo for inferior a determinados limites,
próprios de cada espécie. No inverno podem portanto ocorrer paralizações de crescimento.
Temperaturas muito elevadas (solo nu), inibem o crescimento das raízes por influir no
balanço hídrico do solo, e também na atividade biológica deste solo.
A grande maioria das espécies arbóreas participa de associações biológicas com
outras espécies vegetais (fungos e bactérias). Mais conhecidas são as associações
simbionticas entre leguminosas e bactérias fixadoras de nitrogênio (Rhyzobium). Mas
também existem espécies arbóreas formando simbioses com actinomicetos.
Mais difundidas são no entanto as associações com fungos. Estas podem ser com
endomicorrizas, ectomicorrizas e micorrizas arbuscular-vesiculares. Em comum estas
associações tem o uso do micélio do fungo para aumentar a superfície de absorção de água
e sais minerais pelas raízes. Neste contexto, as micorrizas arbuscular-vesiculares podem
formar uma densa rede de micélio dentro do solo e em contato com a matéria orgânica,
propiciam uma excelente nutrição às árvores.
3.2. FUNÇÕES DAS RAÍZES
As raízes finas são a base para a absorção de água e nutrientes pelas plantas. É nelas
que ocorre também a síntese da citocinina, uma substância reguladora de crescimento
necessária no metabolismo da planta. As raízes finas também podem exudar substâncias
solventes (como o ácido cítrico), para melhorar a absorção de sais minerais.
A fixação da árvore no solo ocorre com a combinação de três forças, vinculadas às
raízes de maior dimensão. As raízes fortes basais (laterais à raiz principal e próximas à
superfície do solo), oferecem resistência à distensão e à compressão. Por isto desenvolvem
lenho de compressão na parte superior da raiz.
As raízes grossas e longas reagem à tensão, servindo de ancoragem à árvore. E o
conjunto de raízes laterais lignificadas, grossas e fortes, mantem coeso um torrão de terra
de consideráveis dimensões. Este torrão funciona como contrapeso, evitando a queda da
árvore. Quando o solo se tornar muito úmido após chuvas prolongadas, pode ocorrer a
desestabilização deste torrão, provocando a queda da árvore (Fia. 14).
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Em muitas espécies arbóreas as raízes grossas funcionam como depósitos de
reservas nutritivas, tanto para suprir a regeneração de raízes finas quanto para suprir a parte
aérea de sais minerais.
3.3. O CORTE DE RAÍZES
A poda de raízes deve ser uma prática aplicada com muito critério. A capacidade de
regeneração das raízes é bem mais limitada que a regeneração da copa. Quanto maior a
dimensão da raiz cortada, mais difícil e demorada sua regeneração, maiores também os
riscos para a estabilidade da árvore. As raízes finas se regeneram abundantemente e
constantemente. A reposição de raízes grossas e fortes é obtida apenas a longo prazo (Fig.
15).

Figura 15 – Corte de raízes para colocação de tubulações. No detalhe as raízes finas de
regeneração constante.
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Deve-se portanto evitar o corte de raízes grossas e fortes, principalmente próximo
ao tronco (raízes basais). Quanto apenas uma raiz de um conjunto maior for cortada, os
riscos serão menores. Deve se evitar a todo custo, o corte de raízes em planos totais (valetas
sob a copa das árvores). Às vezes estes cortes podem estar associados a impedimentos em
outros lados do prato de raízes, levando a uma total desestabilização da árvore.
Quando o corte de uma raiz for inevitável, recomenda-se a seguinte técnica (Fig. 16):
a) Expor a raiz totalmente em uma distância de 50 cm, manualmente;
b) Cortar a raiz com ferramenta afiada (serra) na extremidade mais próxima da
árvore, sem movimentar a raiz. Fazer um corte liso;
c) Eliminar a parte restante, agora sem função;
d) Proteger a parte viva contra o dessecamento, tanto a raiz quanto a terra;
e) Proteger a raiz contra choques ou pressões.

A - Exposição cuidadosa das raízes, manualmente
B - Corte da raiz do lado da árvore primeiro, com serrote afiado, evitar machados.
C - Corte da raiz na outra parede da valeta
D - Proteção da raiz cortada e do solo contra dessecação
Figura 16 - Representação esquemática da poda de raízes
As conseqüências diretas da poda de raízes grossas ou fortes são:
- diminuição da estabilidade da árvore;
- diminuição da absorção de água;
- diminuição da absorção de sais minerais;
- criação de uma área de contaminação. Esta poderá comprometer mais tarde toda a
estrutura da base da árvore.
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A forma mais eficiente de evitar problemas com raízes é a criação de um espaço
enraizável para a árvore. Plantando-se árvores sobre solos compactados, elimina-se
qualquer possibilidade de acomodação do solo em torno da raiz que está aumentando de
diâmetro. Correções posteriores são possíveis, porém nem sempre compatíveis com o
trânsito de pedestres (elevação de calçadas). Embora cada espécie tenha modelos de
arquitetura radicial próprios, o meio físico é o principal modelador das raízes. E nunca deve
ser esquecido, que grande parte das espécies arbóreas utilizadas na arborização urbana é de
ambiente florestal, no qual o solo possui características totalmente diferentes das
encontradas no meio urbano.
4. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A PODA DE ÁRVORES
Na fase jovem a poda é de educação, visando formar uma copa saudável, que não
ofereça riscos no futuro. Uma vez a árvore atingindo seu pleno vigor, deve ser praticada a
poda de manutenção, que visa eliminar precocemente, eventuais quebras de galhos secos ou
mal formados devido à falta da poda de formação. Quando a árvore atinge sua fase mais
adulta, na segunda metade de sua expectativa de vida, passamos a praticar ainda a poda de
segurança, que visa eliminar potenciais quebras de galhos de grande porte. Muitas vezes a
evolução da cidade é mais rápida que o crescimento da árvore, e o processo de urbanização
cria situações novas de ambiente, aos quais uma árvore adulta não mais pode se adaptar.
Estas três categorias de podas se diferenciam quanto ao tipo de galho cortado,
exigindo portanto cada uma ferramentas e equipamentos próprios.
4.1 FERRAMENTAS BÁSICAS PARA A PODA
Cada ferramenta utilizada na poda tem uma aplicação específica, garantindo assim
um trabalho eficiente e seguro. Antes de iniciar a poda deve portanto ser analisado o
trabalho a ser feito, para a escolha das ferramentas mais apropriadas.
Tesouras de poda: as tesouras de poda servem para cortar galhos finos, até 15 mm
de diâmetro. Distinguem-se dois princípios de corte: uma lâmina sobre base de apoio e de
duas lâminas sobrepassantes (Fig.17). Nas tesouras de uma lâmina, devido à forma de
articulação, o corte é feito puxando a lâmina através do galho. Com isto o corte se torna
mais leve. Já nas tesouras de duas lâminas, o corte é feito por cizalhamento transversal das
fibras e corte. Nestas tesouras a correta posição das lâminas é fundamental para obter o
corte em madeiras mais duras. Se incorretamente posicionadas, as lâminas da tesoura ao
cortarem as fibras tendem a se afastar, não se completando o corte (Fig.17 C).
Podão: as tesouras de poda são manuais, e o alcance se restringe ao comprimento
do braço do operador. Quando devem ser podados galhos de até 25 mm de diâmetro em
alturas maiores, lança-se mão do podão. Esta ferramenta é uma tesoura de poda montada
sobre hastes de comprimentos variáveis, acionada através de um cordel. Um sistema de
redução de força com roldanas e braços de alavanca, permite um corte com relativa
facilidade. Embora o equipamento não tenha limites de altura, recomenda-se não utilizar
hastes com mais de 6 m de comprimento, já que grande esforço é dispendido para manusear
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a haste, além do risco envolvido (contato com fiação elétrica). Equipamentos mais
modernos possuem sistema hidráulico ou pneumático de transmissão de força, porém estes
equipamentos tem menor flexibilidade de uso e são caros.

Figura 17 – Ação das tesouras de poda. A – uma lâmina com base de apoio; B – duas
lâminas; C – posicionamento do galho; D – podão.
Serras manuais: quando os galhos a serem cortados possuem diâmetros de 2 a 15
cm, o uso de serras manuais é recomendado. Estas serras possuem as mais variadas
características, de acordo com a finalidade de uso:
- podem ser retas ou curvas;
- podem ter de 6 a 2 dentes por polegada;
- podem ser rígidas ou de arco;
- podem ter perfil uniforme ou trapeizodal;
- podem ser de corte unidirecional ou bidirecional.
Estas características são combinadas para produzir uma ferramenta útil;
a) as serras curvas facilitam o corte, pois naturalmente, pelo movimento da lâmina,
os dentes são forçados contra a madeira. São porém de confecção mais cara (Fig. 18 A).
b) quanto maior o diâmetro do galho, maior o dente da serra. Para galhos menores, 6
dentes por polegada (4 mm cada dente) são o ideal. Para os galhos mais grossos, de 10 a 15
cm, 2 dentes por polegada (12 mm cada dente) são recomendados.
c) as serrar rígidas possuem lâminas mais largas que as tensionadas por arcos. A
largura do corte sendo maior, exige maior esforço de corte que em serras finas. Como as
serras de lâmina larga tem dimensões menores, permitem o acesso a locais com menos
espaço (forquilhas).
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Figura 18 - Serras manuais de poda e suas características.
A - Serra curva, serra reta, serra de arco.
B - Serra de perfil trapeizodal;
C - Serra de perfil uniformecom trava.
d) as serras de perfil uniforme necessitam de trava, ou seja, um desvio dos dentes
para os lados, alternada mente, para realizar um corte com largura maior que a espessura da
lâmina (Fig.18 C). Caso contrário, a fricção da lâmina contra as paredes do corte causa um
esforço enorme, dificultando sobremaneira a operação. Modernamente as serras são
confecionadas com perfil trapeizodal, que produz o mesmo efeito da trava, sem no entanto
necessitar desta (Fig.18 B).
e) a ação de corte unidirecional, no sentido do operador, tem vantagens ergonômicas
e de segurança no trabalho. Neste caso, durante o trabalho, ao tracionar a serra, o corpo é
puxado contra o galho, servindo para auxiliar na estabilidade do apoio, ao trabalhar no
interior da copa, ou utilizando o peso do corpo para a tração, em cortes acima da altura da
cintura.
Moto-serras: para o corte de galhos com diâmetros maiores devem ser utilizadas
moto-serras. Este equipamento no entanto foi desenvolvido para cortes com apoio no solo,
sendo portanto seu uso com apoios precários (escadas, galhos, etc.) de alto risco para o
operador. Recomenda-se trabalhar com motoserras apenas apoiado em plataformas
elevatórias, cestos ou andaimes. Em casos extremos ou de urgência, quando for necessário
utilizar a moto-serra apoiado em galhos, a moto-serra deverá ser sustentada por uma corda
auxiliar.
Mais recentemente a indústria desenvolveu moto-serras montadas em hastes
telescópicas, com o operador apoiado no solo e a serra acionada por mecanismo hidráulico.
Estas serras são muito úteis, tem também a limitação da altura de alcance da haste (6 a 7 m),
e a posição do galho. Galhos com desvio da horizontal de mais de 45° são de corte mais
dificultado.
Foice e machado: ferramentas de impacto, exigem apoio firme no solo para
manuseio seguro. São recomendadas apenas para reduzir o tamanho de galhos já cortados,
facilitando seu transporte. Em hipótese alguma devem ser utilizadas na poda, muito menos
para o corte de galhos dentro da copa.
4.2 EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS
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A manutenção de árvores exige equipamentos acessórios, que facilitam os trabalhos
e tornam as operações mais seguras. Alguns destes equipamentos são opcionais, outros no
entanto não podem faltar no local de trabalho.
Escadas: normalmente o acesso à copa da árvore é feito através de escadas, de
madeira, fibra de vidro ou alumínio, para posterior movimentação dentro da copa com
apoio nos galhos. As escadas de melhor manuseio são as de dois corpos, com comprimento
total de 6 a 9 m, quando totalmente estendidas. Escadas mais compridas são
contraproducentes, devido à dificuldade de movimentação, e segurança do trabalho. As
escadas, para atenderem às normas de segurança mínima, devem ter:
- apoios ao solo antiderrapantes (borracha), com base larga; - apoio na árvore
antideslizante (borracha), quando usada em encosto transversal;
- apoio na árvore único, flexível, quando usada em encosto longitudinal (Fig.19);
- sistema de fixação ao tronco, normalmente corda, para evitar o tombamento da
escada, principalmente quando esta servir de base para o operador.
Cordas: a corda é acessório indispensável em qualquer operação na copa das
árvores. No mínimo, serve de comunicação entre o operador e o solo, para a movimentação
de ferramentas por exemplo. Mas é na segurança que a corda assume funções inestimáveis
(Fig.20):
- segurança do operador: presa ao cinto de segurança e passada sobre um galho em
ponto superior, serve para sustentar o operador em locais de difícil apoio. Neste caso um
auxiliar no solo será encarregado de manter a tensão da corda, garantindo a segurança.
- segurança de galhos: amarrada ao galho a ser cortado, e passada por cima de outro
galho mais alto, forte, evita que o galho caia descontroladamente, podendo o galho ser
arriado após o corte sem problemas.
Figura 19 - Características da escada para encosto seguro.
Apoio antiderrapante nas longarinas e flexível na extremidade.
- no corte de árvores: usada com o devido cuidado,
auxilia no tombamento direcionado de árvores que possam ser
retiradas inteiras. Recomenda-se o uso de duas cordas no
mínimo. O uso da corda nestas situações pode ser perigoso,
devido à dificuldade de estimar o peso da árvore que será
cortada, e portanto da força a ser feita. Esta operação exige
treinamento intenso, devendo-se dar preferência aos cabos de
aço com guinchos manuais bem ancorados.
O material mais recomendado para as cordas é o sisal, ou fibras naturais. Cordas de
fibras sintéticas são mais resistentes, porém possuem uma elasticidade maior, que em casos
extremos pode significar acidente sério. O diâmetro das cordas deve ser de 10 a 15 mm
para as cordas de segurança, e de 5 mm para as cordas de lançamento ou de comunicação
(içamento de ferramentas).
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Andaimes: em situações peculiares de manutenção, ou no desmonte de uma árvore
que não permita a queda livre de galhos, devem ser armados andaimes (normalmente
tubulares, modulados), que permitem um trabalho seguro, tanto para o operador quanto
para os demais participantes da equipe. Embora de montagem demora, são uma alternativa
interessante na manutenção da arborização urbana.

Figura 20 - Uso de cordas na manutenção de árvores. Segurança pessoal e sustentação de
galhos a cortar.
Plataformas elevatórias ou cestos: quando as operações de manutenção são
rápidas, o uso das plataformas elevatórias tem se mostrado muito eficiente. Montadas sobre
caminhões ou reboques, estas plataformas montadas em braços articulados ou telescópicos
de acionamento hidráulico, atingem alturas de 15 até 30 m. Permitem assim o trabalho nas
copas, principalmente na periferia, a grandes alturas, inacessíveis do interior da copa. As
características mais importantes destas plataformas são:
- comando hidráulico na plataforma, à prova de acionamento involuntário;
- isolamento elétrico da plataforma;
- espaço para dois operadores;
- horizontalidade da plataforma a qualquer altura.
Não se recomendam cestos adaptados a gruas, de difícil controle e instabilidade
muito grande. Especial atenção deve ser dado no trabalho com plataformas próximo a
linhas de energia elétrica.
Gruas: no caso da poda de galhos mais grossos, pode ser conveniente o uso de
gruas, destinadas a segurar o galho durante a operação de corte, e seu arriamento posterior
ao solo. A operação com gruas exige cuidados, principalmente para o operador que está
cortando o galho. Estimar o centro de gravidade de um galho antes do corte, para que após
o corte não tenha uma movimentação brusca em direção desconhecida, é tarefa das mais
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difíceis. E um galho fixado no ponto errado, pode se tornar em uma alavanca que atinge o
operador, que não tem chances de se esquivar!
4.3 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Todos os operadores da manutenção de árvores devem usar os equipamentos de
proteção individual, para evitar acidentes, com lesões às vezes graves. Os equipamentos
mínimos são:
- capacete com fixação no queixo e óculos, para evitar a serragem nos olhos, e com
protetores auriculares para os operadores de moto-serra;
- luvas de couro (luvas de raspa);
- sapatos com solado reforçado, rígido;
- cinto de segurança, com alça de comprimento variável para troncos de diâmetros
diversos;
- esporas: as esporas devem ser usadas apenas no desmonte de árvores condenadas.
Normalmente seu uso causa lesões na casca, que posteriormente podem trazer problemas
para a árvore. Em casos de emergência, as esporas podem ser toleradas, uma vez que
aumentam considerávelmente a segurança do operador em seu apoio no tronco ou em
galhos.
- coletes refletores: devem ser de uso obrigatório para os auxiliares que trabalham
no solo, principalmente quando a poda for feita em vias públicas.
O isolamento da área de trabalho é outro procedimento muitas vezes negligenciado
nas operações de poda. O operador na árvore deve se preocupar com a sua segurança e com
o seu trabalho, não podendo ainda cuidar de eventuais passantes. Recomenda-se portanto
isolar a área sob a copa, evitando a passagem de pedestres, animais ou veículos.
Para o isolamento da área de trabalho são utilizados: - cones de sinalização;
- cavaletes;
- cordas;
- fitas plásticas em cores chamativas;
- placas de sinalização.
Para o trabalho em vias públicas, deve ser dada atenção ao tráfego. A comunicação
dos trabalhos à autoridade competente, que deverá promover um controle sobre o trânsito
de veículos, sinalizando desvios ou interditando as ruas, é uma providência necessária.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Do exposto podem ser extraídas algumas conclusões, de forma mais sintética:
1. O porte de uma árvore e a forma de sua copa são definidos por um modelo arquitetônico,
próprio de cada espécie.
2. Adequar uma árvore a um espaço menor do que seu desenvolvimento natural exige, não
é recomendável. Escolha outra espécie que se contente com menos espaço.
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3. Através da poda de galhos o desenvolvimento da copa pode ser direcionado para se
processar a alturas maiores, nunca ser suprimido permanentemente.
4. A poda deve ser executada o mais cedo possível, para reduzir as áreas dos cortes e
facilitar o recobrimento destas com lenho sadio.
5. Ao cortar um galho, preservar o colar e a crista de casca intactos, mesmo que isto
signifique tocos um pouco maiores.
6. Os galhos devem ser cortados assim que perderem sua vitalidade. Evitar a inclusão no
lenho do tronco de galhos em decomposição. Isto significa também cortes lisos, sem lascas
ou estrepes.
7. As árvores possuem defesa própria, a compartimentalização, para restringir ao máximo
os efeitos negativos de lesões.
8. Não reduzir a copa demasiadamente. Se uma poda severa for necessária, processá-Ia em
etapas, com mais freqüência.
9. Utilizar ferramentas afiadas corretamente, com cabos bem fixados.
10. Evite usar ferramentas de impacto (facões, foices, machados) na poda.
11. Ao utilizar moto-serras, atentar para o apoio seguro dos pés.
12. Usar os equipamentos de segurança recomendados para cada operação.
13. O trabalho de poda exige condicionamento físico do operador e treinamento constante.
14. A poda é uma atividade de alto risco, para operadores e passantes. Isole a área de
trabalho.
15. O corte de raízes grossas e fortes pode afetar a estabilidade de uma árvore.
16. Diferente dos galhos, a recuperação de raízes grossas cortadas é muito mais lenta.
17. Raízes grossas não foram programadas para serem perdidas, portanto as árvores não
tem a mesma eficiência nas raízes para compartimentalizar lesões, como tem no tronco ou
galhos.
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1. Introdução
O mercado madeireiro do sul do Brasil, até o início da década de 1980 estava bem
abastecido de madeira de araucária, de boa qualidade. Não tão bom quanto nas décadas de
40 e 50, mas ainda de qualidade suficiente para satisfazer as maiores demandas. Também a
madeira de espécies folhosas, oriundas das florestas naturais, apresentava a qualidade
requerida para a construção civil, movelaria, artigos domésticos e uso industrial. Porém a
falta de manejo silvicultural destas florestas naturais, impediu a continuidade da produção
qualitativa de madeira, e teve como conseqüência a busca de fontes alternativas de matéria
prima.
Na década de 70 ocorrera a fase do reflorestamento intensivo com coníferas exóticas,
mais produtivas em biomassa, porém fornecendo um produto que inicialmente estava
comprometido com a indústria de celulose. A escassez de matéria prima para a serraria
levou à utilização da madeira de Pinus spp. em serrarias, lançando no mercado um produto
que não havia sido preparado para tal. O defeito mais visível desta madeira é a presença de
grandes nós, remanescentes dos galhos que não foram removidos em época oportuna. Estes
nós provocam a descontinuidade das fibras da madeira, e para muitos usos, enfraquecem as
peças.
Na década de 90 o mercado madeireiro tornou-se exportador de madeira de pinus, e
mais do que nunca, a questão da qualidade da madeira tornou-se crucial. Os produtores que
haviam praticado uma silvicultura mais intensiva na fase jovem dos povoamentos,
passaram a ser recompensado pelos seus esforços, mostrando que com poucos
investimentos, no momento certo, podiam ser obtidos elevados retornos financeiros. Porém
mais do que o estímulo financeiro, a exigência do mercado internacional e nacional por
madeira de alta qualidade, tem motivado os proprietários de florestas e industriais da
madeira a investir em uma produção de melhor qualidade.
Neste manual pretendemos reunir as informações mais atualizadas relacionadas com
a poda de espécies arbóreas florestais, uma vez que não só Pinus spp. deve ser podado,
como será demonstrado no capítulo 2. Praticamente todas as espécies arbóreas necessitam
de podas para a produção de madeira sem nós ou formar um tronco reto, o que também será
discutido no capítulo 2. No capítulo 3 serão apresentados os fundamentos da elaboração de
um programa de podas, já que este varia de local para local, de espécie para espécie, de
objetivo para objetivo, etc. As ferramentas utilizadas na poda serão apresentadas no
capítulo 4, e a análise econômica da poda será avaliada no capítulo 6.
Uma nova prática com relação à poda será apresentada no capítulo 5. Esta prática
atualmente inexiste no Brasil, porém com a maior importância que a poda está tendo,
deverá logo ser institucionalizada. Trata-se do "Certificado de Povoamentos Podados", um
documento emitido por instituições independentes, idôneas, atestando as características do
povoamento no momento da poda. Este documento embasará futuras negociações,
atestando a qualidade da madeira, evitando os testes de serraria ou laminação, atualmente
muito comuns.
Várias empresas florestais já fizeram da poda um tratamento silvicultural de rotina
nos povoamentos plantados. Após consulta prévia, escolhemos duas para apresentarem
neste Manual suas rotinas e experiências. Assim sendo, no capítulo 7 contribuíram as
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equipes técnicas das empresas DURATEX e KLABIN FABRICADORA DE PAPEL E
CELULOSE S.A. para uma discussão prática dos problemas associados à poda.
O texto deste manual é baseado em pesquisas realizadas no Brasil e no exterior,
procurando-se sempre uma linguagem simples e clara. O uso (e abuso) de gráficos, visa
uma melhor compreensão dos fundamentos da poda, permitindo ao leitor adaptar a sua
situação especial sem maiores dificuldades, facilitando, portanto suas decisões. A
montagem não encadernada objetiva sua contínua atualização, permitindo a adição de
informações mais atualizadas quando disponíveis.
2. Aspectos biológicos das árvores, copas e galhos.
2.1 Os modelos de crescimento
A estrutura de uma árvore, suas raízes, o tronco, galhos e folhas, não é produto de
processos aleatórios. Todas as características de porte, forma da copa, disposição de folhas
e flores, já estão pré definidas nas sementes antes da germinação do embrião. É o genótipo
do indivíduo, que poderá ou não se expressar completamente na fase adulta, de acordo com
as condições do meio e do ambiente no qual esta nova árvore crescerá.
Estas características estruturais são comuns aos indivíduos de uma mesma espécie,
recebendo o nome de modelo arquitetônico da espécie. Em trabalho minucioso, HALLÉ,
OLDEMAN e TOMLINSON (1978) analisaram os modelos arquitetônicos de muitas
espécies arbóreas tropicais, e mostraram que há diferenças marcantes entre as espécies
neste aspecto. O conhecimento das características de arquitetura de copas de cada espécie é
fundamental para o seu correto manejo silvicultural, pois dependerá do modelo
arquitetônico a produção de um tronco reto sem ramificações com maior ou menor
facilidade.
Para entender os modelos arquitetônicos básicos, é necessário conhecer os
elementos fundamentais desta arquitetura, cuja combinação levará, portanto às mais
diversas formas de copas. O meristema apical (gema terminal) pode ter vida indefinida ou
definida. No primeiro caso, a gema terminal crescendo indefinidamente em altura, origina
troncos verticais retos (ortotrópicos, monopodiais). Os exemplos mais comuns são a
Araucária angustifolia (continua crescendo em altura mesmo com 200 anos de idade) e as
espécies do gênero Pinus. Quando o meristema apical tem vida limitada, este crescimento
linear em altura não é contínuo. Normalmente o meristema vegetativo se transforma em
meristema sexual (inflorescências terminais). Desenvolvem-se então os meristemas
secundários nas axilas das folhas. Quando estes meristemas têm crescimento ortotrópico
(vertical), o crescimento em altura se processa pela superposição de módulos de
crescimento, dando origem a troncos retos mas simpodiais (ex. ipês - Tabebuia spp.).
Quando o crescimento do meristema apical é plagiotrópico, ou seja, cresce
horizontalmente, a produção de um tronco depende essencialmente do ambiente em que a
árvore se encontra. Havendo espaço para a expansão da copa, não ocorrerá a formação de
um tronco único muito longo (p.ex. timbaúva - Enterolobium contortisiliquum). Para que
haja a formação de um tronco, deve haver uma pressão lateral (sombreamento) que inibirá
o crescimento plagiotrópico. A formação do tronco dependerá no entanto também da
superposição de módulos de crescimento.
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Figura 2-1 – Modelos de crescimento em espécies arbóreas florestais.
a – eixo principal ortotrópico, monopodial (Araucária angustifolia)
b – eixo principal ortotrópico, simpodial (Tabebuia Alba);
c – eixos plagiotrópicos (Amburana cearensis).
A diferenciação dos modelos arquitetônicos entre as espécies atende a uma
necessidade ecológica. A arquitetura da copa representa uma estratégia de ocupação do
espaço no ambiente florestal, para melhor utilizar os recursos naturais escassos (água, luz,
nutrientes), de acordo com características fisiológicas intrínsecas de cada espécie.
Compreendendo isto, poderemos adequar as práticas silviculturais às características
arquitetônicas de cada espécie, a fim de obter os objetivos propostos (= troncos retos), com
um mínimo de custos.
Portanto, a análise do modelo arquitetônico de cada espécie definirá as estratégias
para a produção de fustes de boa qualidade. Determinadas espécies arbóreas, as de modelos
arquitetônicos onde predomina a plagiotropia, exigem condições ambientais próprias para a
produção de um fuste reto. Não será a poda que permitirá isoladamente esta produção. No
entanto nas espécies de crescimento ortotrópico, a poda irá aprimorar o modelo
arquitetônico, valorizando o fuste.
2.2 A morfologia da base dos galhos
A poda representa a retirada de galhos, ou porções de um organismo vivo, a árvore.
Para que esta ação seja o menos traumática possível, devemos atentar para algumas
características importantes dos galhos e suas características dinâmicas em relação ao resto
do conjunto. A análise da morfologia da base dos galhos permite avaliar a atividade
metabólica dos galhos, facilitando a decisão de cortar ou não determinado galho.
Os elementos básicos da base do galho são:
- a crista de casca: acúmulo de casca na parte superior do galho, na inserção no
tronco. Devido ao crescimento em diâmetro do tronco e do galho, adquire forma de meialua, com as pontas voltadas para baixo (na Alemanha, em Fagus sylvatica é denominada de
"barba de chinês").
- o colar: é a porção inferior do galho, na inserção no tronco. Quando é pouco
perceptível, com clara e harmônica passagem do tronco para o galho, este está em franca
atividade assimilatória, contribuindo para o acúmulo de biomassa. Quando o colar se
destaca do tronco, sendo claramente visível, o galho está em processo de rejeição, embora
ainda possa ter folhas verdes e brotações novas. Este entumescimento do colar é
conseqüência do aumento de metabolismo na região e dos mecanismos de defesa para
30 e 31 de outubro e 1º de novembro de 1996 – Piracicaba/SP

Manual de Poda de Espécies Arbóreas Florestais
1º Curso em Treinamento sobre Poda em Espécies Arbóreas Florestais e de Arborização Urbana

compartimentalizar a lesão que fatalmente ocorrerá com a morte do galho e sua quebra.
Como regra geral, as espécies que possuem mecanismos de defesa ativos, como as
coníferas, não produzem um colar proeminente. Já na maioria das dicotiledôneas, este
mecanismo é bastante notado.
- a fossa basal: é o colar negativo, ou seja, uma depressão no tronco abaixo da base
do galho. Quando presente indica uma falta de fluxo de seiva elaborada do galho para o
tronco, mesmo com folhas vivas realizando fotossíntese. O galho já não contribui mais
nada com o crescimento, podendo ser eliminado sem problemas.

Figura 2-2A – Morfologia da base do galho e linha de corte na poda de galhos.
2.3. Reações à perda de galhos
A perda de galhos no ambiente natural é motivada ou por rejeição, devido à
ineficiência assimilatória, ou por acidente, sendo o vento a causa principal destes acidentes.
A maioria das espécies arbóreas possui mecanismos para reagir a estes traumas, sendo a
rejeição dos galhos o fato mais comum. Neste caso, reações químicas nas células do tronco
e da base do galho criam barreiras que visam impedir o avanço dos organismos
degradadores da casca e lenho (fungos e bactérias) dos galhos para o lenho do tronco.
Fungo
Trametes pini
Altermaria tenuis
Stereum frustulosum
Polyporus sulphureus
Bispora betulina

Espécie florestal
Pinus sylvestris
Abies Alba
Pinus sylvestris
Abies Alba
Quercus robur

Material atacado
Lenho do galho
Lenho e casca do galho
Lenho e alburno do galho

Tabela 2-1 – Fungos que degradam a madeira de galhos de espécies florestais na Alemanha
(de v.AUFSESS, 1975).
Cabe destacar que existe uma relação estreita entre a espécie florestal e os fungos
degradadores de madeira dos galhos. No processo natural, após a morte do galho por
ineficiência, este é colonizado por fungos, bactérias e insetos, que causam sua degradação.
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Após o enfraquecimento do lenho, poderá ser facilmente quebrado, desde que as condições
ideais ocorram: aumento do peso com uma chuva, impacto de outro galho caindo, ação do
vento, etc. Em condições de abrigo (povoamentos densos) e ambientes secos (desfavoráveis
ao desenvolvimento dos fungos), os galhos podem permanecer secos conectados aos
troncos por muitos anos. Ou mesmo a quebra pode não ocorrer rente ao tronco, faltando
posteriormente agentes que quebrem o toco restante. Este será incorporado ao lenho.
Quando os galhos perdem sua função cedo, não tendo atingido ainda dimensões
grandes, nem os troncos são muito grossos, o crescimento radial do tronco engloba os tocos
remanescentes dos galhos. Mais tarde, quando o tronco tiver atingido dia metros maiores,
desaparecem quaisquer vestígios de galhos. Este processo é denominado de desrama
natural. Quando as taxas de crescimento radial são elevadas, esta incorporação dos tocos
se dá rapidamente, ou contribui para reter galhos secos já quebrados na base, o que ocorre
freqüentemente em Eucalyptus sp. .
A perda de galhos por ventos fortes pode ser por assim dizer um risco calculado. As
espécies arbóreas mais sujeitas a este tipo de acidente normalmente já possuem
mecanismos de defesa prontos para este evento. Talvez a espécie melhor preparada seja o
pinheiro brasileiro (Araucaria angustifolia). Mesmo que seja difícil quebrar um galho vital
pela ação do vento, a base do galho já está preparada para impedir a penetração de fungos
degradadores da madeira. O mesmo pode ser observado na imbuia (Ocotea porosa),
embora os mecanismos sejam diferentes.
Quando os galhos vitais e de grandes dimensões quebram, a base do galho pode não
estar preparada para a compartimentalização. As células mortas do centro do galho ou já
estão preparadas para a compartimentalização, ou servirão de entrada de fungos
degradadores de madeira.
Quando a perda de galhos vitais é muito grande em relação à copa viva,
desequilibrando o balanço entre absorção de água pelas raízes e necessidade de água nas
folhas, ou quando a parte inferior do tronco recebe subitamente mais luz, pode ocorrer o
estímulo de gemas dormentes na casca do tronco. Estas gemas são denominadas de gemas
epicórmicas, que originarão ramos ou galhos epicórmicos, cujos vasos não possuem
ligação com a parte central do tronco, e sim, apenas com os vasos formados a partir do
momento da brotação no câmbio. Na atividade florestal o principal problema destes galhos
é a depreciação da madeira, diminuindo o valor futuro.
A perda de galhos e conseqüente exposição da base do tronco podem ter ainda um
efeito negativo denominado de "queima da casca". Determinadas espécies arbóreas
possuem casca pouco protegida contra altas temperaturas, por estarem adaptadas a
ambientes com menos energias (troncos sempre no interior da floresta, protegidos). A
exposição súbita a altas temperaturas geradas pela insolação direta, causa à morte das
células da casca na parte exposta, prejudicando sensivelmente a árvore.
2.4. A compartimentalização
A quebra de galhos vivos ou a morte de galhos faz parte da vida de uma árvore. E
assim sendo, as árvores devem estar preparadas para se proteger contra a ação de
organismos programados para degradar biomassa vegetal, mantendo a ciclagem de
nutrientes ativa. Este processo de proteção recebe o nome de compartimentalização da
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lesão, e visa criar no interior do tronco barreiras para evitar o crescimento dos fungos
degradadores.
O processo que compartimentalização não é igual para todas as espécies, segue, no
entanto um modelo básico constituído de quatro etapas (Fig.2-3), segundo EBERT(1989):
Reação 1:
As células antes de perderem sua função (vida) ou as próximas de uma lesão
alteram seu metabolismo, passando a produzir taninos, para dificultar a dispersão de
patógenos. Inicialmente são produzidos polifenóis hidrosolúveis. Reagindo com
aminoácidos, alcalóides e íons metálicos, são formados complexos de baixa solubilidade.
Esta reação com as proteinas é mortal tanto para as células próprias quanto para as dos
invasores. As células antes de morrerem ainda conseguem se impregnar de substâncias
repelentes de água (cutinas e suberinas).
Reação 2:
Os vasos que dão acesso aos galhos são bloqueados. Em coníferas, como na
Araucaria angustifolia, em Pinus taeda , em P. elliottii, etc. os traqueideos são bloqueados
com resinas. Em folhosas gomas são produzidas. Em situações especiais inclusive células
parenquimáticas podem crescer para dentro dos vasos através das pontuações, formando
tilos que obstruem os vasos. Cristais também podem ser depositados para obstruir os vasos.
Reação 3:
Aumenta a atividade metabólica das células adjacentes à lesão. As células são
enriquecidas com açúcares. O câmbio passa a produzir mais células parenquimáticas. O
metabolismo destas células muda para produzirem antibióticos. As substâncias mais
eficientes para conter o avanço dos fungos são polifenóis denominados de flavanóis. Estas
substâncias, embora tóxicas para o próprio organismo, também impedem o crescimento dos
fungos. Desta forma, a árvore vai produzindo células e sacrificando-as com toxinas, para
conter o avanço do micélio.
Reação 4:
As células do câmbio e parênquima floemático se multiplicam em velocidade maior,
para recobrir a lesão. Ricas em suberinas, estas células se protegem eficientemente contra
o avanço dos fungos, desenvolvendo-se inclusive sobre células contaminadas. O
fechamento da lesão, embora se processe em todos os lados, é mais ativo nas laterais da
lesão, sendo menos intenso na parte superior e inferior.
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Figura 2-3 – O processo de compartimentalização na base do galho.
O processo de compartimentalização possui duas frentes de ação dentro da árvore.
A formação do cerne em uma espécie arbórea nada mais é do que a primeira reação se
processando nas células mais velhas, no interior do tronco. Em muitas espécies esta
proteção é tão eficiente, que confere características de alta durabilidade á madeira (p.ex. na
imbuia - Ocotea porosa). A segunda frente é a proteção da base do galho que futuramente
irá quebrar. Neste caso temos as reações 1 e 2 bastante eficientes, protegendo a base do
galho porém com pouca eficiência para proteger o lenho (p.ex. em Araucaria angustifolia).
A base para o processo de compartimentalização das lesões de galhos mortos ou
quebrados são as células do colar. Se o colar for lesionado, perderá suas eficiências
protetoras, ocorrendo à penetração de fungos não mais pela base do galho, com a barreira
protetora ativa, mas sim pelas células adjacentes do lenho, lesionadas. Esta invasão também
poderá ser compartimentalizada, porém com o sacrifício de células vivas. A conseqüência
na madeira será a concentração de resinas ou gomas e a mudança de cor da madeira, devido
aos polifenóis (a cor vermelha ou marrom indica a presença destas substâncias na madeira),
desqualificando o produto.
A correta compreensão da compartimentalização e das reações das árvores a lesões
não é importante apenas para a poda. Todas as práticas silviculturais de condução dos
povoamentos e principalmente a extração de madeira têm como limitante a pouca
capacidade das árvores de se defenderem de ataques que lesionem a casca do tronco.
Intacta, a casca é uma barreira excepcional para evitar a ação de insetos e fungos. Lesada,
pode se tornar porta de entrada de organismos patógenos.
2.5 O núcleo nodoso
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Baseado no que foi dito até agora, conclui-se que todos os galhos por menores que
sejam, deixam uma marca no tronco. Esta marca é devida à diferente orientação de células
e vasos/traqueídeos, que devem desviar a seiva ascendente de fluxo vertical dentro do
tronco para o fluxo horizontal dentro dos galhos. Quando não ocorrem mudanças químicas
no interior das células da base dos galhos, não há alteração de cor. A base dos galhos é
percebida apenas pela alteração da estrutura celular (p.ex. Eucalyptus grandis). Quando
esta alteração não é muito grande (= galhos finos), a qualidade da madeira não é muito
afetada. Se, no entanto o galho tiver maior dimensão, haverá localizademente um desvio
acentuado da grã, que no processo de beneficiamento produz um defeito da madeira
denominado grã rasgada.
Nas espécies que possuem uma compartimentalização prévia, a base dos galhos vai
sendo enriquecida com resinas, que além das alterações de grã, provocam alterações de cor
na madeira. As bases dos galhos assim incorporadas no lenho recebem o nome de nós vivos
ou nós firmes, por estarem intimamente ligados ao lenho adjacente.
Após a morte do galho, as células do lenho não são mais ligadas ao galho. Além da
barreira protetora que impede a passagem de fungos do galho morto para o lenho, o
crescimento radial do tronco vai envolvendo a parte do galho morto que não quebrou, até
incluir todo o toco remanescente. Como os restos da base dos galhos mortos tem cor escura,
estes nós recebem o nome de nós mortos, nós soltos ou nós pretos. Se os tocos inclusos
sofreram processo de decomposição por fungos e insetos, não apresentando mais uma
estrutura maciça, recebem a denominação de nós cariados. Tanto os nós mortos quanto os
cariados, desqualificam a madeira. O grau de desqualificação depende no entanto de sua
dimensão e distribuição na madeira.
Após a oclusão dos nós, tanto naturalmente quanto após a poda, há uma alteração da
grã no local do nó, que pode perdurar por muitos anos, dependendo da dimensão do nó e
das taxas de crescimento. Esta alteração da grã, embora não afete as qualidades físicomecânicas da madeira, determina uma depreciação do produto em termos de acabamento
mais esmerado (grã rasgada).
Finalmente, na parte mais externa de um tronco com galhos que foram removidos
devidamente ou caíram naturalmente, temos a formação de lenho sem descontinuidade de
fibras ou alteração da grão E embora o lenho sob a casca não apresente mais nenhum sinal
de galhos, na parte externa da casca, dependendo novamente das taxas de crescimento e da
descamação da casca mais velha, podemos muitas vezes ainda visualizar a crista de casca
remanescente.
Toda árvore tem, portanto, se atingida idade suficiente, quatro
regiões dentro do tronco (Fig.2-6):
. a região mais central dos nós vivos ou verdes;
. a região dos nós mortos, pretos ou soltos;
. a região de oclusão;
. a região de madeira limpa (clear).
Figura 2-6 – As quatro regiões dentro do tronco de uma árvore, em função
da característica dos nós.
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A parte mais central do tronco, englobando os nós vivos e mortos, é denominada de
núcleo nodoso. A proporção relativa destas quatro regiões dependerá de uma série de
fatores, dentre os quais se destacam por produzir maior núcleo nodoso:
. taxas de crescimento elevadas
. baixa densidade ou espaçamento grande.
O núcleo nodoso está portanto presente em todas as árvores, mesmo naquelas que
apresentam uma desrama natural aparentemente boa, como é o caso da Araucaria
angustifolia crescendo em ambiente de alta competição. Em análise de tronco realizada em
um pinheiro de 60 anos de idade, que cresceu em ambiente natural. sem ter sofrido podas,
pôde se constatar que o núcleo nodoso dos nós vivos é bem menor que o núcleo nodoso
englobando os nós mortos (Fig.2-7 A).
Para esta análise foram dissecados nós de todos os pseudo-verticilos, desde a base
até a copa viva, determinando-se o tempo de vida de cada galho, o raio do tronco
correspondente, o comprimento do nó morto, e a porção de madeira sem nó em cada
pseudo-verticilo. Surpreendentemente, embora nos primeiros seis metros de tronco não
havia mais sinais de galhos na casca, indicando nós pequenos, a pouco mais de três metros
de altura, um galho fino (da espessura de um lápis), não quebrou rente ao tronco,
permanecendo preso até ser incorporado totalmente. Isto levou praticamente 50 anos, desde
a morte do galho! Observa-se ainda uma alteração do núcleo nodoso com a altura, devida
às condições de competição em que este pinheiro cresceu. Até 5 m de altura o núcleo
nodoso vivo é de pequeno diâmetro, provavelmente devido ao pouco espaço disponível no
estrato arbustivo da floresta. Uma vez superada esta fase, o núcleo nodoso vivo aumenta,
permanecendo constante até aproximadamente 12 m de altura. A partir deste ponto,
aumenta acentuadamente, permitindo a dedução de que houve maior espaço disponível
para o crescimento dos galhos, como será demonstrado no próximo tópico.
Estudo semelhante realizado em um pinheiro de 18 anos de idade, plantado em
espaçamento de 2 x 2 m, sem desbastes (Fig. 2-7 B), mostrou a mesma tendência, porém
em espaço de tempo menor. Neste caso, como o espaço permaneceu constante, o núcleo
nodoso é quase cilíndrico. E embora os galhos não se mantenham vivos por muito tempo,
os tocos secos dos galhos tem comprimentos praticamente iguais aos nós vivos
correpondentes.
A dimensão do núcleo nodoso é fundamental para a qualidade e valor de uma tora
de madeira. Cabe ressaltar que todas as toras tem um núcleo nodoso, de maior ou menor
proporção, dependendo sua dimensão justamente dos fatores ambientais de crescimento e
dos tratos silviculturais.
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Figura 2-7 – Configuração do núcleo nodoso em Araucária angustifolia.
A – Araucária da floresta nativas. B – Araucária de plantio.
NV – Nós vivos, NM – Nós mortos, ML – Madeira limpa.
2.6. Relações biométricas
Para o correto manejo silvicultural de uma espécie florestal, o conhecimento das
relações biométricas entre diferentes variáveis das árvores é fundamental. No contexto da
poda, serão analisadas variáveis dos galhos, como diâmetro e comprimento, e variáveis do
tronco, como a altura e o diâmetro.
2.6.1. A relação entre o comprimento do galho e seu diâmetro na base
A medição de dezenas de galhos de Araucária angustifolia, de diferentes
comprimentos, psoições na copa (sombreada) e ambientes, mostrou uma relação linear
surpreendente entre o diâmetro dos galhos e seu comprimento. Ou seja, quanto maior o
comprimento, maior o diâmetro da base do galho (Fig.2-8). Embora pareça óbvia, esta
constatação no entanto tem reflexos profundos sobre a silvicultura, principalmente para a
produção de madeira de qualidade. Maiores espaçamentos entre árvores produzirão maiores
galhos (= maiores nós). E galhos mais grossos exigem mais trabalho para serem eliminados.

Figura 2-8 – Relação entre o comprimento e o diâmetro de galhos de Araucária
angustifolia em uma floresta nativa em São João do Triunfo (PR).
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2.6.2. A relação entre o diâmetro dos galhos e a altura da árvore
Como já discutido anteriormente, o maior espaço vital produz galhos mais
compridos, portanto mais grossos. O espaço vital no entanto vai crescendo com a altura da
árvore. Árvores pequenas possuem normalmente um espaço vital reduzido quer porque as
raízes ainda não exploraram o solo suficientemente, quer porque a concorrênica de espécies
arbustivas pioneiras ou do estrato arbustivo no interior da florestal é maior. À medida que
as árvores atingem alturas maiores, aumenta o espaço vital, conseqüentemente aumentam
os diâmetros dos galhos e obviamente o tamanho dos nós. Quando a árvore atinge sua
maturidade, não tendo mais empecilhos para o desenvolvimento dos galhos, os diâmetros
são máximos. Portanto, quanto mais alto no tronco estiver o galho, maior comprimento terá,
e tanto maior será seu diâmetro (Fig. 2-9).

Fig. 2-9 – Relação entre a altura e o diâmetro dos galhos em Araucária angustifolia, em
uma floresta nativa em São João do Triunfo (PR).
2.6.3. Relação entre comprimento do galho e diâmetro do tronco
A relação entre o comprimento do galho e o diâmetro do tronco também é linear.
Demonstrada já em diversas oportunidades, com diferentes espécies, esta relação
normalmente é representada pela relação entre o diâmetro da copa e o diâmetro do tronco.
Mas o que é o diâmetro da copa se não o duplo comprimento do galho? Usada nos
inventários para estimar a partir do diâmetro das copas os diâmetros dos troncos
correspondentes (em fotos aéreas), a silvicultura lança mão da função inversa, para estimar
a necessidade de espaço de uma árvore para atingir determinado diâmetro meta (Fig. 2-10).
E, se a função é verdadeira, significa que galhos mais compridos (portanto mais grossos)
produzem crescimento do tronco maior. Ou nós maiores!
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Figura 2-10 – Relação entre o diâmetro do tronco e o diâmetro da copa em Araucária
angustifolia em São João do Triunfo (PR) e Lages (SC).
Concluindo esta exposição, pode-se afirmar que as condições ambientais que
favorecem o crescimento das árvores tendem a produzir nós grandes. Nós pequenos estão
associados a crescimento lento. Apenas a seleção genética poderá alterar estas relações,
selecionando os indivíduos que tenham boa produção de biomassa com galhos finos e
curtos.
Tabela 2-2 – Relação das espécies florestais arbóreas com troncos monopodiais,
ortotrópicos, que através da poda podem produzir madeira limpa, sem nós, no sul do Brasil.
Araucária angustifolia
Cryptomeria japonica
Cupressus macrocarpa
Cupressus lusitanica
Pinus taeda
Pinus elliottii
Pinus caribaea
Calophyllum guianensis
Cordia trichotoma
Grevílea robusta
Ocotea porosa
Ocotea puberula
Ocotea pretiosa
Peltophorum dubium

Casuarina equisetifolia
Cunninghamia lanceolata
Schizolobium parayba
Podocarpus lambertii
Podocarpus sellowii
Eucalyptus grandis
Eucalyptus viminalis
Cedrela fissilis
Cedrela liloi
Hovenia dulces
Paulownia fortunei
Prunus sellowii
Virola oleifera
Balfourodendron riedelianum
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Tabela 2-3 – Relação das espécies florestais arbóreas com troncos simpodiais,
plagiotrópicos ou ortotrópicos, que precisam de ambiente especial para produzir troncos
retos, e nas quais a poda é pouco útil para gerar madeira de boa qualidade.
Amburama cearensis
Aspidosperma polyneuron
Cesalpinia ochinata
Enterolobium contortisiliquum
Tabebuia Alba
Tabebuia chrysotricha

Anadenanthera colubrina
Apuleia leyocarpa
Dalbergia nigra
Hymnaea courbaril
Luehea divaricata
Myracrodruon urundeuva

3. O Programa de podas
3.1 Conceitos
Denominaremos de poda neste texto toda e qualquer retirada de galhos das árvores,
em seu todo ou em partes. Em outras regiões do país tem mais uso a palavra desrama.
Podar, desramar, derramar ou desgalhar tem basicamente o mesmo significado na prática.
Pequenas nuances talvez diferenciam estas palavras, não sedimentadas nos dicionários:
- desgalhar nas atividades florestais normalmente significa o corte de galhos de
árvores derrubadas, no solo. Usa-se porém também com o significado de eliminar galhos de
árvores em pé;
- desrama ou derrama significa a eliminação de ramos. A questão básica é saber se
as estruturas que se desenvolvem a partir das gemas axilares são galhos ou ramos.
Atualmente os botânicos preferem o têrmo galho para esta estrutura, similar ao tronco, ao
invés de ramo, não existindo portanto ramos para serem eliminados. Mas o que se faria nas
árvores cujas copas são constituídas de módulos plagiotrópicos apenas, sem um tronco
definido. Usaríamos neste caso apenas a expressão desrama por talvez ser mais apropriada?
- poda é um têrmo mais generalizado, significando o corte tanto de ramos quanto de
galhos. Embora com conotação mais paisagística e estética, nada impede que seja utilizado
também no contexto do corte de galhos de espécies florestais. Por entendermos que seu
significado é mais abrangente, será adotado neste texto.
A poda pode ser denominada de poda seca, quando eliminamos galhos secos,
mortos, e poda verde quando galhos ainda vivos são cortados. Devido aos processos de
compartimentalização discutidos no capítulo anterior, a poda verde pode significar o corte
de galhos ainda não devidamente protegidos em sua base, servindo portanto o corte do
galho como porta de entrada para fungos patógenos (p.ex. Diplodia pinea em Pinus radiata,
conforme relatam CHOU & MacKENZIE, 1988).
Por outro lado, a poda seca significa que o galho já secou, e a menos que seja
executada imediatamente após a morte, teremos a inclusão de um segmento de nó morto no
lenho, sem conexão com as fibras do tronco. Quando os diâmetros do tronco são pequenos,
este fato tem pouca relevância.
O programa de podas é o conjunto de ações que objetiva obter determinados
comprimentos de tronco com núcleo nodoso de dimensões pré estabelecidas, definindo-se
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os momentos em que devem ser executadas as podas (idades das árvores), as respectivas
porções de tronco a serem podadas (alturas de poda), e o número de árvores a serem
podadas em cada intervenção.
Embora o núcleo nodoso em árvores que sofreram apenas a poda natural aumente de
volume da base do tronco para a copa, na porção do tronco podada artificialmente ocorre o
inverso (Fig.3-1). Isto porque no momento da poda a forma do tronco é conica, tendo a
base um diâmetro maior que a extremidade superior. A dimensão do núcleo nodoso é
portanto definida pelo maior diâmetro da tara após a poda, medido sobre os galhos cortados
(Fig. 3-1).

Figura 3-1 – Configuração do núcleo nodoso no interior de uma tora e medição do diâmetro
máximo do núcleo nodoso (DST = Diâmetro sobre os tocos).
3.2. A idade da árvore para executar a poda
A idade para realizar a primeira poda depende de uma série de fatores, dos quais a
qualidade do sítio é um dos mais importantes. Em sítios de boa qualidade a poda é realizada
mais cedo, em sítios pobres, mais tempo decorrerá até ser necessária a poda (Fig. 3-2).
Considerando-se uma poda até 2,5 m de altura e devendo permanecer uma copa de 50% da
altura, a poda será realizada após dois anos de vida em sítios muito bons, ou somente após
cinco anos nos sítios mais pobres. As demais podas seguem a mesma linha de raciocínio,
devendo-se fazer a última poda (4 a 6 m de altura) aos 4 e 12 anos respectivamente.
A idade para realizar a primeira e demais podas depende portanto dos objetivos da
produção, que irão determinar o diâmetro máximo do núcleo nodoso aceitável, e das taxas
de crescimento. O crescimento em altura é determinado pela qualidade do sítio, o
crescimento em diâmetro pela densidade do povoamento. Quanto maior o espaçamento,
maiores serão os galhos, maior será o diâmetro do tronco.
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Figura 3-2 – Curvas de índice de sítio para Pinus taeda no sul do Brasil (SCOLFORO &
MACHADO, 1988).
3.3. A altura a ser podada
A definição da altura a ser podada pode ser feita com base em 6 critérios:
. altura de poda fixa para todas as árvores
. comprimento de copa remanescente fixo
. comprimento de copa remanescente relativo
. diâmetro fixo
. número de verticilos remanescentes
. volume de copa verde remanescente
A forma mais simples de definir a tarefa de poda é determinar até que altura fixa a
partir do solo devem ser cortados os galhos. Esta determinação é baseada em um ou mais
dos critérios acima, p. ex. manter uma copa de 40% da altura das árvores dominantes, e/ou
até a altura em que a árvore atinge um determinado diâmetro mínimo. Ou ainda, em função
do uso final da madeira, p. ex. produzir toras de 2,5 m para laminação. A maior vantagem
da altura fixa é garantir uma homogeneidade de comprimento de toras podadas, facilitando
a posterior comercialização. Tem-se ainda uma maior facilidade para definir as tarefas,
principalmente quando a mão-de-obra for pouco qualificada.
A maior desvantagem da altura fixa é um tratamento desigual dado às árvores. A
altura de poda é definida pelas características das árvores dominantes. Obrigatoriamente as
demais árvores podadas terão uma maior redução relativa da copa, o que afetará
negativamente seu crescimento em diâmetro principalmente, como será demonstrado
subseqüentemente. Quando a altura de poda é definida pelas árvores médias (o que é muito
comum), as árvores dominantes são podadas muito pouco e as dominadas em excesso. Isto
gera uma indesejada variabilidade nas dimensões dos núcleos nodosos, e taxas de
crescimento também variáveis.
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Para homogeneizar as taxas de crescimento, ou evitar contrastes maiores ainda entre
árvores de diferentes posições sociológicas, recomenda-se a poda a alturas variáveis. Testes
realizados na Nova Zelândia mostraram que adotando-se critérios que mantém a copa
produtiva com determinadas dimensões, os resultados são bastante encorajadores
(KOEHLER, 1984). Em experimento de poda de Pinus taeda no planalto catarinense,
vários critérios puderam ser avaliados quanto ao seu efeito sobre o crescimento das árvores.
O critério mais difundido para determinar a altura de poda é a proporção de copa
verde remanescente. Este critério leva em consideração a altura da árvore, tendo se
convencionado que 40 % desta altura deve ser copa verde. A análise do teste de poda
mostra que no primeiro ano após a poda, o incremento em diâmetro do tronco é
praticamente nulo com a poda total da copa, atingindo o máximo quando não são
removidos galhos das árvores (Fig. 3-3). Este teste foi realizado com árvores dominantes
podados aos 4 anos de idade. No início do teste as árvores tinham em média 4,7 m de altura.
No primeiro período vegetativo após a poda, não houve diferenças de incremento em altura
em função dos tratamentos, mesmo com a eliminação total dos galhos.
A distribuição dos valores dos incrementos em diâmetro em função da proporção de
copa remanescente, mostra uma tendência de curva parabólica, cuja parte mais inclinada é
justamente de O a 40 % de copa. De 40 a 100 % 'de copa, os ganhos de incremento são
menores. Portanto, recomenda-se deixar no mínimo uma copa de 40 % da altura da árvore,
nesta primeira poda.
A maior dificuldade em se trabalhar com uma altura variável de poda é a definição
do limite até o qual deve ser podado. No critério de comprimento relativo de copas, o
podador deverá estimar a proporção de copa remanescente de uma posição que nem sempre
lhe permite boa visualização (próximo à árvore). Proporções mais fáceis (p.ex. 50 %, ou 1/3,
etc.) ainda conseguem ser assimiladas pelos operários. Mas 40 % já apresenta dificuldade
elevada.

Figura 3-3 – Relação entre o incremento corrente anual (ICA) em altura (A) e em
diâmetro (B) de Pinus taeda após a poda aos 4 anos de idade e 4,7 m de altura, com a
proporção de copa verde remanescente (com relação à altura total).
Uma alternativa são comprimentos fixos de copa. Na Nova Zelândia adotou-se este
critério, estabelecendo para Pinus radiata uma copa mínima remanescente de 3 a 4 m
(MACLAREN, 1989). Adotando este mesmo critério em Pinus taeda no sul do Brasil,
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observa-se que a reação sobre os incrementos em diâmetro é mais linear no primeiro ano
após a poda, mas no segundo ano, os incrementos com 4 ou 8 m de copa são semelhantes
(Fig. 3-4). O que permite concluir inicialmente que copas com mais de 4m de comprimento
não contribuem muito mais com o incremento dop tronco em diâmetro.
Também com o critério do comprimento fixo, há uma dificuldade de avaliação da
copa pelo podador. Ao se adotar este critério, há necessidade de trabalho em equipe,
permitindo que podadores de outras posições auxiliem na avaliação do comprimento da
copa. Como existe uma relação biométrica entre a altura da árvores e seu diâmetro à altura
do peito para determinado sítio, idade e ambiente, foi testada a hipótese que a partir do topo
da árvore, na copa viva sem competição também há uma relação entre o diâmetro do tronco
e a distância até o topo da árvore. Os dados foram coletados em Pinus taeda de 7 anos de
idade (aproximadamente 10 m de altura), constatando-se que de fato, há uma razoável
relação destas duas variáveis (Fig. 3-5). A uma distância de 4m do topo da árvore, o
diâmetro é de 8 a 10 cm. Sendo assim, a poda até um diâmetro fixo (p. ex. 10 cm),
equivale a sempre deixar o mesmo comprimento absoluto de copa na árvore. Esta medida
constante é facilmente aferível, com pequenos gabaritos de plástico ou madeira, que o
podador mantém consigo, estabelecendo para cada árvore o limite de poda.

Figura 3-4 – Relação entre o comprimento absoluto de copa verde remanescente após a
poda e o incremento do tronco em diâmetro, de Pinus taeda, no primeiro ano (A) e no
segundo ano (B) após a poda, executada aos 4 anos de idade em Santa Catarina.

Figura 3-5 – Diâmetro do tronco a distâncias decrescentes do topo da árvore. Pinus taeda, 7
anos de idade, em Santa Catarina.
30 e 31 de outubro e 1º de novembro de 1996 – Piracicaba/SP

Manual de Poda de Espécies Arbóreas Florestais
1º Curso em Treinamento sobre Poda em Espécies Arbóreas Florestais e de Arborização Urbana

Pelo critério do diâmetro fixo, inicia-se a poda quando a base do segmento do
tronco a ser podado atinge o diâmetro máximo desejado para o núcleo nodoso, e executa-se
a poda nos galhos até que o tronco atinja o diâmetro mínimo estabelecido (p. ex. 10 cm).
Outro critério de fácil aplicação é a contagem de verticilos. A poda é executada
deixando-se um determinado número de verticilos na copa. Para este critério, deve ser
definido o comprimento mínimo do galho (p. ex. 50cm) e um número mínimo de galhos na
mesma altura (p. ex. 2) para caracterizar um verticilo. O podador removerá todos os galhos
dos verticilos inferiores até o verticilo limite. O teste de poda em Pinus taeda teve como
um dos critérios de tratamento o número de verticilos remanescentes. A análise dos dados
indica que árvores com copas em que foram mantidos durante 3 anos (dos 4 aos 7 anos de
idade) 4 verticilos, tiveram um crescimento muito semelhante às árvores com 6 ou mais
verticilos, havendo uma nítida diferença em relação às árvores com dois ou nenhum
verticilo. Após cessadas as podas, as diferenças de diâmetro alcançadas na fase jovem
permanecem razoavelmente constantes, ainda após 6 anos de crescimento.

Figura 3-6 – Crescimento do diâmetro à altura do peito de Pinus taeda em função do
número de verticilos remanescentes na copa durante três anos (dos 4 aos 7 anos de idade).
Médias de 5 árvores.
A interação entre comprimento de copa e número de verticilos, sugere uma relação
direta entre o volume de copa e o incremento do tronco. Seria portanto de bom alvitre
determinar a altura de poda em função do volume de copa remanescente. Porém como
com os outros critérios relativos, sua avaliação ou mensuração na floresta é difícil. Os
podadores teriam muita dificuldade para determinar quando foi eliminado ou atingido
volume de copa estipulado. Por outro lado, as diferenças de incremento entre limites
próximos de comprimentos de copa são pequenas, perfeitamente assimiláveis em um
programa mais amplo de manejo.
Em têrmos práticos, dois critérios são utilizados para definir a altura de poda:
- alturas fixas baseadas no desenvolvimento das árvores dominantes;
- alturas variáveis baseadas no diâmetro mínimo do tronco.
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A primeira opção, conforme já mencionado, pode causar uma maior
heterogeneidade no povoamento, devido ás condições desiguais de competição entre as
árvores mais ou menos podadas. Garante no entanto esta prática toras de núcleo nodoso
bem definido. A segunda alternativa exige mais cuidados, para que sejam assegurados
núcleos nodosos homogêneos. Qualquer atraso pode anular o trabalho anterior de poda.
Garante no entanto quando bem feita a poda, crescimento e núcleo nodoso mais
homogêneos.
Para auxiliar a programação das podas, pode ser utilizada a análise de tronco de
árvores que cresceram em sítios similares. Como na análise de tronco é representada
graficamente o perfil da árvore, épocas e alturas de poda podem ser combinadas de
diferentes maneiras para obter determinado núcleo nodoso. Na figura 3-7 está representado
o perfil de uma árvore (as linhas diagonais representam a superfíce do tronco em cada
idade). Para estabelecer a estratégia de poda, deve se definir a linha que representa a base
da copa remanescente (SC), e a dimensão do núcleo nodoso máximo (NN).
A poda deve ser iniciada quando a base do tronco atingir a dimensão NN. Marca-se
então no gráfico uma linha (linha de poda = LP), paralela às linhas obliquas, até atingir a
dimensão do núcleo nodoso mínimo (nn) ou a linha SC. Está determinada a primeira altura
de poda e idade respectiva da árvore. O período até nova poda é representado por uma linha
horizontal que parte do final superior da linha marcada (LP), até atingir novamente NN.
Repete-se a operação até alcançar a altura final de poda desejada. A linha LP, em
ziguezague, representa o perfil do núcleo nodoso para o programa de podas proposto. Toda
a área do perfil da árvore à direita da linha de poda representa a porção do tronco sem nós,
ou seja a madeira limpa.
Utilizando análises de tronco obtidas em diferentes sítios e com distintos manejos
dos povoamentos, será possível identificar povoamentos impróprios para a poda devido às
baixas taxas de crescimento em altura, ou a necessidade de retornos mais freqüentes aos
povoamentos para evitar núcleos nodosos de dimensões muito grandes.

Figura 3-7 - Determinação da altura e época de poda em Pinus taeda com base em
diagrama da análise de tronco. SC - base da copa verde; NN - diâmetro máximo do núcleo
nodoso; nn - diâmetro mínimo do núcleo nodoso; LP - linha da poda.
3.4 O número de árvores a podar
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Para completar as informações do programa de poda, deve ser definido o número de
árvores a podar em cada intervenção no povoamento. O número de árvores a serem
podadas depende:
. da densidade de plantio;
. do regime de desbastes;
. do número de árvores no corte final do povoamento;
. da qualidade das árvores;
. dos riscos (ventos, temperaturas extremas, lesões da gema apical, pragas).
Em povoamentos florestais plantados com mais de 1000 árvores/ha, a primeira poda
ou poda baixa, até 2,5-3,0 m de altura, normalmente é efetuada em todas as plantas
existentes no povoamento, podendo-se excluir eventualmente as árvores dominadas,
nitidamente em desvantagem competitiva. Esta poda geral tem como finalidade precípua
facilitar as operações posteriores nos povoamentos, como inventários, avaliações e
marcações. Erguendo-se a base da copa, reduzem-se as chances de em caso de incêndios,
ocorrer um fogo de copas.
Em função das densidades de plantio de Pinus sp. atualmente mais comuns (2.000 a
2.500 pilha), a primeira poda deverá ser realizada antes do primeiro desbaste, quer seja este
comercial ou pré-comercial. Neste caso, as árvores que serão retiradas no desbaste não
necessitam de poda. Quando o desbaste é sistemático as linhas de desbaste ficam assim
visívelmente marcadas.
O número de árvores a serem podadas nas intervenções posteriores, depende
basicamente do número de árvores a serem cortadas no corte final do povoamento.
Considerando árvores de excelente qualidade, em regiões sem risco de danos bióticos e
abióticos às árvores, já na segunda poda (normalmente de 2,5 a 4,0 m de altura, em árvores
de 7 m de altura) podem ser definidas as árvores do corte final. De uma forma genérica no
entanto isto não é possível. Recomenda-se aumentar o número de árvores podadas em no
mínimo 20 %, para compensar eventuais perdas de árvores selecionadas. Nesta estratégia,
procura-se diminuir os custos da poda reduzindo-se o número de árvores podadas a alturas
maiores. Esta estratégia no entanto nem sempre é recomendada. Como será visto no
capítulo 6, na análise econômica da poda, o custo da poda é bastante reduzido em
comparação com a renda obtida no corte final. A substituição de árvores podadas com
problemas de desenvolvimento por árvores que não foram podadas provavelmente é mais
prejudicial que a economia do custo da poda.
Para embasar melhor a decisão do programa de poda, é conveniente analisar o
crescimento dos diâmetros dos troncos das árvores em diversas alturas. Associando-se este
crescimento ao regime de desbastes, é possível definir o número de árvores a serem
podadas com maior precisão. Para esta análise, serão tomadas as curvas de crescimento do
diâmetro em diferentes alturas do tronco, preferencialmente coincidindo com o
comprimento das toras posteriormente extraídas. Estas curvas relacionadas com a idade da
árvore, formam o feixe de curvas representado na Fig. 3-8. No mesmo gráfico, será
representada a evolução do número de árvores/ha, como função da idade (o regime de
desbastes). As linhas verticais representam retirada de árvores, as linhas horizontais o
intervalo sem cortes.
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Figura 3-8 - Representação gráfica de um programa de desbastes e correspondente
crescimento em diâmetro dos troncos das árvores em distintas alturas.
Considerando o regime de desbastes proposto, no último desbaste aos 18 anos serão
cortadas 150 árvores, cujos diâmetros serão em média a 0,5 m de altura 34,5 cm, a 3 m de
altura 28,5 cm e a 5,5 m de altura 25,0 cm. Se a poda alta (de 3 a 5,5 m) foi realizada
devidamente aos 9 anos de idade, os troncos tinham em média 21,15 e 10 cm
respectivamente. Teremos portanto um núcleo nodoso máximo de 15 cm, e o diâmetro da
ponta fina da 2a tara de 25 cm. Isto equivale a 64 % de madeira limpa (sem nós) na segunda
tora, ou 0,079 m3 (ver tabela 3-1). Esta quantidade de madeira de qualidade produzida pode
ainda justificar a poda. Mas, repetindo-se o raciocínio para o penúltimo desbaste, será
pouco provável que a poda alta seja rentável em função da pouca madeira boa produzida.
Em linhas gerais, na primeira poda (baixa) são podadas todas as árvores do
povoamento, para nas podas subseqüentes serem podadas apenas as árvores em número
suficiente (em excesso) para garantir todas as árvores podadas do corte final.
3.5 Seleção das árvores a serem podadas
Quando a decisão é podar um número reduzido de árvores, estas deverão ter
características que as qualifiquem favoravelmente. As características mais importantes são:
- posição fitossociológica: sempre que possível devem ser selecionadas árvores
dominantes e codominantes quanto à sua posição relativa às demais do povoamento.
Somente estas permitirão um retorno financeiro em tempo menor.
- qualidade do tronco: as árvores deverão ser retas sem bifurcações. Pequenas
tortuosidades em um plano podem ser admitidas. Árvores inclinadas com um desvio de
prumo de mais de 10 cm na altura do DAP não deverão ser podadas.
- qualidade da copa: equilibrada, simétrica, de forma regular. Copas
desequilibradas produzem troncos excêntricos, desqualificando as toras.
- diâmetro dos galhos: árvores de galhos finos terão preferência sobre as de galhos
grossos. Galhos grossos, mesmo podados, tem uma oclusão mais demorada. A poda de
galhos com mais de 50 mm de diâmetro não é recomendada.

30 e 31 de outubro e 1º de novembro de 1996 – Piracicaba/SP

Manual de Poda de Espécies Arbóreas Florestais
1º Curso em Treinamento sobre Poda em Espécies Arbóreas Florestais e de Arborização Urbana

- posicionamento dos galhos: quanto mais horizontais, mais rápido e fácil será o
corte. Galhos com pequenos ângulos em relação ao tronco (45 graus) dificultam bastante a
poda, mesmo quando finos.
- número de galhos: o número de galhos não é crítico, desde que sejam galhos
finos. Árvores com muitos galhos finos deverão ter prioridade sobre árvores com poucos
galhos grossos.
- sanidade da árvore: árvores com lesões na casca, atacados por roedores
(anelamento), fungos ou insetos, com deficiência nutricional, não devem ser podadas. O
risco de pouco retorno financeiro é grande.
3.6. Quantidade de madeira limpa produzida
Para auxiliar na decisão sobre quando ainda podar, é conveniente analisar as
quantidades de madeira limpa produzidas, em função de diferentes proporções de núcleo
nodoso da tora. Para melhor visualizar esta relação, observe a figura 3-9. Toda tora é um
tronco de cone, com diâmetro D maior na base e d menor no topo. No interior desta tora
estará o núcleo nodoso, com seu diâmetro NN máximo na base e nn mínimo no topo. A
quantidade de madeira limpa produzida é o cilindro oco, que tem como diâmetro externo d
e interno NN, e de comprimento igual à tora.

Figura 3-9 – Configuração do cilindro oco de madeira sem nó no interior de uma tora e
tubo de madeira limpa produzido.
A proporção de madeira sem nó é então dada pela proporção da área transversal do
núcleo nodoso máximo em relação à área transversal da tora na ponta fina:
ML = (3.1416*d*d – 3.1416*NN*NN) / (3.1416*NN*NN)
sendo
ML = madeira limpa (%)
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d – diâmetro na ponta fina
NN – diâmetro máximo do núcleo nodoso
A representação gráfica da variação destas proporções em função do diâmetro do
topo da tora e do diâmetro do núcleo nodoso máximo é dada na fig. 3-10. Admitindo-se a
regra preconizada por KNIGGE & SCHULZ, de ter no mínimo 2/3 do diâmetro da tora de
madeira limpa no corte final, teríamos uma proporção equivalente de 88% de madeira
limpa na tora. Mas 88% de uma tora de grande diâmetro é muito mais volume de madeira
que em toras mais finas.

Figura 3-10 – Proporção de madeira limpa na tora, em função do diâmetro do núcleo
nodoso e do diâmetro da tora na ponta fina. (valores no quadro à esquerda, em cm).
Para analisar a real quantidade de madeira limpa utilizável produzida em toras de
2,5 m de comprimento com diferentes combinações de núcleo nodoso e diâmetro final, foi
calculada a tabela 3-1. Nesta tabela podem ser verificadas as perdas de madeira limpa em
função de atrasos na poda, ou de diâmetros finais não muito grandes, em uma tora de 2,5m
de comprimento. O uso de toras mais compridas, tende a diminuir o aproveitamento da
madeira limpa.
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Tabela 3-1 – Volume de madeira limpa (m3), sem nós, produzido em uma tora de 2,5 m de
comprimento, em função da dimensão do núcleo nodoso máximo e do diâmetro de corte.
dd (cm)
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

8
0.007
0.032
0.066
0.110
0.164
0.228
0.301
0.385
0.478
0.581
0.694
0.817
0.949

10
0.000
0.025
0.059
0.103
0.157
0.221
0.294
0.378
0.471
0.574
0.687
0.810
0.942

Núcleo nodoso (cm)
12
15
0.016
0.050
0.094
0.148
0.212
0.286
0.369
0.462
0.565
0.678
0.801
0.933

0.000
0.034
0.079
0.132
0.196
0.270
0.353
0.446
0.550
0.662
0.785
0.917

20

25

0.000
0.044
0.098
0.162
0.236
0.319
0.412
0.515
0.628
0.751
0.883

0.000
0.054
0.118
0.191
0.275
0.368
0.471
0.584
0.707
0.839

3.6. Programas de poda
Os programas de poda definem portanto basicamente a idade da intervenção (ou
altura dominante), a altura de poda e o número de árvores a podar.
Tabela 3-2 – Programa de podas para diferentes espécies florestais.
Pinus taeda, P. elliottii (Sul do Brasil)
Idade (anos)
4
6
8

Altura de poda
(m)
2,5
2,5 – 5,0
5,0 – 7,5

Altura dominante
(m)
4,5 – 5,0
8,0
12,0

Árvores (n/ha)
2.500
800
400

Pinus radiata (África do Sul – LANGE, de RONDE & BREDENKAMP (1987))
Idade (anos)

Altura de poda
(m)
1,0
3,0
5,0
7,0

Altura dominante
(m)
4,0
7,0
10,0
13,0
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Pinus radiata (Nova Zelândia – MacLAREN (1993))
Idade (anos)
5
8

Altura de poda
(m)
3,0
6,0

Altura dominante
(m)
6,0
9,0

Árvores (n/ha)
800
300

Eucalyptus dunnii, E. viminalis, E. saligna – sul do Brasil
Idade (anos)
3

Altura de poda
(m)
6,0

Altura dominante
(m)
10,0

Árvores (n/ha)
800

Figura 2.2 – Morfologia da base do galho em Eucalyptus dunii. A – Galho ativo; B – Galho
com colar; C – Galho com fossa basal; D – Posição do corte na poda.
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Figura 2-4 – Compartimentalização de galhos quebrados. A – Anadenanthera colubrina; B
– Eugenia involucrata

Figura 2.5 – Nós inclusos na madeira. A – Pinus elliottii, B – Araucaria angustifolia; NV –
nó vivo; NM – nó morto; O – Oclusão
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Figura 4-1 – Defeitos mais comuns na poda de Pinus sp. A – Corte incompleto; B – Lasca
no colar; C – Corte na crista de casca; D – Toco muito comprido (cabide).

Figura 4-3 – Tesouras de poda. A – Três tipos de tesouras manuais; B – Sistema de corte
puxando; C – tesoura de poda da Nova Zelândia.
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Figura 4-4 – Serras de poda com lâmina rígida. A – Dois tipos comuns de serra (lâmina de
30 cm); - B – Dente da serra A, lâmina trapezoidal, fio permanente; C – Dente da serra B,
lâmina comum, dentes travados. Sentido de corte nos dois casos da direita para a esquerda.
4. Equipamentos e ferramentas para realizar a poda
4.1. O corte dos galhos
Como já foi discutido no capítulo 2, o corte dos galhos deve ser efetuado de
distintas maneiras, dependendo da morfologia da base do galho. Galhos secos ou com fossa
basal evidente, devem ser cortados verticalmente, acompanhando o corte a superfície do
tronco, sem no entanto afetar a crista de casca.
Galhos que apresentem um colar definido, devem ser cortados no limite entre o
colar e o galho normalmente perpendicularmente ao eixo do galho, sem serem lesionados
nem a crista de casca, nem o colar. Estes cortes normalmente são oblíquos em relação à
superfície do tronco.
Portanto, numa mesma árvore, poderemos ter dois tipos distintos de corte,
dependendo do estádio fisiológico do galho. O corte de galhos pesados, com diâmetro
acima de 50 mm, normalmente exige o corte em três etapas:
- corte inferior (para evitar danos no colar na quebra);
- corte superior (mais afastado do tronco, para a quebra);
- corte de acabamento (para facilitar a oclusão), no limite do colar ou da crista de
casca.
Considerando a finalidade da poda em espécies florestais, e a relação direta entre o
diâmetro do galho e o tempo de oclusão, conseqüentemente as dimensões do núcleo nodoso
e do núcleo defeituoso, não se recomenda a poda de árvores com galhos acima de 50 mm
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de diâmetro, não sendo portanto necessária esta última técnica, a não ser em casos
excepcionais.
A qualidade da poda é definida por cortes corretamente posicionados e executados.
Os defeitos mais comuns nos cortes são:
. tocos residuais (cabides), quando o corte foi feito muito afastado do tronco;
. cortes não tangenciais, devidos ao incorreto posicionamento do operador,
podendo deixar porções de galho ou lesionar o colar;
. lascas, de galhos que quebram antes de concluído o corte, não terminando o
operador o corte;
. lesões da crista de casca ou do colar, permitindo a entrada de fungos na madeira
ou formação de bolsas de resina.
(Fig. 4.1)
4.2. Ferramentas manuais para a poda
4.2.1. Ferramentas com lâminas
Tesouras de poda: as tesouras de poda servem para cortar galhos de até 50 mm de
diâmetro, dependendo das características da madeira. Distinguem-se dois princípios de
corte: uma lâmina sobre base de apoio e de duas lâminas sobrepassantes ou com contralâmina. Nas tesouras de uma lâmina, devido à forma de articulação, o corte é feito puxando
a lâmina através do galho (Fig. 4-2 A). Com isto o corte se torna mais leve.

Figura 4-2 – Princípios de corte de tesouras de poda. A – Tesouras com uma lâmina a base
de apoio; B – Tesouras com duas lâminas sobrepassantes; C1 – Afastamento das lâminas,
corte imperfeito; C2 – Aproximação das lâminas, corte mais fácil; D – Tesoura de poda
montada em hastes com acionamento por cordel.
Já nas tesouras de duas lâminas, o corte é feito por cizalhamento transversal das
fibras (Fig. 4-2 B). Nestas tesouras a correta posição do galho é fundamental para obter um
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corte bom em galhos grossos ou madeiras mais duras (Fig. 4-2 C2). Se incorretamente
posicionadas, as lâminas da tesoura ao cortarem as fibras tendem a se afastar, não se
completando o corte (Fig. 4-2 C1).
As tesouras de poda ainda podem ser de manoplas curtas ou montadas em hastes
longas, sendo acionadas neste caso por
. cordéis
. hastes de transmissão de movimento
. pressão pneumática
. pressão hidráulica
As tesouras de poda normalmente exigem mais força do operador que serras de
poda, além de muitas vezes terem posicionamento incorreto para o corte devido a
características da própria tesoura de poda pode ser superior ao de serras. Atualmente na
Nova Zelândia galhos de até 50 mm de diâmetro de Pinus radiata são podados com
tesouras desenvolvidas para esta finalidade.
As tesouras de poda são muito eficientes quando os galhos a serem cortados estão
inseridos em troncos flexíveis ou com pouca sustentação. Isto ocorre quando se precisa dar
forma a troncos de espécies com crescimento plagiotrópico (p. ex. angico) ou se deve
proceder a desbrota ainda na fase jovem dos galhos (p. ex. kiri).
No processo de mecanização da poda, foram desenvolvidas tesouras acionadas por
força pneumática ou hidráulica, normalmente montadas em hastes para alcançar maiores
alturas, Estas tesouras embora ergonômicamente mais favoráveis, tem encontrado restrições
para seu uso. Para serem funcionais, precisam estar conectadas a unidades motoras que
geram pressão, limitando portanto seu uso.
Outro tipo de lâmina cortante, de uso bastante restrito, são lâminas retas ou curvas
montadas em hastes de comprimentos variáveis, movimentadas verticalmente ao longo do
tronco. São muito eficientes para o corte de galhos finos em árvores de casca resistente. Ou
para cortar galhos ainda na fase inicial de desenvolvimento (P. ex. kiri – Paulownia
tomentosa). Seu uso é bastante restrito.
(Fig. 4.3)
O corte de galhos com serras exige menos esforço físico, embora em determinadas
situações seja mais demorado. Para o rendimento máximo, cada espécie florestal (tipo de
madeira) e dimensão de galho tem um modelo de serra mais adequado para realizar o corte.
A evolução constante da indústria permite obter cada vez melhores equipamentos, tanto em
relação ao rendimento como com relação à manutenção dos equipamentos (afiação).
As principais características das serras que influem sobre o rendimento são:
- lâminas retas ou curvas: as serras de lâminas curvas facilitam o corte, pois
naturalmente, pelo movimento da lâmina, os dentes são forçadOs contra a madeira, não
havendo necessidade de forçar a ferramenta;
- 2 a 6 dentes por polegada: dentes grandes permitem um maior acúmulo de
serragem dentro do corte, exigem mais força, são próprios para galhos grossos. Dentes
pequenos são para galhos finos, exigem menos força;
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- lâminas rigidas ou tensionadas: serras de lâminas rígidas tem lâminas de maior
espessura, fazendo portanto um corte mais largo. O corte mais largo exige mais força.
Lâminas finas precisam ser tensionadas (por arcos), exigem menos força, mas tem
manutenção mais cuidadosa;
- perfil da lâmina: o perfil mais comum da lâmina de serra é o regular (espessura
na parte superior da lâmina da serra igual à espessura na parte inferior). Estas serras
necessitam de trava (desvio alternado dos dentes para a direita e esquerda) para efetuarem
um corte mais largo que a espessura da lâmina. Caso contrário, a fricção da lâmina na
parede do corte causaria um esforço enorme, impedindo em determinadas madeiras
inclusive a continuidade do corte. Modernamente as serras possuem perfil trapezoidal, ou
seja, a parte superior é mais fina que a inferior. Estas serras dispensam a trava, e assim
sendo, podem ser confeccionadas em aço mais duro, permitindo o fio permanente. Estas
serras quando corretamente utilizadas dispensam a afiação periódica.
- corte unidirecional ou bidirecional: normalmente as serras de lâmina rígida
possuem dentes assimétricos ou com afiação em apenas um dos lados. Esta ação de corte
unidirecional, no sentido do operador, tem vantagens ergonômicas e de segurança do
trabalho: A ação da serra pode ser reforçada com o peso do corpo do operador. As serras de
arco com dentes grandes possuem corte bidirecional, com maior eficiência no movimento
de afastamento do corpo do operador.

Figura 4-5 – Características de serras para a poda. A – Serras com lâmina curva, corte
unidirecional; B – Serras com lâminas reta, corte unidirecional; C – Serra de arco, corte
bidirecional; D – Lâmina de serra de perfil trapezoidal, sem trava; E – Lâmina de serra de
perfil retangular, com trava.
- tipo de afiação: como se pretende cortar galhos transversalmente, a afiação deverá
favorecer o corte de fibras, portanto uma afiação tipo navalha. Este tipo de afiação é
ineficiente para cortar madeira no sentido das fibras, portanto, quanto mais oblíquo o corte
em relação às fibras, menor dificuldade de execução. Já a afiação que favorece o corte
longitudinal, é impróprio para o corte transversal. Além de demandar maior esforço, rasga
as fibras ao invés de cortá-las.
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- comprimento da lâmina: a lâmina da serra deverá ter comprimento de 30 a 70 cm,
dependendo do uso. Serras manuais são mais curtas, pois a amplitude do movimento do
braço do operador é limitada. Serras montadas em hastes podem ser mais longas, pois o
tipo de movimento executado com esta ferramenta tem uma amplitude maior. Serras curtas
exigem dois cortes onde uma serra mais longa faria apenas um. Serras muito longas com
galhos densos ou verticilos próximos dificultam a ,operação. Portanto o rendimento da poda
depende da correta adequação da serra ao tipo de galho que vai ser cortado.
As serras podem ainda ser de cabos curtos ou montadas em hastes para alcançar
maiores alturas. Quanto mais próximo o operador da serra e do corte, melhor será o
trabalho. Para efeito de alcançar maiores alturas de poda a partir do solo, as serras podem
ser montadas em hastes de madeira, bambus, tubos de alumínio ou fibra de vidro. Para
todos estes materiais, o limite máximo são 6 m de comprimento. Comprimentos maiores
são ergonômicamente desaconselhados.
4.2.3 Equipamentos motorizados
(Fig. 4.4)
A busca por dispositivos que facilitem a poda pode ter várias motivações: aumentar
o rendimento do homem, diminuir custos, tornar as atividades menos cansativas. Dependerá
de uma análise criteriosa em cada caso, a opção por processos totalmente manuais ou
manuais-mecânicos. Dentre os equipamentos já desenvolvidos estão as tesouras mecânicas
comentadas anteriormente. Neste tópico será dada atenção às serras motorizadas.
Existem atualmente dois conceitos de serras motorizadas para a poda: serras
conduzidas pelo operador ao longo do tronco e serras autônomas. As serras conduzidas pelo
operador possuem novamente distintas características:
- cabeçote de corte: serra circular ou serra de corrente;
- acionamento hidráulico ou acionamento por transmissão mecânica;
- hastes de comprimento fixo ou hastes de comprimento variável.
Some-se a isto a potência do motor, as possibilidades de combinação são grandes.
As serras motorizadas são muito úteis para a poda de galhos grossos. Na poda de galhos
finos as suas vantagens desaparecem face ao alto custo dos equipamentos.
As serras autônomas são acopladas às árvores, subindo pelos troncos por propulsão
própria. Durante a ascensão, em movimento helicoidal, os galhos vão sendo cortados, até
uma altura pré-determinada pelo operador. Neste momento, o movimento se reverte, e a
serra volta à base do tronco. É então desacoplada e montada em outra árvore. A principal
vantagem da serra autônoma está na altura alcançável. Esta depende apenas do diâmetro do
tronco (mínimo), podendo ser 5,10,20 ou 30 metros. Sua operacionalidade está no entanto
restrita a diâmetros de tronco de no máximo 30 cm e no mínimo 15 cm. Um núcleo nodoso
com estas dimensões dificilmente será interessante do ponto de vista de qualidade da
madeira. O rendimento da serra autônoma é de 10 minutos por árvore, na poda de O a 10m
de altura, que incluindo os tempos de acoplamento e desacoplamento, permite a poda de 40
árvores/dia (HOLLMICHEL,1989).
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Do ponto de vista qualitativo, a poda executada com serras autônomas deixa muito a
desejar. Principalmente quando a superfície do tronco apresentar irregularidades. Do ponto
de vista biológico, a pressão dos pneus (ou outro dispositivo de tração) sobre a casca de
espécies com casca fina, pode provocar lesões no câmbio, desqualificando a madeira.
4.3 Equipamentos acessórios
Além das tesouras e serras, para a operação de poda são necessários alguns
acessórios que visem um maior rendimento ou a segurança dos operadores. Dependendo do
método de trabalho selecionado, poderão ser necessários dispositivos para facilitar o acesso
aos galhos, mesmo quando estes estão a grandes alturas.
ESCADAS - A escada é uma opção interessante para a poda alta, dispensando as
serras montadas em hastes. Estudos realizados na Nova Zelândia por TERIESK (1969)
mostraram um rendimento 47 % maior na poda de 2,4 a 4,2 m com o uso de serras de arco e
escadas em comparação com serras de lâmina montadas em hastes, na poda de Pinus
radiata. Atualmente toda a poda na Nova Zelandia é realizada com escadas, tesouras de
poda e serras de arco, isto em Pinus radiata.
As recomendações do Serviço Florestal e das indústrias na Nova Zelândia
(EVERTS,1985) com relação às escadas são:
- hastes separadas no mínimo 30 cm
- degraus separados 30 cm
- degraus anti-derrapantes
- comprimentos de 2,4 e 4,2 m
- plataforma superior de madeira de 45 cm
- alumínio recomendado
As escadas devem ser leves e resistentes. Escadas de madeira bem confecionadas
satisfazem plenamente. Para podas altas, acima de 4 m, as escadas de alumínio são uma
opção boa por serem mais leves, porém mais caras. As escadas deverão ter um apoio de
árvore (cinta ou encosto metálico) para não danificar a casca e garantir estabilidade de
apoio.
BAUMVELO - Conjunto de pedais acoplado às pernas do operador e ao tronco da
árvore, permite escalar troncos sem galhos com segurança é sem muito esforço. Este
equipamento foi desenvolvido na Suiça para a coleta de sementes de coníferas, mas serve
perfeitamente para a poda a alturas acima de 6 m. Tem como limitante também o diâmetro
mínimo do tronco (15 cm), porém como o alcance do operador é de no mínimo 1,5 m acima
do ponto de apoio do equipamento, o núcleo nodoso pode ser mantido com dimensões
menores. Em trabalho de avaliação deste equipamento na Alemanha, HOLLMICHEL
(1989) determinou na poda de Pseudotsuga menziesii de 5 a 10m de altura, tempos de 16 a
22 minutos por árvore podada, dependendo do número de galhos, suas dimensões e a serra
de poda utilizada. Estes rendimentos permitem a poda de 30 a 35 árvores/dia. Com este
equipamento recomenda-se o uso de cintos de segurança.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) - A poda embora uma
operação de menor risco que o corte de árvores ou sua extração, também exige a proteção
do operador. Os equipamentos básicos são:
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- capacete com fixação jugular;
- viseira ou óculos de proteção (contra a serragem); - luvas de couro;
- camiseta ou colete de cor viva;
- calçado com solado rígido.
4.4. Rendimentos
Conforme já discutido anteriormente, o rendimento da poda depende de uma série
de fatores, dentre os quais se destacam:
. a altura de poda
. as ferramentas utilizadas
. o número de árvores podadas por hectare
. espécie florestal
. número de galhos e diâmetro dos galhos
. condições de terreno, vegetação
. treinamento do operador.
Os rendimentos da poda apresentados por diversos autores, baseados em estudos de
tempo, obviamente mostram disccrepâncias, pois estes estudos foram realizados com
diferentes espécies florestais e tipos de ferramentas. Existe no entanto uma certa unidade
dos dados, que permite avaliar se os rendimentos obtidos no sul do Brasil, na atividade
prática de campo, são compatíveis com estes valores publicados.

30 e 31 de outubro e 1º de novembro de 1996 – Piracicaba/SP

Manual de Poda de Espécies Arbóreas Florestais
1º Curso em Treinamento sobre Poda em Espécies Arbóreas Florestais e de Arborização Urbana

Tabela 4-1 – Rendimentos de poda obtidos em diversas espécies arbóreas e alturas de poda.
Autor

Espécie

País

RALSTON & LEMIEN Pinus resinosa
(1956)

USA

BOSMAN (1968)

Pinus elliottii

África do Sul

NOGUEIRA (1978)

Pinus taeda

Brasil

ARVIDSSON (1980)

Pinus sylvestris

Suécia

CONAF (1984)

Pinus radiata

Chile

KLOMP (1988)

Pinus radiata

Nova Zelândia

Altura de
poda (m)
0 – 2,5
2,5 – 3,7
3,7 – 5,1
0 – 5,1
6,6 – 8,7
8,7 – 10,5
0 – 2,5
2,5 – 4,5
4,5 – 6,0
0–2
2–3
3–4
4–5
0–3
3–6
6–8
0 – 2,4
2,4 – 4,0
4,0 – 6,0

Tempo
(min/árv.)
3,5
2,5
4,0
9,1
2,3
3,3
3,8
1,0
1,8
3,2
6,0

1,8
3,6
4,8

Produção
(árv/dia)
137
192
120
53
140
140
208
145
126
480
270
150
80
120 – 140
80 – 120
40 – 60
270
133
100

5. Certificação de povoamentos podados
5.1 Introdução
O proprietário de pequenos povoamentos florestais é confrontado com um número
grande de problemas no momento da venda de toras de árvores podadas, quando não tem
uma descrição adequada de qualidade:
- a qualidade da tora nem sempre é passível de ser avaliada externamente
- as garantias de qualidade apresentadas pelo produtor não tem aceitação pelo
comprador
- a qualidade das toras pode variar de acordo com a localização no povoamento,
como conseqüência de podas executadas durante longos espaços de tempo
- a amplitude de qualidade em toras podadas antecipada pelo comprador será
extrema e de acordo com os preços de mercado, poderá incluir um desconto para
compensar o risco.
É conveniente que se defina a qualidade das toras antes de iniciar o corte final.
Conseqüentemente o proprietário não estará na condição de venda incondicional da
madeira ou o corte terá que ser interrompido até que se encontre mercado alternativo. A
qualidade das toras e portanto o valor inerente da madeira, pode variar bastante,
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dependendo da época das podas. Para duas toras externamente semelhantes, o produto da
serraria pode ser bastante diferente. Enquanto uma pode fornecer até 80% de madeira limpa,
a outra poderá apenas ter madeira com nós.
No momento da realização da poda, sua qualidade é facilmente avaliada e
quantificada. Medindo-se em uma amostragem apropriada o diâmetro máximo sobre os
tocos dos galhos (OST) nos troncos e sua tortuosidade, é possível definir as dimensões do
núcleo defeituoso (NO). Associadas estas informações às dimensões das toras no corte final,
será possível quantificar a proporção de madeira limpa em potencial produzida. Este
procedimento não leva em conta posterior crescimento excêntrico e bolsas de resina.
A medição do OST logo após a poda é uma operação simples. É igualmente
importante definir a área do povoamento e seus limites, ao qual se referem estas medições.
Mas para que estas medições tenham credibilidade, devem ser realizadas ou autenticadas
por peritos independentes, devidamente registrados ou reconhecidos por instituições
idôneas (p.ex. FUPEF, CREA, etc.). Neste capítulo serão abordados todos os
procedimentos para esta certificação, desde os procedimentos de campo até a sugestão do
"Certificado de Povoamento Podado". Estes certificados uma vez aceita sua credibilidade,
passam a ter valor, pois são a garantia de uma atividade que valoriza o produto final. Assim
sendo, sua credibilidade tem que ser mantida por 20 ou 30 anos. Por outro lado,
representando o valor futuro do povoamento, devem valorizar o povoamento em transações
comerciais bem antes do corte final, podendo ser considerados também como títulos de
investimentos.
Para efeitos didáticos, será usado no texto subseqüente a FUPEF (Fundação de
Pesquisas Florestais do Paraná), como instituição independente fiadora dos Certificados de
Povoamento Podado. Poderia ser outra, assim reconhecida pelas partes, produtores
florestais e compradores de madeira O texto é baseado no trabalho de SOMERVILLE
(1992).
5.1 Procedimentos
5.1.1 Procedimentos gerais
Os procedimentos para a certificação de povoamentos podados seguem uma rotina
pré-estabelecida, para garantir a qualidade dos laudos e sua credibilidade:
1. O proprietário contacta a FUPEF para o manual de procedimentos
2. O proprietário realiza as medições nas parcelas de amostragem ou contrata um auditor
credenciado pela FUPEF
3. Elaboração de um mapa, mostrando os limites do povoamento ea localização das
parcelas de amostra
4. Se as medições foram feitas pelo proprietário, um auditor da FUPEF deverá autenticar o
mapa e os dados de medição
5. O auditor credenciado encaminha o mapa e os dados para a FUPEF para processamento e
emissão do Certificado de Povoamento Podado
6. O certificado é enviado ao auditor que o encaminha ao proprietário
7. A FUPEF arquiva uma cópia do certificado junto com os dados originais e o mapa
30 e 31 de outubro e 1º de novembro de 1996 – Piracicaba/SP

Manual de Poda de Espécies Arbóreas Florestais
1º Curso em Treinamento sobre Poda em Espécies Arbóreas Florestais e de Arborização Urbana

5.1.2 Quais povoamentos podem ser certificados?
Qualquer povoamento pode ser certificado, independente do tamanho, forma e
espécie (ou mistura de espécies). Inclusive quebra-ventos. As medições para a certificação
devem ser realizadas em no máximo 2 meses após a poda no período vegetativo, antes que
os troncos creçam muito em diâmetro prejudicando o produtor. Se vários povoamentos
dentro de uma mesma propriedade foram podadas de acordo com o mesmo programa de
poda, ou seja, as árvores tem as mesmas dimensões, foram podadas à mesma altura e na
mesma época, podem receber um único Certificado.
Em caso de povoamentos mistos, sendo cada espécie podada em épocas distintas a
alturas distintas ou com diâmetros diferentes, é nescessária a certificação por espécie e poda.
Se houver mais de uma espécie, porém com as mesmas dimensões (OST) e altura de poda,
a certificação poderá ser individual ou independente da espécie, anotando-se neste caso
apenas as espécies podadas.
5.1.3 Padrões mínimos de poda
É importante que o corte dos galhos seja efetuado adequadamente. Os cortes devem
ser rentes á casca, sem lesionar a crista de casca e o colar quando presente (p.ex. no
eucalipto). Mesmo galhos finos, secos ou epicórmicos devem ser removidos.
5.1.4 Mapeamento
A certificação do povoamento exige um mapa de localização que mostre:
a) os limites do(s) povoamento(s)
b) a escala (p.ex. 1 :2.000)
c) o norte (verdadeiro ou magnético)
d) pontos de referencia imutáveis com o tempo, tais como referências geográficas
(picos, rios) e coordenadas geográficas (UTM)
e) posição das amostras numeradas consecutivamente.
O uso de fotografias aéreas na escala apropriada é aceitável, desde que satisfeitas as
condições (a) a (e) acima.
5.1.5 Número de amostras
O número de amostras é definido para duas etapas: a coleta de dados básica e a
aferição da amostragem. Para a coleta de dados inicial, diferentes situações podem ocorrer:
. Em um povoamento com menos de 40 árvores, todas serão medidas
. Para um povoamento simples, até 50 ha, 8 amostras
. Para um povoamento simples, com mais de 50 ha, 8 amostras mais uma amostra
para cada 10 ha adicionais ou fração desta área
. Para mais de um povoamento, os critérios de número de amostras são iguais aos
anteriores, com a ressalva, de que no mínimo 2 amostras por povoamento simples deverão
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ser estabelecidas, independente da área deste . para quebra-ventos, 8 parcelas por quebravento, e em caso de vários quebra-ventos, no mínimo 2 parcelas por quebra-vento.
Na amostragem de aferição, 25% das amostras deverão ser avaliadas.
5.1.6 Locação das amostras
As amostras devem ser locadas aleatória mente no mapa de localização e numeradas.
Para maior praticidade, recomenda-se reduzir ou ampliar o mapa ao tamanho A4 (21,0 x
29,7 cm), não esquecendo de anotar a escala correspondente.
A partir das informações do mapa (azimute e distância em relação a um ponto de
referência, calcule a posição da amostra nr.1 no terreno. Corrigir a declividade quando for o
caso. É muito oportuno se ater às distâncias pré-estabelecidas, para evitar subjetividade na
locação das amostras (p.ex. terreno mais plano, árvores com DST menor, etc.). O auditor
deverá verificar se tudo está de acordo.
5.1.7 Medições nas amostras
Árvores plantadas em linhas
a) Locação da árvore: a árvore podada mais próxima do ponto de amostra locado é a
árvore nr.1. As próximas 4 árvores podadas na linha à direita serão também medidas,
constituindo a amostra.
Pinte o número da amostra na árvore nr.1.
b) Numere as árvores de 1 a 5, com tinta
c) Localize a altura do peito (1,3 m), na face morro acima das árvores, marcando
com tinta. Todas as marcas de tinta deverão ser bem visíveis para permitir futuras aferições,
por auditores ou peritos da FUPEF
d) Medições a serem realizadas
. Número da amostra
. Distância entre linhas (aproximação 0,1 m)
. Distância entre árvores na linha (aproximação 0,1 m)
. Altura até o primeiro toco de galho pOdado nesta poda, nas cinco árvores. Na
primeira poda esta altura é 0. As medições de altura deverão ser feitas na face morro acima
dos troncos (aproximação 0,1 m) . Altura áte o primeiro galho remanescente da copa, com
aproximação de 0,1 m.
. Diâmetro à altura do peito (DAP) com aproximação de 0,1 cm. Quando o DAP
coincidir com um verticilo ou toco de galho, use o valor médio de uma medição acima e
abaixo dos galhos (tocos)
. DST nas árvores 3 e 5. DST é o diâmetro com casca da maior seção transversal de
tronco que contem toco de galho cortado. A medição é com aproximação de 0,1 cm.
Marque com anel de tinta o local da medição. Ignore a base do tronco até 25 cm de altura.
. Para podas acima de 4,5 m, avalie a curvatura do tronco nas árvores 1 a 5. Para
esta avaliação, coloque uma vara reta encostada na árvore, numa posição vertical,
perpendicular à maior curvatura do tronco, de modo que a extremidade inferior esteja no
centro da base do tronco (25 cm acima do solo) e a extremidade superior no centro do topo
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do segmento de tronco podado (Fig. 5-1). Se a curvatura do tronco é tão grande que ambos
os lados do tronco estão do mesmo lado da vara, em qualquer ponto, anote 1 no item
TORTUOSIDADE, caso contrário, o código será 0.
Árvores não estabelecidas em linhas
a) Locação das árvores: determine as cinco árvores mais próximas do centro da
amostra. Numere-as de 1 a 5, em sentido horário, começando pela que está mais próxima
do norte
b) Faça todas as mesmas medições como já descrito anteriormente, menos as
distâncias entre árvores e entre linhas
c) Determine a densidade do povoamento em uma parcela que contenha no mínimo
10 árvores. Anote a informação da densidade do povoamento (número de árvores/há) no
formulário

Fig. 5-1 – Avaliação da tortuosidade do tronco com auxílio de uma vara
5.1.8 Detalhes do proprietário
O nome do proprietário e seu endereço deve constar no formulário de coleta de
dados, posteriormente depositado na FUPEF. No certificado de povoamento podado, a
localização do povoamento deverá ser baseada na descrição legal da área, ou seja, o
Registro de Imóveis respectivo.
Dados do povoamento, tias como espécie, origem das sementes, tipos de mudas para
o plantio, data de plantio e data da poda também fazem parte do laudo. Estes dados são
fornecidos pelo proprietário, sendo sua a responsabilidade pela veracidade. O proprietário
deve assinar a folha de coleta de dados, concordando com as medições feitas e informações
contidas no formulário.
5.2. Auditoria da amostragem

30 e 31 de outubro e 1º de novembro de 1996 – Piracicaba/SP

Manual de Poda de Espécies Arbóreas Florestais
1º Curso em Treinamento sobre Poda em Espécies Arbóreas Florestais e de Arborização Urbana

Quando a amostragem do povoamento podado é realizada por técnico não
credenciado, deverá ser feita uma aferição por auditor independente credenciado pela
FUPEF. Se o auditor realizou a amostragem, não é necessária a auditoria. Em caos de o
auditor ser proprietário, sócio, empregado ou contratado da empresa proprietária do
povoamento, uma auditoria independente deverá ser realizada.
O auditor iniciará seu trabalho se no mínimo 90 % das árvores podadas
apresentarem qualidade de poda correta. Caso contrário, deverá comunicar ao proprietário a
necessidade de correções, antes que possa realizar a auditoria.
O procedimento da auditoria é o seguinte:
a) De posse dos dados originais, o auditor verificará se os limites do povoamento
conferem com o mapa apresentado. Verificará se outros detalhes apontados no mapa são
corretos.
b) Escolha aleatória do número adequado de parcelas de amostra para a auditoria
(25 %).
c) Verificar se as parcelas estão devidamente locadas no campo, não apresentando
tendenciosidades.
d) Remedição dos dados coletados anteriormente, admitindo-se os seguintes erros:
- distâncias entre árvores até 0,3 m;
- alturas da base do segmento podado e da base da copa até 0,2 m;
- DAP e DST até 1 cm.
Se as medições estiverem dentro desta faixa de tolerância, as medições são aceitas.
Caso contrário, todas as medições deverão ser refeitas.
e) Confirmadas as medições, o auditor deverá informar seu número de registro,
organização a que pertence e seu nome, datando e firmando o formulário. O auditor deverá
conferir o correto preenchimento dos demais ítens do formulário (espécie, ano de plantio.
data de poda, etc.).
f) Todos os formulários e os mapas correspondentes serão enviados à FUPEF, para
os cálculos e emissão do certificado.
5.3 Avaliação retrospectiva
Um povoamento que foi podado anteriormente e que tenha galhos em verticilos,
pode ser avaliado retrospectivamente. Isto pode ser realizado muitos anos após a poda. Se
no entanto o povoamento estiver prestes a ser cortado, é mais prático o estudo de desdobro
em serraria.
A avaliação retrospectiva significa a destruição das duas árvores de medição do
DST em cada amostra. Isto significam custos às vezes elevados devido à perda da madeira
Como as alturas de poda não podem mais ser facilmente visualisadas, aumentará o número
de amostras. Neste procedimento são recomendadas 8 amostras por povoamentos até 12 ha,
e uma amostra a mais para cada 3 ha ou fração. Se o programa de podas foi semelhante
para vá.rios povoamentos, visando um DST de digamos 18 cm com limites de confidência
de 1,5 cm a 95 % de probabilidade, estes povoamentos poderão ser agrupados para efeito
de amostragem, independentemente da época de poda. Se constatada a poda irregular,
poderão ser necessárias mais amostras. A análise restrospectiva poderá ser utilizada para
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uma poda apenas ou para árvores podadas em diferentes épocas. Neste caso, deveráo ser
tomadas no mínimo tres amostras por árvore.
Procedimentos
. O mapeamento do povoamento será idêntico ao descrito no Item 5.1.4.
. Todas as medições serão realizadas normalmente, à exceção das alturas e DST. A
tortuosidade é medida apenas quando a poda acima de 4,5 m foi realizada no últimos 2 anos.
. Corte as árvores 3 e 5, deixando um toco de no máximo 25 cm. No segmento
podado proceda da seguinte maneira:
- pinte faixas a 2 m da base em toras podadas até 3 m, e a 4 m em toras podadas até
5m
- identifique as cicatrizes dos galhos cortados, retirando seções transversais do
tronco contendo os tocos dos galhos podados. Corte 10 cm acima e abaixo das cicatrizes.
Estas secções de 20 cm deverão ser mantidas na ordem crescente, separadas em grupos de
acordo com a altura (2 e 4m).
- com um machado as seções são cortadas verticalmente, de fora para dentro no
local das cicatrizes, até encontrar o toco de galho podado. Todos os galhos do verticilo
devem ser expostos.
- escolha a seção que apresente o DST maior. Meça o diâmetro máximo médio
(média de dois diâmetros perpendiculares). Esta medição deverá ser realizada para a seção
O-2m e 2-4 m de tronco é outras mais se for o caso.
- por se tratar de trabalho mais minuncioso, deverá ser supervisionado diretamente
pelo auditor independente.
5.4 Características do certificado
A FUPEF preparará o mapa e certificado, encaminhando-os ao auditor. Uma cópia
será arquivada na FUPEF. Em povoamentos que já foram certificados anteriormente, os
dados serão transferidos para o novo certificado. O certificado deverá mostrar, para cada
poda:
- mes e ano da poda
- número médio de árvores podadas por hectare
- a altura média de poda
- DST médio do povoamento
- precisão do DST. Este é o intervalo de confiança da média, com 95 % de
probabilidade de acerto.
- proporção de tortuosidade (%): proporção de árvores tortas.
- nome e empresa do auditor responsável.
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6. Análise econômica da poda
6.1 Condicionantes para a poda
A poda deve ser avaliada como investimento do ponto de vista econômico. Embora
imprescindível à primeira vista para produzir madeira com determinadas características
qualitativas, para o produtor de madeira a definição do objetivo da produção é uma decisão
de remuneração de capital investido. Assim sendo, o produtor vai escolher a espécie
florestal e o tipo de manejo silvicultural em função dos custos de produção e do preço do
produto final que ele obtem.
Considerando as perspectivas que se abrem para a poda como tratamento
silvicultural, cabe aqui repetir o que foi dito por EVANS (1986):
- os custos da poda tendem a aumentar no futuro, devido a uma melhor remuneração
dos trabalhadores florestais;
- a madeira de boa qualidade, sem nós, extraída de florestas nativas está cada vez
mais escassa (no sul do Brasil praticamente não mais existe);
- como investimento a poda tem excepcional valor, pois é uma atividade muito
simples, pode ser executada por pessoas com pouco treinamento, não exige alta tecnologia
e dentro de determinados limites de tempo, pode ser considerada como muito flexível
quanto à sua aplicação.
A análise econômica da poda envolve dois aspectos fundamentais:
- a análise dos custos
- a análise da rentabilidade da operação
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A análise de custos envolve aspectos relacionados com a execução da operação em
si: - a espécie florestal podada: características de galhos (ângulo de inserção, diâmetros,
número por verticilo) e da madeira (dureza), afetam o rendimento de poda;
- o espaçamento de plantio ou entre árvores a podar: árvores mais próximas tendem
a ter galhos mais finos, os deslocamentos são menores, aumenta o número de árvores a
podar por hectare.
Quando os espaçamentos são maiores, ocorre o contrário;
- a proporção de árvores podadas por hectare;
- a ferramenta de poda: os rendimentos com serras de poda, tesouras de poda, serras
em hastes, serras manuais + escadas, serra travada ou serra trapeizoidal, são distintos;
- as condições do terreno: declividades elevadas, afloramentos de pedras, vegetação
densa, baixam o rendimento;
- a altura de poda: a poda baixa tem custo unitário por árvore menor que a poda alta;
- o acesso aos povoamentos: distância de deslocamentos e qualidade das estradas
afetam diretamente o custo da poda, embora em proporções bem menores que outros
fatores.
A análise de rentabilidade da poda está associada com fatores que afetam o
crescimento das árvores e o mercado de madeira:
- espécie florestal podada: características da madeira quanto ao mercado consumidor
de madeira sem nós;
- taxas de crescimento: quanto maior a taxa de crescimento, menor será o custo de
capitalização da poda;
- vitalidade das árvores: a poda de árvores pouco vitais está associada a um maior
risco de se perder o investimento por morte prematura das árvores podadas;
- rotação: o tempo de rotação está intimamente associado às taxa de crescimento.
Rotações curtas diminuem os custos de capitalização;
- riscos de danos ao povoamento: povoamentos sob riscos elevados de danos, tais
como incêndios, ataque de insetos (p.ex. Sirex no caso de Pinus taeda) ou sítios sujeitos a
danos por vendavais, devem ser analisados cuidadosamente quanto à possibilidade de a
poda não trazer os beneficias previstos.
6.2 Cálculo do custo da poda
6.2.1 A planilha de custos
Para avaliar a economicidade da poda, é necessário inicialmente estabelecer o custo
da operação, e posteriormente calcular a capitalização deste custo (que passa a ser um
investimento), comparando-se então o valor capitalizado com o valor da madeira sem nó no
mercado. Em caso de o valor capitalizado ser menor que o valor de mercado, houve lucro.
Caso contrário, houve prejuízo.
A planilha de custos possue básicamente sete itens: - custo da mão-de-obra
- custo de transporte ao povoamento
- custo do equipamento
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- custo de certificação do povoamento
- custo administrativo
- rendimentos nas podas
- árvores podadas em cada intervenção
Para calcular os custos da poda, será tomado como unidade de referência um hectare
de povoamento podado e um dia de trabalho. Tem-se portanto a seguinte metodologia de
cálculo para cada item de custo:
Mão-de-obra: salário mensal
+ encargos sociais
custo mensal
÷ dias de trabalho mensais
custo diário de mão-de-obra
Tranporte:

custo km rodado
x km de deslocamento diário
custo diário de transporte

Equipamentos: custo da tesoura de poda
+ custo da serra de poda manual
+ custo da serra de poda com haste
+ custo da escada
+ custo dos EPIs
custo do equipamento
dias de uso
custo diário do equipamento
Obs.: o custo diário do equipamento depende obviamente dos equipamentos usados em
cada poda. Assim sendo, para cada altura de poda, e técnica de trabalho utilizada, a
composição de custos será diferente.
Custo de certificação: este custo depende da verticalização da empresa. Para
proprietários florestais sem processamento da madeira é muito importante. Já para
empresas que processam seu próprio produto, é dispensável.
Custo de administração: o custo de administração é uma variável de cálculo difícil.
Existem duas correntes para este cálculo: o custo intrínsico da administração de
determinada operação (p.ex. a poda) ou um custo geral fixo por hectare de propriedade da
empresa. As duas possibilidades tem prós e contras. Vejamos:
. no custo intrínsico, deve ser calculada a fração dos custos gerais de administração
da empresa, correspondentes àquela atividade. Portanto são oneradas apenas as atividades.
Quando não ocorrem atividades em um povoamento, este não é onerado por custos de
administração.
. no custo geral, as despesas de administração da empresa são rateadas pela área
total da propriedade, independente se existem povoamentos produtivos ou não. Os
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defensores desta linha sustentam que a administração também se envolve com as áreas de
reserva legal e preservação permanente. Nesta maneira de calcular custos de administração,
os povoamentos são onerados anualmente, independente de atividades que se processem.
Rendimentos: o rendimento do trabalho vai definir em quantas árvores será diluído o custo
da poda. Os rendimentos de poda foram discutidos no capítulo 4.
Árvores a podar: basicamente define o tempo de dedicação do podador a cada
hectare de povoamento, em cada poda, e conseqüentemente quanto de custo deve ser
computado. Embora o número de árvores podadas que permaneçam até o corte final seja
bastante reduzido (200 a 400 árv/ha) em relação ao número de árvores podadas na primeira
poda (2.000 a 2.500 árv/ha), o custo de todas as árvores podadas por hectare deverá ser
computado. A árvore isoladamente, no corte final, teve um custo de poda bastante reduzido,
mas para obter esta árvore, foi necessária a eliminação de árvores de menor qualidade, cujo
desenvolvimento não era previsível no momento da primeira poda. Se houver a
possibilidade de selecionar sem margem de erro, aos 4 anos de idade, as árvores que
formarão o povoamento adulto no corte final, os custos de poda podem ser reduzidos
bastante.
6.2.2 A capitalização do investimento
O custo da poda como já foi dito, deve ser considerado um investimento. Para tanto,
o capital investido (= custo da poda) deve ser capitalizado durante os anos entre a poda e o
corte final da madeira. Rendimentos extras de madeira podada nos desbastes podem ocorrer,
são no entanto pouco prováveis. Se ocorrerem, os benefícios deverão ser descontados do
valor capitalizado até aquele momento. A capitalização significa a correção anual do valor
investido, aplicando-se uma taxa de juros. Neste contexto não será discutida a correção da
inflação, uma vez que esta tanto afeta o capital invertido quanto o valor da madeira.
Embora o valor da madeira a ser obtido no corte final seja uma incógnita, a análise
histórica do preço da madeira mostra que não ocorreram variações bruscas durante as
últimas décadas. No caso brasileiro a situação é um pouco mais complexa, pois o atual
mercado de madeira com certeza é diferente do mercado de há 30 anos passados. E as
madeiras que futuramente serão comercializadas, atualmente tem uma oferta muito
reduzida, como é o caso da madeira sem nó de pinus e madeira serrada de eucalipto. Para
analisar a economicidade da poda, deverão ser utilizados os valores atuais de madeira de
boa qualidade.
Para o cálculo da capitalização do investimento será usada a fórmula simples de
cálculo do valor de um investimento (SPEIDEL, 1966):
onde

Vc = Cp * 1,0 * jm
Vc = Valor da capitalização
Cp = Custo da poda
j = taxa de juros
m = anos de capitalização
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Se o valor da madeira podada produzida no corte final (Vp) for maior que o valor
capitalizado da poda (Vc), a atividade foi lucrativa. Para esta análise deve ainda ser
considerada a taxa de juros 0). No Brasil existem dois valores de referência: a taxa de juros
da Caderneta de Poupança (6% ao ano) e a taxa de juros máxima constitucional (12% ao
ano). Na prática, existem outras taxas de juros praticadas no comércio. Porém convem
salientar que taxa de juro é uma remuneração de capital, que inclui o risco. Quanto menor o
risco de um empréstimo, menor deverá ser a taxa de juros. E nesta linha de raciocínio,
provável mente a poda é um investimento bastante seguro.
6.3 Cenários
Para exemplificar o cálculo dos custos da poda e de seu valor capitalizado, foram
definidos dois cenários. O cenário I é a silvicultura tradicional de povoamentos de Pinus
spp. atualmente praticada no sul do Brasil (Tab. 6-1). O povoamento terá um corte final aos
35 anos de idade, quando serão cortadas as 250 árvores/ha remanescentes.
Tabela 6-1 Programa de podas para o cenário I. Pinus taeda no sul do Brasil
Idade (anos)

Árvores podadas n/ha

4
5
7

2.500
800
400

A planilha de custos para este cenário é a seguinte:
Custo da mão-de-obra
Salário
Encargos sociais
Custo mensal
Dias trabalho/mês
Custo Homem.dia

100,00 R$/mês
80%
180,00 R$/mês
22
8,18 R$/dia

Custo transporte (equipe de 7 homens)
Custo km rodado
0,14 R$/km
Distância
40 km/dia
Custo transporte
0,80 R$/homem.dia
Custo do equipamento
Serrote
Tesoura de poda
Escada
EPI
Vida útil (2 anos)
Custo equipamento

44,50 R$
70,00 R$
40,00 R$
40,00 R$
528 dias
0,37 R$/dia
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Custo de Certificação

20,00 R$/ha

Custo de administração
Rendimentos
1ª poda
2ª poda
3ª poda
Custo da poda
1ª poda
2ª poda
3ª poda
Total
Captalização
Idade
4
5
6
7
10
15
20
25
30
35

400 árv/homem.dia
200 árv/homem.dia
100 árv/homem.dia
2.500 árv/ha
800 árv/ha
400 árv/ha

78,44 R$/ha
57,40 R$/ha
57,40 R$/ha
193,24 R$/ha

Custos (R$/ha)
78,44
57,44
57,40

VP 6%
78,44
140,55
148,98
215,32
256,45
343,18
459,26
614,29
822,46
1.100,64

Considerando portanto a capitalização do investimento poda, os R% 193,24
aplicados por hectare estão valendo no corte final R$ 1.100,64 (VP 6% = valor presente a
6% de juros anuais). Supondo-se que no corte final tenham sobrado 250 árvores, cada
árvore representa um valor de R$ 4,40 a mais por estar podada! Uma árvore com esta idade
e manejo deverá produzir no mínimo 1m3 de madeira nos primeiros 5 m de tornco (veja
também a tabela 3-1). Basta comparar agora os valores de toras podadas no mercado atual
para avaliar a rentabilidade do investimento.
O cenário II é uma silvicultura mais simples de Pinus taeda, com povoamentos
menos densos e menos árvores podadas por hectare (Tab. 6-2). O corte final será feito mais
cedo, aos 25 anos de idade, também 250 árv/ha.
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Idade (anos)
4
5
7

Árvores podadas/ha
800
800
400

Altura de poda (m)
0 – 2,5
2,5 – 4,5
4,5 – 6,0

Tabela 6-2 Programa de podas para o cenário II. Pinus taeda no sul do Brasil
Custo da mão-de-obra
Salário
Encargos sociais
Custo mensal
Dias trabalho/mês
Custo Homem.dia

100,00 R$/mês
80%
180,00 R$/mês
22
8,18 R$/dia

Custo transporte (equipe de 7 homens)
Custo km rodado
0,14 R$/km
Distância
40 km/dia
Custo transporte
0,80 R$/homem.dia
Custo do equipamento
Serrote
Tesoura de poda
Escada
EPI
Vida útil (2 anos)
Custo equipamento

44,50 R$
70,00 R$
40,00 R$
40,00 R$
528 dias
0,37 R$/dia

Custo de Certificação

20,00 R$/ha

Custo de administração
Rendimentos
1ª poda
2ª poda
3ª poda
Custo da poda
1ª poda
2ª poda
3ª poda
Total

300 árv/homem.dia
200 árv/homem.dia
100 árv/homem.dia
800 árv/ha
800 árv/ha
400 árv/ha

44,93 R$/ha
57,40 R$/ha
57,40 R$/ha
159,73 R$/ha
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Captalização
Idade
4
5
6
7
10
15
20
25

Custos (R$/ha)
44,93
57,40
57,40

VP 6%
44,93
105,03
111,33
175,41
208,92
279,58
374,14
500,69

Portanto o valor presente das 150 árvores podadas será de R% 500,69 a mais, ou R$
2,00 por árvore, quando comparadas com árvores não podadas. É fácil imaginar a
rentabilidade desta operação.
Admitindo-se neste último cenário uma economia de ferramentas, ou seja, a poda é
executada apenas com uma serra que custa R$ 10,00 a unidade nas três operações, e
admitindo que os rendimentos do trabalho permanecem iguais em relação ao equipamento
mais caro, a diferença de custo é mínima. Esta economia diminui os custos das podas em
R$ 0,73, R$ 1,10 e R$ 1,10 respectivamente. O valor presente do povoamento aos 25 anos
de idade é reduzido em R$ 9,12 ou pouco mais de R$ 0,03 por árvore. É de se pensar se a
economia é justificada, uma vez que presumivelmente com as serras mais baratas o
rendimento não deva ser igual, e seu custo de manutenção mais elevado (necessidade de
afiação). E se assim for, passam a ser mais caras!
7. Experiências práticas de empresas flotestais
7.2 Sistemas de desrama em Pinus e Eucalyptus na DURATEX - Área Florestal
7.2.1- Introdução
A Duratex - Área Florestal possui área total reflorestada de 74.900 ha, sendo 39.300
ha plantados com espécies do gênero Pinus (52%) e 35.600 ha com espécies do gênero
Eucalyptus (48%). As áreas reflorestadas estão localizadas nos Estados da Bahia, São Paulo
e Rio Grande do Sul e têm por objetivo suprir as unidades industriais da Duratex,
fornecendo matéria-prima para cavacos, serraria e laminação.
Quando a madeira a ser obtida destina-se a fins mais nobres, a realização da
desrama torna-se uma prática silvicultural de fundamental importância, visando a melhoria
da qualidade e a valorização da madeira ao final do ciclo dos povoamentos florestais.
O presente trabalho tem por objetivo apresentar os sistemas de desrama em plantios
comerciais de Pinus Tropicais na região de Agudos-SP e Eucalyptus grandis na região de
Lençóis Paulista-SP.
7.2.2 Objetivos da desrama
7.2.2.1 Obtenção de madeira de qualidade superior
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A realização da desrama ou poda possibilita a obtenção de madeira de qualidades
tecnológicas superiores (sem nós) as quais, seguramente, terão melhor valor de mercado.
7.2.2.2 Facilidade de acesso
A eliminação de ramos baixos facilita o deslocamento no interior dos talhões. Desse
modo, operações como combate à formiga e inventário florestal apresentam melhores
rendimentos.
7.2.2.3 Proteção contra fogo de copas (Pinus)
Com ausência de ramos na parte inferior da copa, aumentará a distância dos galhos
verdes até o solo, dificultando a ocorrência de incêndio de copa.
7.2.3 Espaçamentos
Os espaçamentos utilizados atualmente pela Empresa são 2,70m X 1,85m(2.000
árvores/ha) e 3,00 X 2,00m(1.667 árvores/ha) para Pinus e Eucalyptus respectivamente.
7.2.4 Manejo de desrama
A desrama é realizada em idades precoces, com o objetivo de permitir o
confinamento do cilindro nodoso em pequeno diâmetro assim como a formação de madeira
de alta qualidade no restante da rotação.
As perdas dos incrementos no diâmetro, altura, área basal e volume dependem do
grau de redução da copa viva. Nas nossas condições, desrama até 50% da copa verde não
tem afetado o crescimento das árvores.
Devido ao custo mais elevado, a segunda e terceira desramas são realizadas somente
nas melhores árvores do povoamento, a serem abatidas no corte final ou no último desbaste.
Salientamos, ainda, a importância dê se podar os ramos verdes para evitar a ocorrência de
nós "mortos".
7.2.4.1 Desrama de Pinus
Os primeiros trabalhos com desrama na Unidade Agudos iniciaram-se por volta de
1.965, na então Companhia Agro-Florestal Monte Alegre(CAFMA) pertencente ao Grupo
Freudenberg. A primeira desrama era realizada aos 4 anos de idade na altura de 2 m e em
todas as árvores do povoamento, com rendimento de 460 árvores/homem/dia. A segunda
desrama era realizada aos 8 anos de idade até a altura de 6 m e nas 500 melhores árvores
por hectare, com rendimento de 200 árvores/homem/dia.
Atualmente, a segunda desrama foi antecipada para o 6° ano. Havia ainda uma
terceira desrama realizada com auxílio de escadas até a altura de 12m aos 12 anos de idade
nas 300 melhores árvores por hectare, com rendimento de 500 árvores/homem/dia.
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Devido ao baixo rendimento e, conseqüentemente, custo elevado, esta última
desrama deixou de ser realizada. O manejo de desrama utilizado atualmente nas florestas de
Pinus é apresentado no quadro a seguir:
Tabela 7-1 - Sistema de desrama em Pinus na região de Agudos-SP
Idade (anos)
4
6
8

Altura de desrama
(m)
3,0
6,0
9,0

No de árvores
podadas/ha
2.000
500
300

Rendimento médio
(arv/homem.dia)
420
200
80

O rendimento da operação está diretamente relacionado com a espécie envolvida.
Os principais parâmetros que influenciam este rendimento são:
- diâmetro dos ramos
- distância dos internódios
- número de ramos por verticilo
A título de exemplo, são apresentados alguns rendimentos de desrama de 3m
obtidos para espécies de Pinus Tropicais em Agudos.
Tabela 7-2 - Rendimentos de desrama de 3 m para pinus tropicais
Espécies
Pinus caribaea var. bahamensis
Pinus caribaea var. caribaea
Pinus caribaea var. hondurensis
Pinus oocarpa

Rendimentos (arv/homem.dia)
522
412
370
380

7.2.4.2 Desrama em Eucalyptus
Os trabalhos com desrama de Eucalyptus na Unidade de Lençóis Paulista são
recentes, tendo seu início em jan./95. O manejo de desrama utilizado nas florestas de
Eucalyptus é apresentado no quadro a seguir:
Tabela 7-3 - Sistema de desrama em Eucalyptus na região de Lençóis Paulista – SP
Idade (anos)
1
2
3

Altura de desrama
(m)
3,0
6,0
9,0

No de árvores
podadas/ha
1.000
650
300
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A desrama nos povoamentos jovens objetiva diminuir o diâmetro da tora com a
presença de nós, principalmente porque, no caso do Eucalyptus, a madeira mais valorizada
é a madeira de cerne. Devido á idade precoce, as 1.000 árvores/ha podadas no 1 ° ano
funcionam como margem de segurança à baixa eficiência na seleção.
7.2.5 Equipamentos
A desrama é praticada manualmente, com auxílio de serras de poda curvas fixadas
em cabos de eucalipto de 1,5m, 4,5m e 7,5m de comprimento para as desramas de 3,6 e 9m
respectivamente.
7.2.6 Marcação das árvores
As melhores árvores por hectare, selecionadas para a desrama de Pinus e Eucalyptus,
são marcadas com tinta "spray" por equipe própria do Inventário Florestal, com rendimento
de 1.800 árvores/homem/ dia.
7.2.7 Época do ano
Embora haja uma maior concentração da operação desrama no período de inverno,
principalmente em virtude da redução de outras operações como capina manual, a desrama
é realizada durante todo ano, tanto para Pinus como Eucalyptus.
7.2.8 Análise econômica
O custo inicial da desrama não traz ganhos imediatos. Normalmente é uma operação
cara, mas que certamente apresentará lucros ao final do ciclo. Nos quadros a seguir, são
apresentados os custos para desrama de Pinus e Eucalyptus.
Tabela 7-4 - Custos das desramas em Pinus
Altura de desrama (m) Rendimento (h/ha)
50
3,0
22
6,0
40
9,0
Total

Custos (R$/ha)
94,00
41 ,40
75,20
210,60

Valor da hora da mão-de-obra R$1,88

30 e 31 de outubro e 1º de novembro de 1996 – Piracicaba/SP

Manual de Poda de Espécies Arbóreas Florestais
1º Curso em Treinamento sobre Poda em Espécies Arbóreas Florestais e de Arborização Urbana

Tabela 7-5 - Custos da desrama de Eucalyptus
Altura de desrama (m) Rendimento (h/ha) Custos (R$/ha)
3,0
50
94,00
6,0
60
112,80
9,0
45
84,60
Total
291,40
Valor da hora da mão-de-obra R$1,88
7.2.9 Condições finais
Procuramos no presente trabalho, apresentar de maneira geral as metodologias
utilizadas atualmente na desrama de Pinus e Eucalyptus pela Duratex – Área Florestal.
Volumes consideráveis de madeira de Pinus Tropicais podadas no passado são
comercializadas mensalmente para laminação a madeireiras dos estados do Paraná e Santa
Catarina, apesar do elevado custo de frete. Isto prova que a desrama é uma operação viável.
Existe um bom mercado e a tendência é que a madeira livre de nós tenha valores cada vez
melhores.
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FICHA DE AVALIAÇÃO DE PODA URBANA
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FICHA DE AVALIAÇÃO DE PODA URBANA
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FICHA DE AVALIAÇÃO DE PODA URBANA
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