
 

 

 

 

 
 

 

Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert 
 

www.eucalyptus.com.br 

 

www.celso-foelkel.com.br 
 

___________________________________________________ 

 

 

Perguntas / Questions 
 

 

___________________________________________________ 

 

Pergunta nº: 819/Question nº: 819 
 

Título: /Title: Identificando problemas em árvores de Pinus 

usadas em paisagismo 

                   Por: / By: Luzia Roxo Pimentel 
 

E-mail: santabranca@hotmail.com 

 

 
Questão: /Question: 

 

Boa tarde 

Preciso urgente de informações sobre a idade é que as árvores de Pinus 

elliottii são consideradas velhas e precisam ser derrubadas, para não 
caírem sobre as construções que estiverem próximas dela. 

Meu vizinho alega que as árvores estão velhas e ameaçando sua casa e 

quer que as cortemos. 

Agradeço atenciosamente 
Luzia Roxo Pimentel 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/


Jornalista 

_________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Prezada Luzia, Bom dia.  

 

Sua pergunta é muito difícil de ser respondida à distância. Qualquer 
árvore de grande porte próxima a residências pode ser perigosa, pelo 

seu tombamento ou eventual queda de galhos grossos. Quando a árvore 

é muito velha, ela em geral possui galhos avantajados e grande 

diâmetro de tronco. Os maiores perigos são não exatamente devidos à 
sua quebra, mas seu tombamento devido a um sistema radicular 

superficial. Também a quebra e queda de galhos podem ser 

problemáticos. 

Portanto, minha recomendação a você é: 

 verificar se há galhos perigosos e faça a poda dos mesmos, 

passando uma tinta tipo asfalto no local da ferida para evitar que 

fungos apodrecedores penetrem para dentro da árvore;  

 observe se as raízes estão saindo lateralmente e são vistas 

correndo mais na superfície do solo. Isso pode ser sinal de que as 

raízes encontraram alguma camada de impedimento no solo 

(pedras, camadas adensadas de argila, etc.). Situações como 
essa são perigosas, pois as árvores, mesmo sem quebrar são 

empurradas pelo vento e tombam.  

 observe ainda a sanidade geral da árvore, se ela tem feridas, 
doenças, ataques de predadores, exudações, galhos perigosos, 

etc.  

 finalmente, procure verificar se os ventos estão canalizados de 
forma a impactar mais fortemente sobre sua área e a direção 

preferencial dos mesmos em ocasiões de fortes rajadas.  

 analise também as distâncias e mensure o eventual perigo. 

A partir daí, tome sua decisão.  

A queda de árvores não é tão função de sua idade e sim de muitos 

outros fatores como dimensão da copa, estado de saúde das mesmas, 
sistema radicular deficiente, feridas no tronco, apodrecimento devido 

entrada de patógenos, etc. Por outro lado, como as árvores mais velhas 

são muito mais volumosas, elas preocupam mais os vizinhos, isso é 

absolutamente natural. 
Um abraço 

Celso Foelkel 
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Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por: / By:  

 

E-mail:  
 

Ola Celso 

Obrigada por sua resposta e atenção. 

Agora o problema mudou um pouco. A área em questão está em 
inventário e o advogado responsável  deu o parecer contra o corte, 

alegado que durante o inventário, o corte e venda de madeira necessita 

da abertura de um processo judicial e autorização do Juiz responsável. 

Além disso, aparentemente, a propriedade encontra-se em área APP e 
20% da área foi registrada no Incra como reflorestamento em 1968/69. 

Os Pinus estão plantados margeando a estrada de acesso a propriedade, 

servindo como quebra vento na Linha de Cumeada. 

Por intermédio do Dr. Amantino Ramos Freitas, estou  pedindo ao IPT- 

Inst. de Pesquisas Tecnológicas da USP - Departamento de Madeiras - 
para fazer uma vistoria no local e emitir um laudo. 

Agora só resta aguardar. 

 

Grande abraço e mais uma vez agradeço sua atenção e gentileza 
 

Luzia Roxo Pimentel 

 


