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Questão: /Question: 

 

Saudações 
  

Gostaria saber se é recomendável a desrama de Eucalyptus grandis aos 

seis meses após o plantio quando a planta alcançou 1,5 m de altura e se 

encontra bastante galhada. 

  
Laercio Pitrowsky 

Secretario do Meio Ambiente do municipio de Novo Machado - RS 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Caro Laércio, 

Bom dia. Estarei escrevendo um mini-artigo sobre poda/desrama de 
eucaliptos em minha próxima Eucalyptus Newsletter, de janeiro de 

2010. Espero que acesse e leia a mesma, deverá ser lançada em breve. 

Em relação à sua pergunta, não é muito recomendável se podar árvores 

muito jovens, antes de se estabelecer a competição entre as copas 
(quando as copas começam a se tocar). Isso porque as plantas 

jovens sofrerão muito com perda de massa foliar e também porque 

haverá incentivo para que os ramos remanescentes engrossem mais do 

que deveriam. Podas em geral começam a ser feitas quando o 
povoamento atinge cerca de 6 a 8 metros de altura e com as copas se 

tocando. É claro que isso depende da qualidade de sua silvicultura, 

material genético usado e do espaçamento adotado.  

Só se recomenda uma poda suave (20 a 25% da altura) em florestas 
antes das copas se tocarem quando há uma galharia muito grossa e 

irregular (ramos mais grossos que três cm na base dos mesmos). Nesse 

caso, é bom verificar se vale a pena realmente manejar esse 

povoamento para alto fuste (com podas e desbastes), pois galharia 

grossa só acontece em povoamentos de qualidade não muito boa 
(material genético inferior, ataque de pragas ou doenças, etc.). 

Um abraço e sucessos 

Celso Foelkel 
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