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Pergunta nº: 1269/Question nº: 1269 

 
Título: /Title: Vento forte e árvores deitadas 

 

    Por: / By:  DOMICIANO JOSÉ DIAS SIQUEIRA 

 
E-mail: domiciano.dias@csn.com.br  

 

Questão: /Question: 

 
Caro Celso bom dia,  

  

Tomo a liberdade de fazer uma consulta, pois tenho uma pequena 

lavoura de eucalipto em Minas e não sei o que fazer.  
  

Durante a semana passada minha lavoura foi atingida por um forte 

vendaval e cerca de 60 % das plantas foram deitadas pelo vento, trata - 

se de uma lavoura de três anos , com cerca de dez metros de altura, a 
variedade é um clone desenvolvido pela Gerdau. 
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Pergunto: Devo cortar os pés que deitaram ou existe a possibilidade de 

recuperação. 

  

Sds, 
  

Domiciano 

_________________________________________________ 

 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Bom dia, Domiciano – o manejo de áreas deitadas pelo vento ainda está 
em desenvolvimento.  

 

Em geral, espera-se um pouco para verificar se as árvores conseguem 

se endireitar. Se elas começarem a brotar e a tentar formar novo fuste 
reto vertical, isso dará péssima forma, forquilhas, etc. Nessa condição, o 

melhor é colher, vender o material como toras finas e manejar as 

brotações, deixando um número de brotos para recuperar a população 

original.  

 
Se poucas árvores deitaram, eles podem ser suprimidas, como se fosse 

um desbaste. Se forem muitas, deve-se colher a área toda onde 

abundam as árvores tombadas. Em geral, as brotações que tentam 

nascer dentro do povoamento mais velho acabam dominadas e morrem 
ou ficam arbustivas. 

 

Cada caso é um caso, e muito pouca coisa existe publicada. Pelo menos 

os eucaliptos brotam, não é mesmo? 
 

Se possível me envie alguma foto digital para eu ver como ficou o 

povoamento. 

 

Um abraço 
Celso Foelkel  

_______________________________________ 
 
 

Outros comentários / Other comments: 

 
Por: / By:  DOMICIANO JOSÉ DIAS SIQUEIRA 

 
E-mail:  domiciano.dias@csn.com.br 

mailto:domiciano.dias@csn.com.br


Boa tarde Celso, grato pela atenção. Estarei retornando a Minas no 

carnaval, assim que puder envio fotos. 

  

Sds, 
Domiciano. 


