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Quando é importante a poda do eucalipto, e como podar? 
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Caro Laudigério, 
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Quando falamos em podar árvores de eucalipto podemos ter dois 

objetivos: 

 dar condições de que as árvores produzam madeira sem nós 
(defeitos causados pela inclusão dos ramos laterais no corpo da 

madeira do tronco)  

 melhorar a forma da mesma para oferecer mais sombra na 
arborização urbana. 

Existem verdadeiras barbaridades sendo praticadas sobre árvores de 

eucaliptos a título de poda, tanto no primeiro, como no segundo 
objetivo. 

Para melhor esclarecer você sobre a poda com finalidades de 

arborização urbana, sugiro você navegar nas palestras oferecidas para 

downloading de um evento do IPEF de 1996, com muito valioso material 

técnico: 
http://www.ipef.br/publicacoes/curso_arborizacao_urbana/ 

Já em relação ao objetivo de produção de madeira isenta de nós, se faz 

a poda em função da altura da árvore e da dimensão da tora sem nós 

que se quer produzir. 
Se a tora a ser mantida sem nós deve ter entre  6 a 9 metros por 

exemplo, deve-se podar cuidadosamente os galhos das árvores da base 

até essa altura selecionada. Entretanto, deve ser mantida uma copa 

suficientemente grande para que a árvore não sofra. Por essa razão, as 
podas costumam ser sucessivas e apenas das árvores melhores. Há toda 

uma ciência sobre isso, e eu recomendo você ler também sobre isso. 

Segue material de outro excelente evento do IPEF para você baixar as 

apresentações e ler o que achar mais conveniente (ou tudo, se seu 
interesse for econômico): 

http://www.ipef.br/publicacoes/seminario_serraria/ 

Se isso tudo despertar seu interesse, retorne, pois há mais literatura 

mais recente. Essa fica apenas a título de embasamento. 

 
Um abraço e boa leitura 

 

Celso 
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Fico muitíssimo agradecido pelas informações, e vos parabenizo com 

muita gratidão. Que Deus os ilumine sempre. Irei navegar nestes links, 

com certeza e colher excelentes frutos informativos. 

 
Muito obrigado. Abraços amigo. 

 

Laudigério 

 


