
 

A ABSURDA PODA ANUAL 
José A. Lutzenberger

Todos os anos, no inverno, repete-se, na maioria de nossas cidades, um fenômeno desconhecido em outras
paragens. Há vá rias décadas fixou-se entre nós uma inexplicável tradição que consiste na mutilação pura e
simples de nossas árvores urbanas, tanto nas ruas como nos jardins. Muitas vezes no campo, junto às casas
de fazendas ou de colonos, pode ver-se o mesmo descalabro. A esta mutilação é dado o nome de "poda". O
tratamento geralmente é aplicado aos cinamomos, jacarandás e plátanos, às vezes aos ligustros e extremosas,
raras vezes com outras espécies como umbús, paineiras ou guapuruvús. Os malstratos são tais que muitas
vezes as árvores pouco a pouco vão se acabando. No caso do cinamomo, ouve-se dizer que a árvore é de
curta vida, mas ninguém se dá conta que tal fato se deve justamente às repetidas e contínuas mutilações. Um
cinamomo não mutilado certamente viverá centenas de anos.

Em nosso meio é difícil de se ver uma árvore de rua em bom estado, desenvolvida segundo suas próprias leis.
Quase todas são doentes, com tocos e troncos mortos ou parcialmente apodrecidos, impedindo assim a
cicatrização e recuperação das mesmas.Uma vez que estão todas fracas e consumidas por dentro, tornam-se
presa fácil para insetos, como no caso das cochonilhas do jacarandá. A reação comum é, então, cortar os
galhos atingidos para eliminar os insetos, constituindo-se assim nova poda, agora com fins curativos,
geralmente um choque que poucas árvores superam.

Se aceitarmos o argumento muitas vezes apresentado, de que é necessário defender os fios elétricos do
contato com as árvores, para evitar curtos-circuitos, ou evitar acúmulo de umidade junto às casas, é
surpreendente que mesmo em ruas onde não há energia elétrica a violência da agressão seja a mesma. Por
exemplo, na Rua Eng. Álvaro Pereira em Porto Alegre, por volta de l97l, uma linda árvore que se encontrava
na beira de um precipício, em local de rara beleza panorâmica, longe de fios e habitações, foi tão brutalmente
mutilada, cortando-se galhos de até 20cm de diâmetro, rasgando-se lascas profundas no tronco, que é
verdadeiro milagre a sobrevivência da mesma planta até os dias de hoje, apesar do visível definhamento que
apresenta.

Outra justificativa que se encontra, proposta por "técnicos responsáveis", é que se trata de "poda de
recuperação", argumento que vai às raias do absurdo, como a proposição de se mutilar criancinhas para que
cresçam melhor. Iludem-se com os brotos fortes e viçosos que surgem na Primavera após o corte, esquecendo
as tremendas feridas que ficam e constituem janela de infecção para toda a sorte de bactérias e fungos, além
de possível abrigo para insetos e animais maiores, que se encarregarão de continuar o processo de
destruição.

Devemos compreender que, em princípio, árvore alguma necessita de poda. Se elas fossem tão necessárias
como se quer fazer crer,os bosques e florestas nativas já há muito teriam desaparecido. Quanto mais
livremente uma árvore consegue se desenvolver, tanto mais tempo viverá , por ser mais sã e bela. A poda sã
faz sentido na fruticultura ou viticultura, onde, segundo esquemas racionais e bem definidos, se faz
"amputações" com instrumentos adequados, como o podão, cortando-se, em pontos pré-estabelecidos, galhos
de pequeno diâmetro, sempre sendo tomadas precauções adequadas. A finalidade desta poda é educar a
árvore de maneira a propiciar uma forma que facilite a insolação em toda a periferia e interior, a colheita e a
frutificação. Este tipo de poda constitui toda uma ciência, de certo modo pouco complexa.

Em árvores decorativas ou de sombra a poda sã teria sentido quando se quisesse educar ou moldar a árvore
para formas artificiais, o que na maioria dos casos, termina com figuras de mau gosto. Por que não apreciar a
árvore como a Natureza a idealizou? Nos demais casos, a poda se constitui em medida de emergência, nunca
de rotina.

Quando constatada realmente a necessidade de se remover galhos ou troncos importantes de uma árvore
adulta, para defender um fio elétrico ou uma construção, ocasionada pela falta de educação do crescimento ou
uma construção nova, este trabalho deverá ser feito dentro de uma técnica especial, a "dendrocirurgia". Galhos
e troncos serão retirados de tal maneira que a cicatrização no local de corte seja rápida e eficaz, possibilitando
a recuperação da árvore tal qual paciente após operação. Assim feito, após algum tempo,será difícil identificar
o local onde foi feita a remoção, e a árvore seguirá vivendo como se nada houvesse ocorrido.

Para se realizar este tipo de trabalho, é necessário que se compreenda como cresce uma árvore. Isto é muito
fácil, mas exige um pouco de observação, algo raro no mundo de hoje. Se o público houvesse observado de
perto nossas árvores urbanas, há muito teriam sido tomadas medidas para evitar a destruição sistemática que
sofrem.

O esquema de crescimento de uma árvore é fundamentalmente diferente daquele de um animal superior.
Enquanto um mamífero, por exemplo, cresce interna e externamente como um todo, com manutenção da
estrutura total, a árvore cresce como uma colônia de corais na superfície de suas estruturas originais. Os
troncos e galhos se engrossam e se alargam, surgem sempre novas folhas quando morrem as velhas. Assim
como no coral, onde o esqueleto calcário é uma estrutura morta que serve de suporte para os pólipos ainda
vivos, o lenho do tronco da árvore é também uma estrutura morta, mas que funciona como condutor de seiva
bruta, enquanto intacto, isolado do mundo exterior e das intempéries pela casca viva que o recobre.

De maneira muito simplificada, pode-se dizer que o tronco está constituído do lenho recoberto externamente
pela casca. Entre a casca e o lenho tem-se o câmbio, tecido de crescimento que aumenta em diâmetro o



tronco. é este o tecido que forma os anéis visíveis em um corte do tronco, os quais podem ser usados para
determinar a idade da árvore.

Quando cortamos um tronco, é somente a linha fina do câmbio que possibilita reconstituição de tecidos novos.
O erro mais comum quando se retiram os galhos é deixar um toco protuberante. Este toco, constituído de
tecidos mortos depois que o câmbio deixa de atuar, quando não há brotação nova, acaba sempre
apodrecendo. Assim é impedida a cicatrização, como uma amputação de membro animal onde não se retira a
ponta do osso, propiciando entrada de agentes infecciosos.

Para possibilitar a cicatrização, é necessário retirar o galho até sua origem, emparelhando-se o local para
evitar lascas. A superfície de corte confunde-se então com a superfície do tronco, devendo ser protegida contra
o apodrecimento, como acontece com qualquer pedaço de madeira exposto ao tempo. Para tanto, utiliza-se
uma camada de substância protetora. Existem ceras especiais para este fim, mas que, infelizmente, não se
encontram no mercado local, devendo-se então recorrer à pintura com tintas sintéticas de toda a parte exposta.

Com o tempo surgirá um anel de tecido cicatrizante, a partir do câmbio circunjacente, que irá engrossando até
cobrir toda a superfície de corte. Assim evita-se o surgimento dos conhecidos buracos nos troncos, que
sempre vão se aprofundando até a morte da árvore.

Para corrigir erros cometidos em podas mal orientadas, ou acidentes causados por intempéries, há outras
técnicas, como a obturação com cimento ou outros materiais inertes.

Faça agora você também a sua parte. Observe as árvores com mais atenção na sua vizinhança, aprenda com
suas próprias observações. Não mutile desnecessariamente as poucas árvores ainda remanescentes nas
cidades. Esclareça os perniciosos mé- todos de poda daqueles que, por falta de informação, ou alienação,
insistem em destruir estes seres vivos, que têm direito à vida tanto quanto nós...
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