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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE O USO 
DE QUEBRA-VENTOS NOS CERRADOS 

Daniel Pereira Guimares 1  
Carlos Eduardo Lazarini da Fonseca 2  

1. INTRODUÇÃO 

Embora sejam largamente utilizados em varios paises, 
os quebra-ventos s6 vieram a ser experimentados no Brasfl. 
partir da dcada de 70, atravs de recomendaçes t&ni-

cas do Instituto Brasileiro do Cafe (Baggio 1983). A li-
teratura reporta vrios efeitos ben&icos da redução da 
velocidade do vento sobre as culturas agricolas, o que 
invariavelmente resulta em aumentos de produtividade. Va-
rios aspectos devem ser considerados no uso de quebra-
-ventos, pois sua eficiencia depende do relevo, das con-
diç5es edafoclimticas, da intensidade dos ventos, da 
cultura a ser protegida e das caracteristicas inerentes 
ao proprio quebra-ventos, tais corno esp&cie vegetal, al-
tura, permeabilidade, orientaço, forma e distancias en-
tre as barreiras. 

Neste trabalho, procura-se demonstrar a importancia do 
emprego de barreiras protetoras contra o vento, enfocando 
os principais aspectos a serem considerados para as con-
diçoes de cerrados. 

2. AÇÃO DOS VENTOS 

Embora muitas vezes impercept{vel, a açao contÍnua dos 
ventos interfere no sistema produtivo agropecuario. Den- 
tre os danos causados pela açao dos ventos, considera-se: 

- Erosão eolica. De acordo com }Cemper (1988), cerca de 
1/3 das perdas de solos nos Estados Unidos sao causadas 
pela eroso e&ica. As planÍceis sao as areas mais afeta- 
das por este tipo de erosão. Exemplos classicos sao as 
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grandes plan{cies norte-americanas (Rosenberg 1983) e 
chinesas (China Ministry of Forestry s.d.). Em ambos os 
casos, a pratica de culturas agricolas intensivas promo-
veu a degradaçao dos solos com elevados niveis de erosao, 
sendo que estas áreas somente foram recuperadas apos a 
construção de barreiras quebra-ventos. Na regiao dos Cer-
rados brasileiros, onde se encontram extensas areas pla-
nas, diversos fatores contribuem para este tipo de ero-
so, como praticas de agricultura e pecuaria intensivas e 
a incidncia de ventos nos periodos de seca quando o solo 
est& desprotegido. Nessas epocas, e frequente a ocorren-
cia de redemoinhos com grande eievaçao de particulas do 
solo. 

- Danos fÍsicos. Nas culturas anuais, alm do desfo-
lhamento e ''arranquio'' , o vento tambem contribui para o 
acamamento das plantas, influindo no so na produtividade 
como tainbem na mecanizaç&o da colheita. Grande influencia 
e tambem exercIda no estabelecimento de plantas trepadei-
ras, em especial nas que so tutoradas por fios de arame 
como uva, maracuja, xuxu e lupulo. De acordo com Edlin 
(1976), as plantaç6es de lupulo na Inglaterra so se de-
senvolvem protegidas dos ventos. Segundo Maki (1977), 
ventos com velocidades maiores que 7 mis causam desfolha-
mento em culturas citricas. No cultivo da seringueira, o 
vento causa dano as brotaçoes terminais e aumenta as ta-
xas de transpiraçao das folhas (Ortoloni 1986). 

- Outros danos. Conforme Epila (1988), o vento exerce 
importante papel na disseminaçao de insetos. O mesmo se 
da no caso de plantas invasoras. Les6es causadas pelo 
vento em folhas de cafeeiro contribuem para o aparecimen-
to de mancha aureolada (Instituto Brasileiro do Café 
1985). 

3. OS QUEBRA-VENTOS 

Denomina-se quebra-ventos qualquer estrutura que redu-
za a velocidade dos ventos. Normalmente, so formados por 
fileiras de arvores, embora outras formas de anteparo 



possam ser utilizadas. No Japo, usa-se telas de fibras 
sintticas corno alternativa para quebra-ventos (Maki 
1977). 

3.1 Prindpio de funcionamento 

Ao encontrar urna barreira protetora, a corrente de ar 
muda sua direço e velocidade e, apos certa distancia, 
tende a adquirir os seus valores iniciais. Ao ultrapassar 
urna barreira permeavel ou porosa, o efeito na reduçao da 
velocidade do vento e mais prolongado do que quando se 
usa uma barreira densa. A Figura 1 exemplifica o funcio-
namento de um quebra-ventos formado por arvores. Parte da 
corrente que passa atraves da copa das plantas tende a 
prolongar a distcia a ser percorrida pela corrente prin-
cipal ate que esta volte a condiço original, isto e, ate 
quando a corrente voltar a ter as mesmas características 
iniciais de velocidade e direço. A corrente mais baixa 
que passa entre &rvores previne que a corrente principal 
desça imediatamente, fazendo com que a velocidade dos 
ventos ao nivel do solo seja reduzida a uma distancia de 
ate vinte vezes a altura das arvores. 

Coem 	prioi 
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FIG. 1. Funcionamento do quebra-ventos. Quando a corrente 
de ar atinge a barreira de &rvores, a sua princi-
pal corrente vai para cima. A corrente mais lenta 
passa atraves das &rvores e evita que a corrente 
principal desça rapidamente. 
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3.2 Dimensionamento 

0 correto dimensionamento de um quebra-ventos & funda-
mental para que se obtenha a maxima eficiencia em sua 
utilizaçio. Para se dimensionar um quebra-ventos, torna-
-se necessariO conhecer a sua aerodinamica, as alteraçoes 
rnicroclimaticas que este tendera a promover e as intera-
ç3es com a cultura a ser protegida. Deve-se considerar 
que as arvores competem com as demais culturas por agua, 
luz, nutrientes e area cultivada. Um quebra-ventos mal 
dimensionado e instalado podera trazer mais maleficios 
que heneficios a cultura que se pretende proteger. Embora 
ainda existam controversias a respeito do melhor dimen-
sionamento dos quebra-ventos, os avanços obtidas pelas 
pesquisas ja permitem indicar o modo mais correto de fa-
ze-lo. 

3.2.1 Estrutura 

A estrutura do quebra-ventos influencia na reduço da 
velocidade dos ventos e, tamb&m, na extensao sobre a qual 
este efeito se prolonga. Freisler & Dewalle (1988) forne-
cem informaç5es detalhadas sobre a influencia da estrutu-
ra de um quebra-ventos nas alteraçoes do fluxo de ar. Por 
estrutura entende-se sua altura, numero de fileiras, for-
ma e porosidade. A interaço entre estes elementos deter-
minara a &rea a ser protegida. Quanto maior a altura, 
maior a área protegida. Barreiras compactas promovem 
maior reduço na velocidade dos ventos, entretanto, a 
area de abrangencia fica reduzida. 

Conforme Rosenberg (1983), urna barreira densa protege 
a area a uma distancia de cerca de 10 a 15 vezes a altura 
desta barreira, enquanto o aumento da porosidade para 500/ 
permite aumentar esta distancia para o equivalente a 20 
ou 25 vezes a altura do quebra-ventos. Existe, porem, a 
area de maior proteçao efetiva caracterizada por uma 
maior estabilidade no fluxo da corrente de ar. A Tabela 1 
fornece dados aproximados da influncia da porosidade 
sobre a area protegida e sua reduço na velocidade dos 
ventos. 0 indice de porosidade representa a razao entre a 



de anteparo fornecida pelas £rvores e a área total da 
barreira compacta. A estimativa da porosidade de um 
quebra-ventos pode ser feita pela interpretação de foto-
grafias, ou mesmo, pela avaliaço visual. Portanto, a po-
rosidade depende da arquitetura das copas, do espaçamento 
entre as arvores e do numero de fileiras. 

TABELA 1. Influncia da porosidade do quebra-ventos sobre 
a area efetivamente protegida e reduçio da ve-
locidade dos ventos. 

Porosidade 	Proteção 	Beduço dos ventos 

	

(%) 	 (x altura) 	 (%) 

	

O 	 2- 3 	 80 

	

30 	 3- 5 	 60 

	

50 	 5 - 10 	 40 

	

70 	 10-15 	 20 

Fonte: Rosenberg (1983) 

A tendncia a de se utilizar um número reduzido de 
fileiras de &rvores (variando de 1 ao maximo de 3). De 
acordo com Onyewotu (1983), um numero maior de fileiras 
em um quebra-ventos induz a uma menor eficiencia de pra-
teço. Neste caso, a distancia entre as barreiras redu-
zida, propiciando a incidencia de jatos de ar (ventos ca-
nalizados) que resultam em maleficios a cultura protegi-
da. Segundo o mesmo autor, na Nigria so bastante comuns 
os quebra-ventos com v&rias fileiras, pelo fato de se vi-
sar, tamb&m, & produço de madeira. E usualmente recomen-
dado que a £rea ocupada pelo quebra-ventos no ocupe mais 
que 5% da área a ser protegida. 

A forma ou estrutura horizontal do quebra-ventos de-
terminara a distribuiço das barreiras na area e tarnbem 
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sua orientaço. Quebra-ventos em linhas perpendiculares 
aço dos ventos tm sido a forma mais usual. Atualmente 
existe a tendencia de se usar sistemas em rede, onde as 
barreiras formam uma malha bastante eficiente na proteç&o 
contra os ventos. Sob certas situaçoes, como ao redor de 
pivos centrais, tem sido recomendada a forma circular. 

3.2.2 0rientaço 

A orientaço de um quebra-ventos deve ser feita, prin-
cipalmente, em função dos ventos predominantes na regiao, 
embora a exposiço aos raios solares seja tambem um fator 
a ser considerado. - 

Rollin (1983) demonstra que a maior eficiencia e obti-
da quando os ventos incidem perpendicularmente a barrei-
ra. O autor, trabalhando com quebra-ventos de porosidade 
entre 30 e 40% e efetuando mediçoes a distancia relativa 
de 4 vezes a altura, verificou que a redução na velocida-
de inicial era de aproximadamente 60%. Ventos obliquos a 
60 2  da barreira apresentavam reduç6es de apenas 30% em 
relaço a velociade inicial. Observou-se que existe uma 
relaçao linear entre o ngulo de incidencia dos ventos e 
a redução na velocidade. 

Conforme recomendaç3es do Instituto Brasileiro do Ca-
te, os quebra-ventos na região cafeeira do Brasil devem 
ter orientaço perpendicular aos ventos SE dominantes na 
regiao. Analises realizadas pelo Centro de Pesquisa Agro-
pecuaria dos Cerrados (CPAC) em Planaltina, 1W mostram a 
predominancia de ventos N-NE. Mesmo sabendo a direção dos 
ventos predominantes, deve-se observar seu comportamento 
na area antes de se decidir pela orientação a ser dada. A 
instalaçao de uma biruta pode ser de grande utilidade 
nessas observaç6es. 

Preferencialmente, a orientação dos quebra-ventos de-
ve ser no sentido Norte-Sul. Isto porque o sombreamento 

* Biruta uma sacola cnica feita de pano e presa ex-
tremidade de um mastro com a finalidade de indicar a 
direçao dos ventos. 
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da &rea cultivada pr6xima & barreira á mornentaneo. O mes-
mo nao ocorre em orientaç5es Leste-Oeste onde, por efeito 
dos solst{cios, a área cultivada prcxima barreira pode 
permanecer longos periodos sob sornbreamento. 1,ntretanto, 
em regiSes nas quais o comprimento do dia no sofre gran-
des variaç3es atraves do ano, e em regies com altos in-
dices de luminosidade, corno nos cerrados, nao se espera 
que a exposiço seja um fator que limite a produtividade. 
Tal orientação poderia ser dada no caso de se utilizar 
quebra-ventos em rede. 

Outro aspecto importante a considerar refere-se a fa-
cilidade de uso da terra. O quebra-ventos deve ter a me-
nor interferncia possivel nas atividades a serem condu-
zidas, tais como a diviso de talhoes, manejo da cultura, 
colheita mecanizada, etc. Deve-se verificar sempre a pos-
sibilidade de aproveitamento das areas ocupadas pelas 
curvas de nivel. Para tal, torna-se importante a conjuga-
ço dos elementos: forma, estruturas horizontal e verti-
cal dos quebra-ventos, de modo a dimensiona-los de acordo 
com as necessidades do sistema produtivo local. 

3.3 Alteraç6es microclimaticas 

Os ventos exercem grande influncia nas perdas de água 
do solo por evaporaçao. Quando uma area se encontra pro-
tegida, forma-se uma camada gasosa de maior teor de umi-
dade ao nivel das culturas, a qual contribui para altera-
çSes microclimaticas na area. Rosenberg (1983) discute 
detalhadarnente as alteraç5es havidas ap&s a proteção con-
tra a incidencia dos ventos. Dentre estas, ressalta-se o 
aumento da umidade relativa do ar, aumento do teor da 
umidade do solo, diminuição na amplitude de variaçes 
termicas do solo, alteraçao na concentraçao de gas carb3-
nico e diminuiço da incidencia de energia radiante. 

Na regiao dos Cerrados, o maior beneficio advindo dos 
quebra-ventos devera ser a reduçao da influencia dos ve-
ranicos sobre a produtividade da cultura protegida. Os 
veranicos, periodos de estiagem durante a estação chuvo-
sa, sao as principais causas de reduçao na produtividade 
das lavouras tradicionais dos cerrados. Segundo Wolf 
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(1977), s&o comuns ocorrerem, na regido de BrasIlia, at 
3 veranicos por estaçao chuvosa, com duraçoes rninirnas de 
8 dias. Dependendo do est&gio de desenvolvimento da plan-
ta, culturas como o arroz, milho, feijão, trigo e soja, 
podem ser bastante afetadas pela açao dos veranicos. 

Em areas protegidas, a perda de agua por transpiraçao 
tende a aumentar, enquanto diminui a perda por evapora-
ço, propiciando um maior desenvolvimento das plantas e 
tornando-as mais aptas a suportar o periodo de estiagem. 
Estudos conduzidos na Republica Popular da China (ASIAN 
NETWORK FOR BIOLOGICAL SCIENCES/INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
RESEARCI-I CENTRE 1986) comparando &reas protegidas e des-
cobertas para varias culturas, mostram que, no primeiro 
caso, a taxa de evaporaç&o reduziu era 9,7% durante o dia 
4,3% á noite, o teor de umidade do solo entre O - 50 cm 
sofreu acrescimo de 19,4% e as amplitudes de variaç&o da 
temperatura diminuiram em aproximadamente 1C. 

4. RESPOSTA DAS CULTURAS PROTEGIDAS 

A rormaçao de um microclima mais favorvel ao cresci-
mento das plantas apontada como principal causa de au-
mento na produtividade resultante da utilizaç&o de bar-
reiras quebra-ventos. Esta pratica tem contribuido signi-
ficativamente para viabilizar a agricultura em regioes do 
mundo que apresentam grandes adversidades climaticas,co-
mona India e paises do nordeste da África, Oriente Medio 
e Asia. - 

Em levantamento literario realizado por Kort (1988), 
verificou-se que, em 97 experimentos, apenas tres apre-
sentaram queda na produtividade quando sob areas protegi-
das. Na Tabela 2 Finch (1988) classifica as principais 
culturas agricolas em relaçao as suas tolerancias a expo-
siçao dos ventos. Mesmo para o trigo, cultura originaria 
de pradarias e, portanto, adaptada as condiçoes de alta 
luminosidade e exposiç&o aos ventos, a utilizaço de 
quebra-ven5 tem resultado em aumentos de produtividade 
em atá 20% (Edlin 1976). 

A produtividade das culturas agrícolas tende a ser me- 
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TABELA 2. Tolex4ncia das culturas agrÍcolas & ação dos 
ventos. 

NÍveis de tolerncia 

Alto 	Moderado 	Baixo 	Muito Baixo 

Trigo 	Milho 
Pastagens 	Sorgo 

Girassol 

Frutíferas 	Olerícolas* 
Floricolas 
Fel j ao 
Algodao 
Amendoim 
Pimenta 
Soj a 

Fonte: Adaptado de Finch (1988) 
* Melao, alho, cebola, abobora, morango, tomate e outras. 

nor em &reas pr&ximas barreira, em razo da competiti-
vidade por agua, luz e nutrientes ocasionada pelas arvo-
res que compSem o sistema. Sheik et ai. (1984), traba-
lhando com trigo irrigado no deserto de Thai no Paquis-
tao, notaram que at& a uma distancia de 10 m da barreira 
havia tendncia de diminuiço da produtividade. Entre 
10 m e 60 m, a produtividade aumentava sensiveimente, 
compensando amplamente as perdas. Resultados semelhantes 
foram obtidos por Durigan & Sim6es (1987) trabalhando com 
cafezais protegidos por Grevillea robusta no Pararia. 

Sturrok (1988) estudou o uso de quebra-ventos em um 
pessegal irrigado e constatou um crescimento das plantas 
cerca de duas vezes maior, uma produtividade triplicada, 
e uma reduçao na quantidade de &gua de irrigaçao pela me-
tade. Nortori (1988), em trabalho com videiras sob prote-
çao, comenta sobre o aumento da qualidade dos frutos e da 
maior facilidade de aplicaçao de defensivos agricolas 
nessa condiçao de cultivo. 

5. QUEBRA-VENTOS NOS CERRADOS 

A regio dos Cerrados & caracterizada pelo pronunciado 
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perÍodo de estiagem (duraço entre 4 e 6 meses) e pela 
ocorrncia de solos &cidos e de baixa fertilidade natu-
ral. Tais aspectos induzem a altas competiçSes por água e 
nutrientes e precisam ser considerados ao se decidir pela 
instalaço dos quebra-ventos. Outro fator importante re 
fere-se ao dimensionamento dos quebra-ventos em funço 
das atividades agricolas praticadas na regido. 

5.1 Seleção do quebra-ventos 

Os quebra-ventos formados por fileiras simples so os 
mais indicados para as culturas extensivas e devem ser 
dimensionados de forma a no interferirem na mecanizaço 
da lavoura. Esses devem ser plantados em espaçamentos 
mais amplos (4 a 6 m) e manejados de forma a se obter, 
quando em idade adulta, uma porosidade em torno de 50%. 
No caso das plantaçes de caf&, seringueira e esptcies 
frutiferas, os quebra-ventos de fileiras simples em forma 
de rede seriam os mais eficientes, devendo-se tomar o 
cuidado de utilizar o mesmo espaçamento da cultura. Nor-
malrnente sao utilizadas arvores que atingem de 15 a 
20 m de altura e cada malha da rede englobando entre 1,5 
a 3,0 ha. 

Recomenda-se utilizar quebra-ventos de fileira dupla 
quando se tratar de proteç&o de pequenas &reas. Nesse ca-
so, os cuidados devem ser maiores para que a barreira n&o 
sofra interrupçoes (falhas), visando evitar ventos cana-
lizados. As arvores da linha externa devem atingir altu-
ras menores que as internas, de modo a influir na subida 
da corrente de ar. O plantio deve ter espaçamento de 3 a 
4 m entre arvores e de 2 a 3 m entre fileiras, plantadas 
de forma alternada. O sub-bosque precisa ser mantido lim-
po para permitir a filtragem de parte da corrente de ar. 

Tem crescido o interesse em se instalar quebra-ventos 
em torno de pivos centrais ou em areas irrigadas por au-
topropelidos. Como as mediç5es sobre a reduço da veloci-
dade dos ventos sao efetuadas normalmente a altura de 2 m 
do solo, no se sabe qual devera ser a influancia das 
barreiras sobre a homogeneidade de distribuiçao da água 
de irrigaço, uma vez que, nestes casos, a água lançada 
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a maiores alturas. Como j& foi visto, este nao o único 
beneficio a ser obtido pelo uso de quebra-ventos, embora 
constitua o principal fator de influncia na decisao de 
instal&-lo. Em ambos os casos, deve-se optar pelo uso de 
fileiras duplas. Conforme o tamanho do pivo, deve-se uti-
lizar tarnbem barreiras internas, as quais poderiam ser 
formadas por culturas mais altas, como o milho, mamona, 
guandu, crotalaria e outras. - 

Os quebra-ventos em fileiras multiplas sao indicados 
para as areas de pastagens ou para a proteço de constru-
çes rurais. No caso de pastagens, os quebra-ventos pode-
riam servir tamb&n de bosques (capo) para o abrigo de 
animais, fonte de madeira, divisor de piquetes e at& como 
bancos de proteÍnas. Para a proteço de construç3es ru-
rais, utiliza-se de 3 a 4 fileiras espaçadas de 2 a 3 m 
entre plantas e linhas. A construço a ser protegida deve 
situar-se a uma distrtcia media de 3 a 4 vezes a altura 
maxima da barreira. 

5.2 Plantio 

O plantio de espcies florestais na regio dos Cerra-
dos devera ser efetuado no inicio da epoca chuvosa (ou-
tubro/novembro). A competição por agua e nutrientes pode 
ser minimizada pelo emprego de especies florestais que 
desenvolvam sistemas radiculares profundos, pela pratica 
da adubaçao e uso de covas maiores. Deste modo, a planta 
passa a reciclar água e nutrientes lixiviados das camadas 
mais profundas do solo. Quanto maior for a sensibilidade 
da planta consorciada competição, maiores devem ser os 
cuidados para que tal no ocorra. Uma boa adubação con-
tribuira tambem para um mais rapido crescimento das arvo-
res, maior indice de sobrevivencia e para a obtençao de 
plantas mais resistentes ao tombamento e a quebra. 

Preferencialmente, as covas a serem utilizadas devero 
ter as dimens6es aproximadas de 40 x 40 x 40 cm. Ao se 
abrir as covas, deve-se separar os primeiros 25 cm de so-
lo, ao qual se adiciona os seguintes nutrientes: 20 g 
de .N (metade na cova e metade em cobertura, preferencial-
mente); 80 g de P2  0 ; 40 g de k 2 0; 10 g de FTE (BR 10 ou 
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DR 12); 500 g de ca1crio; e, havendo disponibilidade de 
mat&ia org&nica, deve-se tamb&rn adicion&-la cova. Nor-
malmente so recomendados 20 1 de esterco de curral ou 
5 1 de esterco de galinha ou 3 kg de torta de mamona. Ou-
tros cuidados especiais s&, as capinas de manutençao e o 
constante combate &s formigas cortadeiras. 

6. ESPÉCIES RECOMENDADAS 

As especies florestais para uso em quebra-ventos devem 
apresentar as seguintes caracteristicas: 

- Adaptaço as condiç6es ecologicas da regiao a ser 
plantada; 

- Sistema radicular profundo; 
- Rapido crescimento; 
- Ereta, de copa bem definida e folhagem perene; 
- Madeira elastica e de boa qualidade; 
- Difícil disseminação natural; 	 - 
- Outras utilidades, como frutifera, nectarifera, for-

rageira, produtora de adubo verde, gomifera, tanife-
ra, etc. 

Algumas espcies que podero ser utilizadas para as 
condiç6es dos cerrados s&o: 

6.1 Eucalipto 

As esp&ies de eucalipto mais indicadas para plantio 
nos cerrados so Eucalyptus grandis, E. urophylla, E. ca-
maldulensis e E. citriodora. 

As principais vantagens do uso de eucalipto para 
quebra-ventos so: boa adaptabilidade, rapido crescimen-
to, rusticidade, resistente a ventos fortes, produçao de 
madeira para estacas, moirGes e construço, melifera, 
ereta, boa derrama, alta sobrevivencia, boa conformaçao 
de copa e baixissima disseminaçao natural. 

Como principal desvantagem de sua utilizaço, tem-se a 
competiço por agua e nutrientes. Eastham & Rose (1988) 
mostram o efeito do espaçamento de E. grandis na competi-
çao por agua com pastagens cultivadas. Em Jatai, Go, ve-
rificou-se sensivel reduç& na produtividade de soja 
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quando plantada nas proximidades de parcelas experimen-
tais de E. grandis e E. camaldulensis, cujas arvores 
apresentaram maior crescimento em relaçao as demais. es-
pera-se, porem, que com o uso de covas maiores e aduba-
çao, os nÍveis de competiço possam ser reduzidos. Con-
forme Leyton (1983), a arquitetura do sistema radicular 
no e determinada unicamente por caracteristicas geneti-
cas, mas tambem pelas condiçes edafoclimaticas. Estudos 
realizados pela EMBRAPA/CPAC, em Planaltina, 1W, mostra-
ram grande influencia das caracteristicas edaficas na 
distribuiçdo do sistema radicular de Eucalyptus tereti-
cornis, e que, sob condiç6es de baixa fertilidade, o sis-
tema radicular tende a se desenvolver superficialmente. 
Ogigirigi & Ogboanugo (1985) verificaram que Eucalyptus e 
Pinus plantados em savanas da Nigeria apresentavam siste-
mas radiculares mais profundos que a: especies nativas da 
regido. 

Na regido dos Cerrados, as esp&ies de Eucalyptus tam 
sido plantadas para reflorestamento (plantios homogneos) 
e, em areas de pastagens, visando a formação de abrigo 
para os animais. 

6.2 Pinus 

As espècies de Pinus mais indicadas para plantio na 
regio dos Cerrados so P. oocarpa e P. caribaea var. 
hondurensis. As vantagens do uso de Pinus para quebra-
ventos so: boa adaptabilidade, rusticidade, baixa exi-
gencia nutricional, baixo indice de mortalidade; pouco 
atacado por pragas e doenças; ereta, alta, boa derrama e 
conformaçao da copa; e inexistencia de disseminaçao natu-
ral. 

Como desvantagens, citam-se: a produço de madeira de 
baixa densidade (pequena aplicaçao no setor rural), baixa 
resistencia a ventos fortes (risco de quebra e tombamen-
to) e crescimento inicial lento nos 2 primeiros anos. 

6.3 Grevílea 

Nativa da Austr&lia, Grevillea robusta tem se adaptado 
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satisfatoriarnente, tanto na regido dos Cerrados como no 
sul do Brasil. A especie tolera bem as condiçoes de aci-
dez do solo e o longo perÍodo de estiagem. 

As principais vantagens desta especie sao: boa adapta-
bilidade; madeira de excelente qualidade para uso mobi-
liario; nectarÍfera, ereta, alta,hoa conformaço de copa; 
sistema radicular profundo; permite boa passagem de luz 
atraves da copa. 

6.4 Casuarina 

Casuarina equisetifolia tem sido plantada, principal-
mente, em arborização de ruas, praças, cemiterios e como 
cerca viva ao redor de casas e chcaras. As principais 
vantagens desta especie so: boa adaptabilidade a condi-
ç6es edafoclirnáticas adversas, como, por exemplo, cresce 
bem em solos arenosos e secos; produz madeira resistente 
e du»vel; tanffera, tem boa conformaçao de copa, ereta, 
alta, permite a passagem de luz atraves da copa; muito 
resistente a ação dos ventos. A esp&cie apresenta, na 
raiz, n&dulos de fungos actinomicetos que fixam nitroge-
nio atmosferico. 

Como principal desvantagem, de acordo com a ' 'National 
Acaderny of Sciences'' (1980), esta especie demanda grande 
consumo de agua, podendo, inclusive, causar o rebaixamen-
to do nÍvel do lençol freticoe afetar o crescimento do 
sub-bosque. Outra desvantagem e que, por ser uma especie 
rica em oleo essencial, muito vulneravel ao fogo, prin-
cipalmente no período seco, caracteristico dos cerrados. 

6.5 Mogno 

Conhecido tamb&n como aguano (Swietenia macrophyl].a, & 
muito utilizado para ornamentaço nas areas verdes das 
quadras residenciais e nos jardins dos Ministerios de 
Brasilia. A madeira dura, pardo-avermelhada, pesada, 
duravel e muito procurada para confecço de mobili&rio 
fino e embarcaç5es leves. Esta especie tem um fuste bem 
retilinio e el&stico muito alta e se adapta bem &s con-
diçoes de cerrados; por isso, pode ser considerada como 
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promissora para uso em quebra-ventos na regiao. 

6.6 Andiroba 

Nativa da Amaz3nia, a andiroba (Carapa guianensis) 
apresenta madeira de excelente qualidade para uso mobi-
lirio (similar ao do cedro e mogno); ereta, alta, baixa 
incidncia de pragas e doenças, excelente conformaçao de 
copa e elástica, atributos que a indicam corno muito pro-
missora para uso de quebra-ventos. A principal desvanta-
gem reside no fato de haver pouco conhecimento a respeito 
de suas exigncias edafoclirnaticas. 

6.7 Jainbolao 

Tambm conhecida corno jamel&o, Syzygium cumini tem si-
do muito utilizada em programas de arborizaço de praças 
e avenidas. As principais vantagens dese utilizar !sta 
esp&cie sao: arvores altas, eretas, taniferas, nectarife-
ras e frutiferas. A madeira e densa, duravel e resistente 
ao ataque de fungos. O denso sombreamento e a susceptibi-
lidade ao ataque de insetos so as principais desvanta-
gens. 

6.8 Outras esp&cies 

No caso de se utilizar quebra-ventos com mais de uma 
fileira, torna-se interessante optar pelo uso das legumi-
nosas arboreas. De modo geral, estas plantas requerem a 
correço do p11 do solo (calagem). As esp&cies mais po-
tenciais so Leucena (Leucaena leucocephala), Jacarand&-. 
da-bala (Dalbergia nigra), Albizia (Albizia lebbek) e Sa-
bia (Mimosa caesalpinifolia). Como vantagens, tem-se os 
usos rnõltiplos proporcionados como produção de madeira de 
boa qualidade, forragem animal, adubo verde; sao nectarl-
feras, controlam a eroso e melhoram as condiç6es do solo 
atraves da produçao abundante de ilter e fixaço do ni-
trogenio do ar. Problemas como a má conformação da copa 
o principal incoveniente de utiliz&-las em quebra-ventos 
de fileira unica. Outro aspecto negativo que algumas 



esp&cies tendem a apresentar queda parcial ou mesmo total 
da folhagem no peri6do seco do ano. 
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