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EFEITO DOS QUEBRA-VENTOS ·pE Grevi llea robusta A. CUNN. 

SOBRE A VELOCIDADE DO VENTO 

GISELDA DURIGAN 

O rientador: Prof.  Dr. João Walter Simões 

Os quebra-ventos de Grevillea robusta A. CUnn. Nêm sendo 

utilizadcs há algum ternfX) para proteger lavouras de café no Brasil, es

pecialnente no mrte do Paraná. 
Para avaliar o comportarrento desta espécie cano quebra

vento estudaram-se cinco barreiras de diferentes caracteristicas,no to

cante aos efeitc:s sobre a velocidade do vento e alguns aspectos relati

vos à umidade do solo e à produção de café em presença de qmbra-ventos. 

Concluiu-se que há um efeito benéfico, mais intenso na fai.Xa canpreendi 
da entre 4 e 8H (múltiplos da altura da barreira), que oonpensa as per

das decorrentes da conpetição das árvores oom a cultura na faixa mais 

próxima à barreira. Em relação à estrutura do quebra-vento, verificou -
se qre a melhor proteção é obtida quando a rx>rosidade é homogênea, oom. 
o minino de espaços vazios entre· as árvores. Urna única linha de árvores
de Grevillea robusta, espaçadas em Sm entre si, sem desrama, forneceu a
melhor proteção.

Para quebra-ventos em série, a distância máxima . , entre 
duas barreiras consecutivas não deve ultrapassar 200m. 
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EFFECTS OF Gre ville a robusta A. CUNN. 

WINDBREAKS ON WIND VELOCITY 

GISELDA DURIGAN 

,Adviser: Prof. Dr. João Walter SímÕes 

Windbreaks of Grevillea robusta A. Cunn. are being used 

ih Brazil to protec-t;. coffee tillage, specially in Parana state. 
' .

In order to avaliate the performance of this species , 1ike 

windbreaks, it was studied five different barriers, and. its effects 

on wind velocity and sane aspects of soil rroisture and coffee proouc-

tion. 

It was concluded that there is a very good effect between 

4 and 8H (rrultiples of barrier height). 'Ihis effect overcorres losses be -

cause of competi tion close to the traes, making windbreak use compensa ti 

ve. 

The best protection was obtained wi th barriers of horroge

neous penneability, without "gaps" am:mg the trees. Only one rotv of Gre

villea robusta, Srn spaced, without pruning, gives the best protection 

When windbreaks are planted in series, the distance between consecutive 

barriers could not exceed 200m. 
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1- INTRODUÇÃO

-"Um dos grandes problerras tanto na nossa agricultura corro 

da nossa economia é o baixo cresciITento da prcdutividade agrícola; a pro

dução eleva-se ••• à custa de uma crescente apropriação de terras devolu

tas, da expansão da f�onteira agrícola e da destruição, an larga escala, 

de recursos naturais renováveis e não renováveis - floresta, fauna e so

los •.• Esse crescinEnto horizontal traz uma série de problemas, fOis re

quer a agregação de.novas terras à cultura, provocando a expansão das es

truturas de ap:)io - estradas, ccmunicações, serviços de saúde, de educa -

ção, etc. - que redundam an investimentos pÚblicos quase sempre san re

torno ou com retorno a longo prazo". (ANDRADE, 1979)

Esse aumento da produção baseado no alargamei.1to das areas 

cultivadas tem limites. Tau limites sob o aspecto econânioo, quando o va

lor da terra se toma alto danais, e sob o aspecto geográfico, cano es

gota.-nento das áreas de solos cuja fertilidade pennite utilização agríco

la ou pecuária. 

Nas regiões sul e sudeste do r::a,1s e an parte do centro-oes

te, ambos os limites já foram atingidos. As terras cultiváveis estão to-
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talmente ocupadas e o valor da terra é tão alto que imp::>ssibilita a ex

pansão das propriedades, além de tornar anti-econômicas as culturas de 

baixa produtividade. 

Diante deste quadro e do aurrento constante da demanda de 

ali.nentos, só resta uma salda: aurrentar a produtividade agrícola. Toda 

tentativa neste sentido é válida e toda técnica alternativa que possa 

trazer aumento da produção sem expansão da área deve ser incentivada e 

divulgada. 

SUrgem assim os quebra-ventos corro uma opçao. utilizados 

desde o séçulo passado em países que_ se defrontaram com a questão · da 

queda de produtividade e da destruição dos recursos naturais há muito 

tempo, os quebra-ventos têm se mostrado cano uma técnica excelente, me

lhorando as condiçê:es ambientais e trazendo aurrento da produção por uni

da,de de área, além de muitas vezes rnellorar a qualidade do produto. 

No.Brasil, o uso de quebra-ventos é recente e tan se res

tringido quase· que exclusivamente à lavoura cafeeira de são Paulo e,pri_g 

cipalmente, do norte do Paraná. 

Algumas espécies de árvores têm sido utilizadas, rom predo 

minância absoluta da Grevillea robusta A. Cunn., recorrendada pelo IBC 

(Instituto Brasileiro do Café). 

o obj�tivo desta pesquisa é analisar as características e

o canportamento desta espécie cano quebra-vento, rom base no estudo das

nodificaçê:es que as barreiras de Grevillea provocam no fluxo do vento.
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2- REVISÃO BIBLicx:;AAFICA

2.1. Definição de quebra-ventos 

No início do século, um quebra-vento era definido cano um 

simples objeto que serve de obstáculo aos ventos de superf!cie . CBATES, 

1911). 
0 

Ã medida que a utilização foi se estendendo e cs efeitos se 

tornaram rrais claros, a definição foi se modificando e se confundindo com 

estes efeitos e can os benef1cios esperados. Assim, GOI'I'IA (lg561 define 

quebra-ventos corro ''artifícios destinados a deter ou, pelo menos, dimi

nuir a ação erosiva dos ventos fortes sobre as terras de textura leve, as 

culturas e, principalmente, os panares". IBA.RRA (s.d.1 define-os cano 

"estruturas construidas com árvores e arbustos plantados de forrna perpen:

dicular aos ventos daninantes e que cumprem a função de fazer diminuir a 

velocidade do vento e evitar danos ãs plantas por efeito da erosão eólica 

e dessecação do solo". 

De uma. maneira sucinta e clara o IBC 0..9.81)_ define os que

bra-ventos arbáreos como barreiras constituí.das de renques de árvores dis 

postos em direção perpendicular aos ventos dominates. 
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Os quebra-ventos a que se refere este trabalho pcxiem ser de 

finidos s.implesnente como barreiras arbÓreas destinadas a reduzir a velo

cidade do vento e os danos que ele pcx:ie causar às cultÚras agrícolas. 

2.2. Histórico 

Ernl:ora os trabaThos mais antigos localizados tenham sido es 

critos nos EUA (CARD, 1897, e BATES, 1911), as referências históricas ao 

início da utilização de barreiras arroreas indicam que p::1Íses da Europa e 

da Ásia foram os pioneiros nesta técnica, embora não haja tun consenso so

bre isto. 

GUYOT {1963) afirma que os primeiros quebra-ventos foram 

implantados na Escócia no séc. XVIII, para proteger as zonas litorâneas 

de ventos violentos e, no séc'.' XIX, na Inglaterra, para proteger e me-

lhorar culturas agrícolas e, a partir destes exemplos, a técnica espa-

lhou-se par toda a Europa ainda no séc. XIX. 

Por outro lado, KUMERLY (1974) afirrra que "os russos foram 

os prirreiros que, já em princípios do séc. XIX, plantaram faixas de Ll:xJs

que para a proteção contra o vento nas zonas de estepe e deserto da Ásia 

Central, conseguindo com eles êxitos assombrosos". 

A despeito da ampla utilizé3:ção, a p:;!squisa, ernl:x:)ra aburrlan

te, carecia de profundidade. PA.TES, em 19Jll, publicou nos EUA tun trabalho 

tão abrangente sobre quebra-ventos que, ain:la hoje, é bibliografia básica 

sobre o assunto. Nessa época, segundo o autor, os quebra-ventos eram usa

dos na França, para contenção de dunas, na Rússia, para proteger rontra 

os ventos seros e nos ElF\ para valorizar esteticarrente as propriedades, 

conter a erosão eólica e o amontoamento de neve, e para proteger porrares 

e pastagens. 

No entanto, os quebra-ventos ro foram .implantados em esca

la nacional, com grande rep:;!rcussão, na URSS, nos EUA e na Dinarrarca, que 

são, hoje, os países rrais avançados na pesquisa sobre o assunto. 

Para GUYar (1963) estes países têu uma característica 
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em canum: possuíam vastas extensões de terras desprovidas de árvores. A 

necessidade de quebra-ventos se fez sentir quando a agricultura avançou 

sobre essas terras ou quando a umidade era o fator limitante. 

Na URSS, o fator que levou à implantação de quebra-ventos 

foi a sucessão de catástrofes agricolas que ocorreram entre 1885 e 1950, 

nas regiêes de solos de altíssima fertilidade (chernozens) das estepes 

meridionais. Alé:n dos ventos persistentes, a seca atingiu 20 vezes una 

mesma regiao neste período. Na busca de solução para o problerra, acaba

réill\ por encontrar nos quebra-ventos a melhor opção. 

Em 1931, a URSS criou um organismo (Vnialmi) especialmente 

para estudar os quebra-ventos (GUYOT, 1963), enquanto os EUA desenvolvi

çITTl suas pesquisas sobre o assunto através do seu Dep:i.rt.amento de Agricu_! 

tura (VAN DEUSEN, 197 8). 

Até 1930, apesar das r:esquisas existentes e da divulgação 

de sua utilidade, os quebra-ventos não eréill\ uma técnica comurnente adota

da pelos agricultores nos EUA. Foi então que, entre 1935 e 1942, durante 

a grande depressão dos anos 30, houve uma explosão na implantação de 

barreiras arbÕreas, que veio a ser um marco decisivo na história dos qu� 

bra-ventos e dos próprios EUA. 

A depressão econômica coincidiu com os chamados "dust 

storrns", que culminaram cano "Dust Bowl", em 1934. Neste ano, toneladas 

e toneladas de solo fértil foram levantadas pelo vento, fonnando uma 

imensa nuveiu de poeira sobre as Grandes Planícies, que era visível até 

na costa leste dos EUA. Eram tão comuns nessa epoca as tempestades de :pó 

que a década de 30 passou a ser chamada "the dirty thirties" ( 

1976). 

FO'ITER,

.Movido pela opinião pÚblica e pela crise econômica, e ven

do qt.E a prcdução agrícola decaia COIID conseqüência da erosão do solo, o 

presidente Franklin Roosevelt decidiu plantar quebra-ventos. Assim foi 

estabelecido um prograrna de plantio denominado "P:rai rie States Forestry 

Project", dirigido pelo Serviço Florestal dos EUA (GRIFFITH, 1976). Fo

ram 1_Jlant0_0as mais de 200 milhões de árvores e arbustos, em 30. 000 pro-
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priedades. Os quebra-ventes totalizavam 29. 760Km de extensão, desde o li

mite com o Canadá
l até o Texas. 

Iniciabrente denaninado "Shelterbelt Project", o programa 

atingiu urna área de 160Km de largura p::,r 1840Km de extensão, de norte a 

sul dos EUA (POITER, 1976). 

Hoje, meio século apSs esta implantação em massa, os que

bra-ventos estão sendo eliminados em algunas propriedades. A eliminação 

tem sido justificada, segundo GRIFFITH (1976), pela ampliação da área 

cultivada e, principalmente, pelos projetos de irrigação com pivô cen-

tral. Com certeza, os "dirty thirties" não foram vividcs por estes agri -

cultores que hoje estão derrubando as árvores que protegem suas lavouras 

dos danos causados pelo vento. 

No Brasil, CAMAROO (1960) foi o primeiro a sugerir a utili

zação de quebra-ventos, reromendando que "os espigões planos, acima dos 

cafezais, devem ser deixados rom mata alta ou cultivados com Eucalyptus, 

pinus ou outra essência cultivada de porte alto. Em caso de ser neces-

sário cortar a mata do espigão, deve-se deixar sempre um renque protetor, 

bem fechado, na margem da mata, acima do cafezal". 

No entanto, apenas a partir de 1975; com o estouro dos pre

ços do café apSs a geada, os agricultares brasileiros passaram a aprimo

rar as técnicas de cultivo visando o aurrento da produtividade. Nessa épo

ca o IEC já recomendava a proteção dos cafezais p::>r quebra-ventos de Gre

villea robusta (BAffiIO, 1983). A partir de então, a paisagem do norte do 

Paraná se m::xlificou, cortada por linhas de árvores perpendiculares à dire 

ção do  vento. 

Por volta de 1980, rom os preços do café em l::aixa, alguns 

agricultores arrancaram seus cafezais, substituindo-os pelo trigo e pela 

soja e, em algurras propriedades, até os quebra-ventos foram eliminados , 

por ocuparem espaço e dificultarem a rrecanização. 

Hoje, com o café novamente em alta, em decorrência da seca, 

os quebra-ventos voltam a ser plantados, discutidos e recorrendados. 
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2.3. Caracteristicas e ação do vento-

O vento pede ser definido simplesrrente cano massa de ar em 

movimento. 

Interferir no fluxo do vento através do uso de quebra-ven

tos é fazer com que essa massa de ar passe a ter características e rrovi

nentação diferentes daquelas que apresenta em campo aberto, e estas al

teraçces p::x:lem ser renéf icas ou não, cxmfonne as caracteristicas do ven

to e da cultura a ser protegida. 

Segundo CMETID e CARAMORI (19811 , para compreensão da atua 

ção do  vento, é necessário conhecer as suas características, sendo as 

:reais importantes: 

a) Quantidade de rrovi.m::mto (mv) - é a energia associada ao

produto da massa de ar p:;la velocidade desta massa. A

transferência desta energia para os obstáculos que se

encontram diante do vento (plantas, animais, solo,etc.),

resulta na ação rrecânica do vento, que rompreende bene

fícios oorro aurrento da polinização, rroderação no fluxo

de co2
, estimulo à quebra de gradiente de umidade e tem

peratura no perfil da cultura, ou efeitos deletérios pa

ra a cultura, cx::roo a quebra de galha:;, derrubada de fl.9.

res, acamamento e até arrancamento de plantas.

· Alem dessa ação direta, a massa de ar em rnovimmto f.Ode

propiciar o ataque de pragas e doenças e provocar a ero

são eólica, que é prejudicial ã cultura pela redução

da fertilidade do solo e também p:;los danos que as par

tículas sólidas transportadas pelo vento podem provocar

na superfície foliar.

bl Energia interna-expressa pela temperatura da massa de 

a.r, �aturas adequadas podem estimular a evapo

transpiração cuticular e estomãtica em níveis desejá

veis para determinada cultura, regulando a fotossíntese 

e a respiração. Mas o vento pode ser frio demais, e pr§:_ 



8 

judicar os processos fisiológicos da planta ou.excessiva 

mente quente, provocando rápida p:rrda de água por evapo

transpiração e outros distúrbios fisiológicos igualmen

te prejudiciais. 

c) Umidade absoluta - corresponde à quantidade de vapor

d' água rontido por netro CÚbico de ar, que é maior quan

to maior a temperatura da massa de ar. A umidade ligei

ramente alta beneficia a planta, dando condições p:i.ra

as atividades metabÓlicas, mas pode ser prejudicial

quando for muito baixa, provocando evapotranspiração ex

cessiva e até seca temporária da planta
.,

e também quando

for muito elevada, favorecendo a ocorrência de doenças.

2.4. Efeitos dos 011ebra-ventos 

Os quebra-ventos agem diretamente sobre o ambiente de 

três rre.neiras: scrnbreando parcial e temporariamente a cultura, . absor-
, .

vendo água e nutrientes do solo e diminuindo a velocidade do vento. 

Em decorrência destas interferências, há urna m:xlificação 

no microclima que, por sua vez, induz alterações nos processos 

cos e nas características da cultura protegida. Os efeitos dos 

ventos estão representados na figura 1. 

fisiológi

quebra-
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Figura 1. Diagrama sumário dos efeitos dos quebra-ventos sobre fatores 

microclimáticos e outros (de Marshall, apud SIDOOWAY, 1970). 

2.4.1. Efeitos diretos dos nuebra-ventos 

a) Redu_ç_ão na velocidade do vento

A distância, em tenros de múltiplos da altura da barreira 

(H), sobre a qual um quebra-vento é efetivo na redução da velocidérle do  

vento é um p:mto controvertido na pesquisa. Para BATES (1911), essa dis

tância é lOH (dez vezes a altura da barreira) . Para TRENK ( 1914 ) e 

STAPIB e I.EffANE (1955), 20H.WEAVER e CT.EMENTS (1950) observam que o li-

mite do efeito é 20H, mas que este efeito só é considerável de 5

e, às vezes, até 15 H. 

Outros autores lembram que há um efeito rDtável a 

a lOH 

sota 
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vento (1) e um efeito rrais restrito a barlavento (2), sendo que. a efetivi

dade do quebra-vento será determinada i:,elo somatório de aml::os. A FNJ 

{1956) considera que há efeito até 3H a barlavento e lOH a satav.e11to ; 

BROí'VN e HALL (1968) afirmam que o efeito se estende até 2 a 5H (a barla -

vento) e 15 a 20H (a sotavento) e o·'ROURKE (1976) refere-se respectivam� ·. 

te a 5H e 10 a 30H. 

Para avaliar a intensidade da proteção que a barreira ofe

rece, todos os autores adotam a metodologia pror:osta por EA'l'ES (1911), em 

que os dados de velocidade do vento na área protegida são rolocados em 

porcentagem da velocidade do vento em campo aberto, tornada s:i.mul taneamen

te. Para CAPORN (1962), esta velocidade pede ser tonada a 20H, e o tempo 

de medição para cada ponto :pode ser de 10 ou 15. minutos. SEGUIN e GIGNOUX 

(197 4) recomendam 30 minutos. 

GUYar (1963) afirrra que em uma série de quebra-ventos para

l�lcs há. uma redução de 65% na velocidade do vento até 7, 5H e de 53% até 

15H. Me CALL et alii (1970) obse:i:var:am que há uma redução de 70 a 75% até 

3H, de 40 a 50% até lOH e de 20 a 30% até 20H, e sugerem que as barreiras 

sejam espaçadas de tal maneira que ofereçam redução de 50% na velocidade 

do vento. LEYTON (1983) considera cx:mo zona protegida toda a área _an que 

a velocidade do ven�o é reduzida em pelo rrenos 20%. 

No entanto, "a efetividade de um quebra-vento depende nao 

tanto da porcentagem de redução na velocidade do vento que fúde fornecer, 

nas de quão efetivo é na redução da velocidade abaixo do limite crítico 

requerido para �ir a erosão do solo ou prevenir a inibição do cresci

mento das plantas" (¼OODRUFF et alii , 1959) . Partindo deste princípio, 

Me CALL et alii (1970) estabeleceram a seguinte relação: 

(1) vento procedendo ao quebra-vento.

(2) vento antecedendo ao quebra-vento.
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velocidade do vento efeito 

16 a 24 I<rnAi- ••••••••• ,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • er-osã.o oolica. 

- redução na polinização

- redução na atividade

dos insetos

24 a 32 Km/h •••••••••••••••••••••••••••••• danos mecânioos às plan-

tas. 

Segundo CMETID e CAR.Al'JDRl (1981) a velocidade do I vento 

na.is cxmveniente e útil para o estimulo das atividades fisiológicas, na 

maioria das plantas, está entre 1,4 e l,6m/s (5,0 a 5,8Km/h). Este dado 

ooincide cx:rn o limite máximo da taxa fotossintética enoontrado JX)r DENE

KE (1931), de l,6m/s (5,8Km/h). Pesquisando o naro (�assica napus) ,i;·MS 
WCR'.l'fI (1959) constatou que a velocidade do vento que traz · crescimento 

ótim:> p:rra esta cultura é de 0,3m/s (l,08Km/h). 

A suscetibilidade à erosão eólica varia de um para outro 

tipo de solo, sendo que para solos arenosos tem inicio quando o vento, a 

1, 35m do nível do solo, está a 22, 4Km/,h (S'IDEX:KELER, 1963) • 

WCDDRUFF et alii (1963), quando a velccidade do vento atinge 
\ ... -, 

Para 

22,SKm/h, 

tem início a erosão eólica. 

O turbilh:marrento, que e um efeito negativo, 

quando a barreira é muito canpa.cta, ou seja, de baixa 

(IBARRA., s.d.; CAtvlAR.G:), 1965/66 e BROWN e HALL, 1968). 

. p:xle ocorrer 

P=nneabilidade 

Quando o quebra-vento é p::)UCO permeável, a maior parte do 

vento é desviada pa.ra o alto. Caro o vento que passa através da l::arrei:ra 

é p::)UCO, é criada una força de sucção que provoca o tllrbiThonarrento, fa

zendo com que a zona de eficácia seja reduzida, eml:ora o grau de prote

çao seja elevado (GUYOT, 1963). 

A solução para evitar este efeito negativo é utilizar bar

reiras relativamente r:enneáveis, _que agem reduzindo a velocidade do ven-



. 12 

to e não bloqueando o seu fluxo. 

e) Sombreamento ( c�tiç_ão _e:>r luz )

O quebra-vento lança sobre a cultura a sua sanbra, e pcxie 

se estabelecer UITB. competição por luz em uma faixa prÓXiroa à barreira . 

. Para BATES (1911), uma única rua de árvores p::xle usar

75%. da luz que p::xleria incidir sobre uma faixa de 15m de largura junto

às árvores e 25% nos próxinos · 15m. Cano solução para reduzir as perdas 

decorrentes deste sombreamento, o autor sugere: 

- plantar na. área sanbreada culturas cujo valor não de�

da da prcx:lução de grãos;

- usar para quebra-vento espécies que forneçam pouca san

bra;

_: locar estradas nas áreas sombreadas. 

A orientação do quebra-vento em relação ao sol irá deter

minar a extensão e a intensidade do sombreamento. BATES (1911) conside-

rava a orientação norte-sul pior, já que o volmre a a área sombreados 

são maiores. Porem, em trabalhos rrais recentes, vários autores concor

dam em afinnar que a melhor orientação é exatamente aquela {norte-sul) 

(GUYOI', 1963; BROWN e HAIL, 1968), pois o sombreamento é temporário e 

toda a área recebe insolação diariamente por algum ternp::>. Can orienta -

ção leste-oeste hã urna perda de área CXJnsiderável devido ao sombrearren

to, que é pennanente, e especialmente no inverno, quando a area sorribrea 

da é maior. 

Segundo Me CALL et alii (1970), o quebra-vento 

por luz com a cultura até 1,5H. TIGRE (1972) considera o sanbreamento 

problanático até 459, ou seja, lH. 

Alguns autores relatam caros de diminuição de prcx:lutivi� 

de decorrente do rombreamento. Assim, RADKE e BURroWS (1970} observaram 

que a soja protegida por quebra-vento de milho não se desenvolve muito 

bem junto às ruas de milro. Na 1:ndia,VORA et alii (1982) resristraram 
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queda de produtividade de 58,1% para o trigo e 14,9% para a mostarda 

cultivados sob as árvores do quebra-vento. Diante disso os autores reco

mendam que não se cultive esta faixa de terra. 

d) Absorção de água e nutrientes (can_Eeti_ç_ão radicular)

A absorção de água e nutrientes pelas árvores dos quebra

ventos, estabelecendo cana cultura uma competição radicular, é um pro

blema. real e vem sendo pesquisada há muito tenp:). Este parece ser o pon

to mais polêmico sobre a utilização dos quebra-ventos. 

Ainda no século passado, CARO (1897) constatava que "há 

um efeito injurioso junto ao quebra-vento pela perda de umidade e ferti 

lidade do solo causada pelas árvores". 

BATES (1911) despreza a corrpetição por nutrientes, afir

mando que, em tenros de fertilidade do solo, o que é retirado pelas ár

vores é devolvido pela queda de folhas. Em 1944, o mesmo autor afinna 

que as raízes dos quebra-ventos retiram umidade e nutrientes do solo 

adjacente, além de sombrear a cultura, prejudic..ando o seu desenvolvimen 

to. 

Os efeitos da absorção de água e nutrientes pelas árvores 

da barreira variam tarnl::>ém com a espécie cultivada, sendo que a alfafa 

é uma das culturas menos afetadas, por ter sistenu radicular abundante 

e profundo {BATES, 1944) • 

GREB e BIACI< (1961}, estud.3D.do os efeitos de um quebra-

vento de Pinus strobus sobre culturas de trigo e sorgo, observaram 

que anbas as culturas apresentaram deficiência de nitrog-ênio e falta 

de umidade em uma faixa de 25m de largura junto da barreira. Conseqüen

terrente, hotNe queda na produção e, para o trigo, atraso de 10 dias no 

amadurecimento. 

A faixa en que se estabelece a corrpetição varia com a es

pécie plantada cano quebra-vento, com a cultura e com o clima. Os auto

res divergem ligeiramente quanto à largura tolerável para esta faixa. 

Para BATES (1911), esta largura p:rle estar entre 0,5 e 3H. Para WALKER 

(1946) até· 1H e para GURGEL FILHO (1969) até 0,5H. Me CALL et alii 
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(1970) afirmam que há competição até l,SH, por luz, umidade e nutr,ien

tes. 

A largura desta faixa corresponde ao limite do alcance das 

raízes do quebra-vento: WILLIS et alii (1976) afirmam que a maior parte 

das raízes, tanto dos arbustos como das árvores, concentra-se nos 1,20 m 

sur:;erficiais do solo. Em tenros de expansão lateral, têm sidd:l encontra -

dos casos em que as raízes ati11gem até o dobro do limite da copa 

'IDN, 1983). 

(IEY-

me a: 
De modo geral, a solução proposta para o problema se �esu-

- escolher, para quebra-vento, espécies que nao estendam

muito suas raízes (que tenham raízes pivotantes) (BA.TES,

1911);

- plantar junto à barreira culturas que não sejam

.. suscetíveis à falta de água (BATES ,1911);

muito 

- não plantar na faixa junto aos quebra-ventos ( WEA.VER e

CLEMENTS, 1950) ;

- locar.estradas junto aos quebra-ventos (O'ROURKE,1976) ;

impedir a expansão lateral do sistema radicular das 
vores da barreira.

ar-

Dentro desta Última recomendação, vários autores propoem 
alternativas. BATES (1911) propÕe cultivo do solo adjacente, araçao pro

funda anual e até o uso de dinamite antes da irrplantação dos quebra-ven

tos para estimular o aprofundamento das raízes. Segundo ANDERSCN (1935), 

não se deve usar 11 mulching" ou cobertura rrorta junto aos quebra-ventos 

novos, pois isto irá estimular o .crescirrento de raizes superficiais e 

evitar o aprofundamento das raízes, aumentando a comr:;etição. -' Pode-se 

usar , segundo o autor, apenas areia, ba.rro ou pedra p:1ra evitar a perda 

de umidade. S'IDECKELER (1963) recorrenda a r,x:xla de raízes até 60-80an de 

profundidade, 3 a 6m de distância das árvores. GURGEL FILHO (1969) pro

pÕe a subsolagem de uma faixa de 2, Sm junto ao quebra-vento. 1IGRE 

(1972). sugere a abertura de valetas a 2m de distância das plantas culti 
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vadas. 

2.4.2. Efeitos indiretos dos quebra-ventos sobre o microclima 

O quebra-vento induz'uma serie de modificações no micro

clima, todas elas decorrentes dê:; redução na velocidade do vento e, às 

vezes, do sanbrearrento. 

a) Balanço de radiaç_ão

ROSENBERG (1976), estudando os efeitos do quebra-vento so 

bre o microclima, concluiu que não há alteração significativa no balan

ço de radiação, exceto junto à ban:-eira. 

Em 1911, BATES já assinalava que há um aumento da amplit� 

de térmica diária, decorrente da estagnação do ar. Segundo o autor, a 

qI'.Iplitude é naior no ponto de maior eficácia do quebra-vento, não sendo 

notada Em dias nubiados, e o pico da curva de temperatura coincide a::m 

o pico da curva de produtividade�

De uma forma ou de outra, estas constatações viriam a ser 

confinnadas e acrescidas de novas observações por outros autores poste

riorrrente. WEAVER e CLEMENTS (1950) quantificam este efeito e 1• afinnam 

que a amplitude ténnica diária é 9% maior na área protegida. 

· GUYar (1963) observa que estes efeitos nan senpre sao b8-

néficos, podendo hav� agravamento das geadas com a intensificação do 

frio ã noite e, por outro lado, há uma intensificação do calor durante 

o dia. Para este autor, as modificações térmicas dependem do clima e, 

de modo geral, há urna. elevação da temperatura do ar nos climas Ú!nidos 

e um abaixamento em clinas secos. 

ROSENBERG (1966 e 1976) registra o aurrento da temperarura 

diurna e a redução da temperatura noturna na área protegida. Me CALL et 

alii (1970) verificam um aurrento de até 9 a 109F (5 a 5,69C) e BIDWN 



e ROSENBERG (1972) detectam um aumento de 1, 89C na t�ratura 

da área protegida. 

16 

diurna 

Na !ndia,_ em 1982, VORA et alii observaram mm diminuição 

de 3,49F (1,99C) na temperatura do ar. 

e) Umidade do ar

O quebra-vento altera a distribuição da umidade do ar. Há 

um aurrento na capacidade de retenção de umidade, decorrente do aumento 

da temperatura do ar (BATES, 1911). 

A pressão de vapor é sempre maior na área protegida (RO

SENBERG, 1966; MILLER et alíi, 1973}. Esse aurrento, segundo BIDWN e RO

SENBERG (1972) é da ordem de 4,0rnbar. 

Devido à redução da velocidade do vento, . o transporte de 

vapor é ·reduzido, a umidade absoluta é mais alta durante too.o o tempo e 

a umidade relativa é superior, rresmo durante o dia, a despeito da eleva

ção da temperatura do ar na ãrea protegida (ROSENBERG, 1976). 

VORA et alii (1982) constataram um aumento de 5,8% na umi

dade relativa do ar sob a proteção por quebra-ventos na índia. 
e, 

-Todos os autores consultados que estudaran a evaporaçao e 

a evapotranspiraçãq, real e potencial, em áreas protegidas por quebra

ventos, são unânimes em afirrrar que há uma redução nestas taxas em rela

ção ao campo aberto (BA'IES, 1911; PINHEL, 1928; WFAVER e CLEMENTS, 1950; 

NX>DRUFF et alii, 1959; IDUCHEI' et alii, 1963; GUYaI', 1963; BRCWN e 

HALL, 1968; Me CALL et alií, 1970; MILLER et alii, 1973; POTIOMLEY e 

PARKER, 1974; ORMAN, 1976; ROSENBERG, 1976 e HANSON e RAUZI, 1977). As 
maneiras a que chegaram a esta conclusão e a intensidade da redução en -

contrada é que variam de um autor para outro. 
WEAVER e CI.a.1ENTS(l950) afinuam que, quando o efeito da prote

ção é máximo, a evaporação 'fX.Xle ser reduzida em até 70% a uma distância 

de 1 a 2H, mas cem urn vento de 24Km/h a redução é de apenas 15 a . J 20%.
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WCDDRUFF et alii (1959}, an um estudo semelhante, constataram que há 

redução na evapotranspiração entre 2,2 e 12H, can redução máxima de 21 

a 31% no ponto 2,2H à noite, no começo da nanhã e no fim da tarde, sendo 

que ao meio-dia a redução máxima foi de 20% an 8,6H. 

Me CALL et alii {1970) observaram redução em até 40% na 

evap::>ração em áreas protegidas por quebra-ventos no Havai. MII.LER et 

alii (1973) obtiveram redução dê 20% na evapotranspiração real, usando 

quebra-ventos artificiais. 

roITCMLEY e PARKER ( 19 7 4) estabeleceram uma relação impor

tante, que permite estimar a redução na evapotranspiração a partir da r� 

dução na velocidade do vento. Segmido estes autores, com uma redução da 

velocidade do vento a 25% a evapotranspiração é reduzida ã metade • 

.HANSON e RAUZI (1977) estudaram a evaporação em tanque 

classe A e verificaram que a taxa foi 14% inferior na área protegida. 

FERBER (1958) afinna qúe a irrigação por aspersão pcxle se 

tornar mais fácil e a superfície mais efetiva na presença de quebra-ven

tós. O mesmo raciocínio é aplicado por GUYOT (1963), que afi:rma que 

quàndo a velocidade ?P vento é baixa, a chuva cai verticalmente, fazendo 

cem que a quantidade de chuva por unidade de área seja maior. No entanto, 

esta é uma vantagem discutível, já que fatalmente a área atingida pela 

chuva será rrenor. 

UTia. ampla revisão sobre precipitação e quebra-ventos foi 

elaborada por GUYOI' (1963) . O autor relata que, na URSS, que tan um cli 

ma tipicamente continental, os quebra-ventos ativam o ciclo interior da 

água, ocasionando um aumento de 1 a 2% na precipitação, podendo ultrapas 

sar 5% na Europa Central. A horrogeneização da distribuição da neve con

trih.li também para a entrada de água no sistana e, com a diminuição do 

escoamento superficial, há.uma elevação e melhora na alimentação do len

çol freático. O autor ressalta airrla que um outro aspecto importante an 

relação à entrada de água no sistema é a deposição de orvalho. Em sua 

revisão, observa que há um aumento na deposição de orvalho, pois a umida 
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de relativa é maior e a temp3ratura noturna é rrenor na área protegida. 

Steubing, apud GUYOT (1963), menciona um aumento de 200% na _deposição 

de orvalho. Para ROSENBERG (1976}, além do aumento na deposição há um 

aumento na duração do orvalho na área protegida. 

As árvores dos quebra-ventos interferem ainda reduzindo 

o escoarrento superficial (RADVANYI,- 1978) e alterando o p:1drão de inter

ceptação da precipitação (LEY'I'ON, 1983).

2.4.3. Efeitos indiretos dos guebra-ventos sobre o solo 

a) TeI_!!f?E:ratura do solo

A temperatura do solo nu nas áreas protegidas por quebra

ventos é maior do que nas áreas desprotegidas, o que é mais- importante 

ria primavera, segundo GUYOT (1963). 

Para ROSENBERG (1966} a curva de temperatura do solo acom 

panha a curva de temperatura do ar, sendo mais elevada durante o dia e 

:inferior durante a noite nas áreas protegidas, em relação ao campo aber 

tp. 
BOITOí:�IIBY e PARKER (1974) correlacionam o aumento da tEm

peratura do solo com um crescimento mais rápido das plantas e RADVANYI 

{:1978) afi.rna que, na URSS, os quebra-ventos são utilizados p:1ra redu -

zir o congelarrento em profundidade. 

b) Umidade do solo

De maneira geral, os autores roncordam que há um aurrento. 

da umidade do solo nas áreas protegidas por quebra-ventos (BZ\.'IES, 1911; 
GUYOT, 1963; PEL'I'ON, 1976; RADVANYI, 1978). 

BATES (1911) ressalta que há um aurrento na área cano um 

todo, nas que pode haver perda de umidade até urra distância de 5H a par 

tir da barreira. 
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GUYor (1963) deduz que, se há um aurrento na entrada de 

água no sistema e una redução na evapotranspíração real, autanaticamente 

hã um aumento na umidade do solo. En revisão sobre o assunto, o autor 

refere-se a aurrentos da ordem de 3% a 1, 40m de profundidade e de 3 a 11%

a 40cm. 

O efeito sobre a umidade do solo é variável conforrre as 

condições climáticas. UJAH e ADEOYE (1984) observaram que durante a épo

ca das ch1Nas não houve influência, mas lüg) apSs as chuvas a depleção 

da umidade da superfície do solo foi ID3.is rápida na área desprotegida 

em uma cultura de painço. 

c} Pr.9rriedades do solo

Segundo FERBER (1958), o solo que é transportado _) pelo 

vento chega a ter 10 a 20 vezes mais humus e fosfato do que o solo que 

fica, por ser este mais pesado. Assim, na medida em que reduzem o trans

porte deste solo, os quebra-ventos estão evitando a perda de fertilidade. 

ZaEN, apud GUYOT (1963), constata que a Sm _da barreira os

níveis de P 2o5, No3 e htm1US são inferiores ao campo aberto, mas que a 

70m são duas a três vezes superiores e o :pl:l é rrais elevado. 

Em relação ao aproveitamento da adubação, Suchoivanov, 

apud GUY0r(l963), afi:r:ma que a eficácia do esterco aumenta em 25% na 

área protegida, em pastagens. 

GUYOT (1963) afirma que os quebra-ventos pedem reduzir a 

salinidade dos solos em regires costeiras. Para este autor, há uma melho 

ra geral nas propriedades físicas e químicas do solo. 

d) Erosão eólica
-------

Com ventos de cerca de 22Km/h tem inicio o processo de ero 

são eólica (S'IOECKELER, 1963; WOODRUFF et alii, 1963). Na medida em que 

são capazes de :rranter a velocidade do vento al:e.ixo deste limite, os que

bra-ventos estão impedindo o transporte de solo r:elo vento. 

O efeito dos quebra-ventos no controle da erosão eólica é 
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de tamanha imp::>rtância que, eu 19.76, nos EUA, foi realizado um sinpó-

sio, denominado "Shelterbelts on the Great Plains", onde foi discutida a 

utilização de barreiras arbÓreas principalrrente com esta finalidade; con 

ter o transporte do solo pelo vento. 

GOLDSMITH. (1976)_, neste sirrpÓsio, relata os fatores que 

contribuem para a erosão eólica: 

- ausência de umidade;

- crescimento inadequado das plantas e pequeno acúmulo de

,tdu ... resi os; 

_.,má estrutura do solo; 

- terra nua na época do preparo do solo e op::!raçoes de 

plantio inadequadas; e

�,pastoreio excessivo. 

De alguma forma os quebra-ventos podem amenizar todos es

tes fatores e, conseqüenterrente, conter a erosão eólica. 

LYLES (1976), buscando quantificar o efeito dos quebra

ventos sobre a erosão eólica verificou qt:e a variação no potencial de 

erosão eólica l"wind po:t,7er11
). é proporcional ao curo da variação na velo

cidade do vento. Esta relação foi encontrada taml::ém por HAGEN (1976} ,que 

afirma ainda que a wrosidade ideal de uma barreira para controle da 

erosão é de 40%. 

2. 4. 4. Efeitos indiretos dos quebra-ventos sobre a cultura

al Teor de CO� e fotossíntese

· GUYor (.1963}_ afirma que hã estagnação do ar can o uso de

quebra-ventos, provoc�do un acúrm.llo de co2• Este acúmulo, associado_
ao au:rnE!nto da umidade e da teIIlJ;:eratura, faz com que os estânatos permane 

çam abertos por mais tem];X), intensificando a fotossíntese e, conseqüente 

nente, aurrentando também o consumo de co
2 pela cultura.
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Segundo BroWN e ROSENBERG (1972), a variação na concentra

ção de co
2 é de lppm (a rrenos} durante o dia e 3,Sppu (a nais} durante a

noite na área protegida. 

O aurrento da taxa de fotossíntese nas culturas protegidas 

por quebra-ventos é corrfinnado por MILLER et alii (1973}, POTI'CMLEY 

e PARKER (1974) e ROSENBERG (1976) ... 

Pesquisando em condições de laboratório, can plantas enva

sadas e velocidade do vento controlada e constante de 24Km/h, FINNEL 

(1928) constatou urra redução de 48,8% na produção de matéria seca em 

calendula. 

RADKE (1976), estudando a soja, verificou que, sob 

a proteção de quebra-ventos a cultura apresentou maior crescírrento,ma.ior 

produção.de matéria seca (30%) e maior índice de área foliar (de 3,8 pa

rá 4,4). 

Para o trigo de inverno, SKir.MORE (1976) observou que hou

ve a'l.llrento no crescirrento e na produção de natéria seca. 

CANNEL (1983) confirma as observaçces anteriores, verifi -

cando maior cresc:im<='.nto en altura, aumento na produção de matéria· seca 

e na frutificação da cultura protegida, principa.J.rrente devido, segundo o 

autor, à rrelhoria das condiçces hÍdricas. 

· Diante da redução na velocidade do vento, há urra intensi

ficação na atividade dos insetos polinizadores e, conseqüentemente, a 

polinização é facilitada. Este fato foi observado em panares de maças 

por CARD (1897) e em girassol por c:DMES (1972). 

d} Proteção contra danos p:-ovocados _pelo vento

can a redução na velocidade do vento, os danos rrecânicos 



22 

e fisiológicos dele decorrentes sao reduzidos. 

FINNEL (1928) observou que um vento constante de 24Km/h 

causou os seguintes danos em plantas envasadas: 

- destruição parcial da foll1agem;

- defonnação do fuste;

- redução na taxa de ·cresc.inento; e

atraso na naturação.

O quebra-vento p::iie reduzir sensivelmente as quebras de 

produção causadas pelo acamamento da cultura quando.há ventos fortes. Es 

te efeito é citado por BATES (1944) e FERBER (1958}. 

Segundo o IBC (1981) , os. c:ruebra--ventos reduzem os danos me 

cânicos causados pelo vento à cultura ào café, ccmo: 

- ferimentos e dilaceração da folhagem;

- quebra de flores e frutos;

- crestamento pelo vento frio;

- abalo das ITR.ldas;· e

- canela de vento.

Sob este asrecto os quebra-ventos podem beneficiar ou, 

. vezes, prejudicar a cultura. 

Para GUYar {1963), as árvores da barreira p::iiem servir de 

abrigo para espécies animais e vegetais estranhas à cultura, que podem 
ser inimigos naturais das pragas, ou inimigos da própria cultura. 

Me CALL et alii (1970) observam que, embora possam ser be

néficos por abrigar a· fauna silvestre Útil ao controle biolÕgico de pra-, 

gas, os quebra-ventos podem provocar aunento na incidência de certos ti

pos de doenças, pela elevação da temperatura e da umidade. 

Sobre o café, especificarrente, VIANA et alii (1978) afir

IPaID que os quebra-ventos exercem uma ação benéfica, pois os fer.inentos 

provocados pelo vento ncs cafeeiros jovens dão acesso a agentes patogêni · 
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cos (fungos e bactérias), provocando a "seca de ponteiros". O IBC (1981}, · 

para a mesma cultura, rrenciona a redução na incidência de doenças decor

rentes do vento, corro a "mancha aureolada". 

2.5. Usos dos quebra�ventos 

A finalidade com que os quebra-ventos são implantados e 

mantidos em urna certa região é míito variável e está relacionada princi

palmente com o clima e, às vezes, com as atividades econêmicas desta re

gião. 

A proteção de culturas alimentícias visando o aumento de 

produtividade é a utilização mais ccmum dos quebra-ventos. O efeito atra 

vés do qual se espera este aumento de produtividade é que é muito variá

vel. 

2.5.1. Proteção contra a erosão êólica 

t a utilização mais comum dos quebra-ventos , nos i EUA 

(TRENK, 1914; BATES, 1944; FERBER, 1958; S'IDECKELER, 1963; FA.'IDN, 1971; 

MSE et alii, 1976; GOIDSMITH, 1976; e GRIFFITH, 1976). A erosão eólica 

é um problema sério_-nos EUA, especialrrente nas grandes planícies. BA.TES 

(1944) relata que em Oklahoma. o vento chega a arrancar duas ou três ve

zes as plântulas de algodão nos solos arenosos. 

Também são utilizadas barreiras arbÔreas cem esta fínalida 

de no Canadá (WALKER, 1946), na Itália (GURGEL FIUIO, 1969), em Angola 

(G:MES, 1972), na AUstrália (ORMAN, 1976}, na URSS (RADVANYI, 1978), na 

Bulgária (DZHODZHOV e GEORGIEV, 1980}. 

2.5.2. Redução da evaP9transpiração 

to uso mais ccmum dos quebra-ventos nas regices de clíma 

seco, cerno as este:p2s soviéticas, onde as culturas sofrem pelo frio e EJ§

la falta de umidade (RADVANYI, 1978) • 

Com esta finalidade os quebra-ventos são empregados ainda 
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nos EUA (BATES, 1944 e S'IDECKEIBR, 19631, no canadá (WALKER, 1946) , em 

Angola (GCMES, 19721, na Austrália pa.ra proteger dos ventos quentes e S.§.

cos no verão (ORMAN, 1976), na Bulgária (DIM.I'rrov e KUKUI..AIDV; 19771, e 

nas savanas da Nigéria (UJAH e ADEDYE, 1984). 

2. 5. 3. Proteção o::mtra doenças e danos· mecânicos

A proteção contra à.anos mecânicos, corro o acamarrento, 

ralmente está associada a outras finalidades. � mencionada por 

(1911 e 1944) , WALKER (1946) e FERBER (1958) • 

ge

BATES 

VIANA et alii (1978} referem-se à utilização de quebra-

ventos para proteger o café dos danos provocados pelo vento e das , 1doen

ças deles decorrentes. Esta parece ser a principal finalidade da instal� 

ção de quebra-ventos nas lavouras de café no Brasil. 

2.5.4. Retenção e distribuição da neve 

Nos países onde a neve é comum e abundante no inverno, os 

quebra-ventos podem me.Thorar a sua distribuição, beneficiando as cultu

ras e evitando os danos que.podem ocorrer quando do derretírrento desta 

neve. Com esta finalidade as barreiras arbÓreas são utilizadas no Cana-
, ' 

dá (BATES, 1944), nos EUA {BATES, 1944 ; FERBER, 1958; EA'IDN, 1971, AASE 

et alil, 1976) e na URSS. ( RADVANYI, .1978} • 

. 2.5.5. Protecão das pastagens e do gado 

. WALKER (1946) coloca entre os usos ma.is comuns de quebra

ventos no Canadá a proteção ao gado. 

Segundo FERBER (1958) , as vacas leiteiras prcxluzem mais e 

cansarem menos alirrento quando protegidas do vento. 

Na Austrál1.;a, a proteção ao gado é rrencionada por BroWN 

e HALL (1968} e em Angola p:::>r GOMES (1972). Nos EUA, DAVIS (1976) afirma 

que o gado protegido tem ganhado mais peso em condições cli.náticas nor

mais e perdido menos quando o clima é severo. 
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2.5.G. OU.tios Usos 

Associados aos anteriores, são mencionados com II?I1or fre

qüência outros usos para as barreiras arbÓreas, corro: 

a) contenção de dunas e. ventos salinos - principalmente na Europa, e tam

bém nos EUA e na URSS, muitas vezes este é o objetivo principal dos 

quebra-ventos. Este uso é rrencionado por Bl\TES (1911 e 1944) , GURGEL 

FILHO (1969) e RADVAi."NI (1978)'. 

b) !?roteção de edifícios, especialmente na zona rural - para esta finali

dade Bl\TES (1944) recanenda que os quebra-ventos sejam colccados a UIPa

distância de 2 a 3H, que é a que fornece a rrelhor proteção. FERBER

(1958) afinna que chega a haver una redução no consumo de lenha da or

dem de 15% ou nai.s no inverno, além da redução na deposição de poeira.

c) Paisagisrro - raramente cs quebra-ventos são plantadcs exclusivarrente

can fins paisagísticos. No entanto, várics autores se referem a este

beneficio fornecido pelas barreiras arbÓreas (B1\TES, 1911; Me CAIL

et alii, 1970; ORvIAN, 1976; CDID�ITH, 1976 e VAN DEUSEN, 1978).

d) Abrigo para a fauna - com finalidade de incentivar o controle biolÓgi

co de pragas. Esta é t.nna utilização secundária, sempre associada a al

guma outra.

e) Produção de lenha e rrourões.

f) Apicultura.

2.6. Econanicidade 

A grande indagação a respeito da utilização de quebra-

ventos continua sendo. a seguinte: "os quebra-ventos são econanicamente 

vantajosos?" 

A resposta para esta questão tem que ser sinples e se resu

rre a estabelecer se os ganhos de prcdutividade superam as perdas decor

rentes da canpetição e da perda de área. 

Para Bl\TES (1911), embora possam ser usados para melhoria 
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da qualidade ambiental, os quebra-ventos só devem ser recorrendados 

quando o valor da madeira e da proteção forem iguais ou superiores ao va 

lor da cultura que :i;x:,deria_ estar sendo feita em seu lugar. Os ganhos e 

perdas estão representa9os esquernaticarrente na figura 2. 

A., o 

.,.

, ,..1." 1111, u "11p11,111rn11111111111111111111111111111111111111m11t 111111111
1 1 • 4 1 • 
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1eo .-----.-----.....--------------
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li 10 

Figura 2 - Ganhos e perdas decorrentes do quebra-vento , em relação à 

produção rrédia em campo aberto (de BA.TES, 1944).

-

Na verdade, a melhoria da qualidade ambiental raramente e 

lembrada pelo· agricultor. O que conta, realrrente, é o balanço econômico, 

o que ele ganha ou deixa de ganhar em capital no final da safra.

CAMAROO (1965/66) considera que, para que compense utili -

zar quebra-ventos, o aumento de proo.uç.ão decorrente da proteção deve ser 

maior que a perda decorrente da perda de área. 

De rrodo geral os autores concordam que, na maioria dos 

sos, os benefícios fornecidos pelas barreiras podem st1f€rar a perda 

espaço e o custo do investimento (FERBER, 1958 e BOrIDMLEY e PARKER 

1974). 

ca

de 
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FERREIRA et alii (1976} consideram que can uma ocupação 

de até 10% da área pelos quebra-ventos, pode haver um aurrento de 10 a 

15% na p:rcxlução, além de reduzir os custos da cultura. 

2.7. Casos de aumentá de urodutividade 

O quebra-vento exerce efeitos negatives sobre a cultura n.§: 

quela faixa onde se estabelece a ccmpetição cem a espécie cultivada. AÍ 

ocorre uma queda de prcxlutividade que tem sido mencionada para justifi -

car a eliminação dos quebra-ventos em algurras propriedades ( 

1958; OOLDSMITH, 1976; DAVIS, 1976 e VAN DEUSEN', 1978). 
,' 

FERBER,

A eliminação tem sido explicada ainda p:>r outros rrotivos, 

baseados sempre no prejuízo à prcxlutividade da área plantada, carro p:>r 

exemplo: 

-- ocupação de espaço (FERBE�, 1958; DAVIS, 1976 e OOLDS

MiTH, 1976; 

- atraso do plantio _pelo acúmulo de neve (FERBER, 1958);

- empecilho à irrigação com pivô central (DAVIS, 1976; 

OOLDSMITH, 1976 e VAN DEUSEN', 1978). 

No entanto, tudo indica que os efeitos benéficos sllf:(=ram 

as perdas, tomando oorrpensador o uso de quebra-ventos. são inúrreros os 

casos de aumento de prcxlutividade encontradcs na literatura e alguns es

tão relacionados a seguir: 

Alfafa - Segundo BA.TES (1944) a alfafa parece ser e. cultura 

que melhor responde aos quebra-ventos, chegando a apresentar até 60 a 

70% de aurrento na produção, quando protegida do vento. 

café - Êrnbora não tenha sido localizado nenhum traball10·

de pesquisé3i sobre a produtividade do café oom o uso do quebra-ventos, CA 

MARGO (1965/66) estima que as perdas decorrentes do vento nas faces mais 

exp'.)stas chegaiu a atingir 30%. 

Feijão - ROSENBERG (1966) rrenciona aurrento de 5,9% na pro

dução de feijão irrigado, quando protegido p:>r quebra-ventos. 
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Girassol - TKA'l'CHENKO (1950) obteve uma produção de giras
sol 18% maior em áreas protegidas do vento na Rússia meridional. 

Laranja - :E'.: romum o uso de barreiras arbÓreas para prote
ção de porrares, rras há poucos dados referentes a aurrento de produtivida
de de frutíferas. Para·a laranja, na Califórnia, WEAVER e CLEMENTS (1950) 
afinnam que há um aurrento de 24% na produção rom a proteção rontra o veg 
to. 

Milho - Muitas vezes o milho é utilizado cano quebra-vento 
para culturas de menor porte, rras, às vezes, o milho é a cultura prote 
gida. BATES (1911) relata que, com um vento de 80Km/h, houve urra perda 

de 2/3 do milho por acamarrento em áreas desprotegidas, enquanto que nas 
áreas protegidas não houve nenhuma perda até 6H, 10% de perda de  6 a 8H 
e 25% de 8 a 12H. O mesrro autor, em 1944, observou um aumento de produ

ção para o milho de 1800 litros/ha em anos de seca e calor. Caluianu et 

alii apud GUYOT (1963) obtiveram 14 a 34% a mais na produção de milho 
na Rcrrêriia e, na Bulgária, DIMITROV e KUKUI.AroV (1977) . registraram 8 a 
9% de aurrento em urra faixa de 250m �m quebra-ventos .jovens (de pequena 
altura) e 9 a 34% rom quebra-ventos antigos (altos). 

Pastagem - Segundo GUYor (1963) , é freqüente as pastagens 
protegidas ao vento. produzirem 100% arrais que as não protegidas, nas 

: . 

estepes secas ao sul da RÚssia. 

Soja - Analisando a produtividade da soja protegida por 
quebra-ventos de milho, RADKE e BURROWS (1970) verificaram um aurrento 

de 12,7% e PADKE (1976) obteve 10% de aurrento. Com barreiras artificiais, 
FRANK et alii (1974) obtiveram 8,5% a mais na produção de soja nao ir

rigada e 17,6% para a soja irrigada. 

Trigo - Trata-se, sem dúvida, da cultura que mais tem sido 
beneficiada peles quebra-ventos através do mundo. WFAVER e ,CLEMENTS 
(1950) afinnam que, na RÚssia, em ancs de seca, o trigo da estepe produ-
ziu de 135 a 540Kg a rrais por hectare. T'AA'fCHENI<O (1950) verificou au
rcentos de 41% para o trigo de inverno e 21% para o trigo de primavera,na 
RÚssia neridional. No Canaà.á, STAPIB e LEHAi.'\JE (1955) encontraram uma pro 
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dução 3, 3% superior, considerando toda a área utilizada. GUYOT (1963) ---

rrenciona 11,1% a :rrais na produção de grãos e 12,6% a :rrais de pall1a de 

trigo, na Dina:rrarca, 23% a ma.is de grãos na Romênia e, em outro caso 

na Ranênia, 20 a 50%. Na Bulgária, DIMITIDV e KUKULAIDV (1977) obtive
ram, para uma faixa de ·250m de largura a partir do quebra-vento, aurren

tos de 6 a 7% quando as árvores da barreira eram jovens (baixas) e 18 a 

21% com árvores mais antigas (altas} • VORA et alii (1982) verificaram , 
na Índia, urna produção 22, 7% superior para o trigo protegido do vento. 

Outras culturas - Constataram-se casos de aurrento de pro

dução em muitas outras culturas, tais cono: algod.ão, aveia, batata, be

terraba, centeio, cevada, nostarda, nabo, painço e trenoço. 

2.8. Estrutura elos quebra-ventos 

Um quebra-vento será mais ou rrenos eficiente dependendo 

do clirna do local e das características da barreira. sé, por um lado, 

o clima não se pode mudar, por outr�, a estrutura J;X)de ser planejada 

de fonna a proporcionar a mell10r proteção possi vel para o elerrento que 
se quer proteger. No processo de planejamento de um quebra-vento, cada 

item determinante da estrutura da barreira deve ser analisado individual 

rrente, para que se \:ossa obter a proteção máxima. 

2.8.1. Altura 

A altura é a característica mais importante a considerar, 
pois irá determinar a extensão da área protegida. Praticarrente todos 

os autores consultados utilizam o valor da altura das árvores adultas 

(H) corro unidade de rredida de distância em relação à barreira. Isto por.
que o efeito do quebra-vento está diretamente relacionado com este par§_
rretro. Se um quebra-vento é efetivo por uma distância de l0H, e ele tem
10m de altura, a faixa protegida será de 100m. Se o rresrro quebra-vento

tivesse 15m de altura, essa faixa seria de 150w, ou seja, 50% a mais de

proteção para uma mesma ocupação de espaço.
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t perfeitarrente ccmpreensivel, portanto, a reco:rrendação de 
GCMES (1972), dentre outros, de que a altura deve ser a máxima possível. 

Um.outro aspecto importante em relação à altura ·é a hono
geneidade, pois assim a faixa protegida e o grau de proteção serão tam
bém homogêneos (SEREDINA. e KARPACHE'VSKII, 1982 e WJODRUFF e ZINGG, 1953). 

A melhor maneira de se conseguir urra barreira de altura 
horrogênea e eficiente é através da escolha da espécie e do rraterial gené 
tico. 

2.8.2. Penneabilidade 

Perrreabilidade, :i;orosidade ou densidade são parârretros uti 
lizados para avaliar um único aspecto relativo à estrutura da barreira : 
a capacidade de cxmter o vento. Para a FAO (1956), a eficiência de um 
quebra-vento depende de vários fatores, mas principalrrente deste. 

Embora os pesquisadores de mcx:1o geral se -refiram a este P§: 

râmetro, e até o quantifiquem muitas vezes, são raros aqueles que forne
cem uma metodolO:fia para deteno:iná-lo. 

BA..TES (1944) definia a densidade corro porcentagem de redu
ção na velocidade do vento. No entanto, não há como fixar este para:rre
tro, pois dizer que, ,uma barreira fornece uma redução de 50% na velocida
de do vento não significa nada. Não se pode saber a que distância foi 
obtido este valor ou qual a faixa que recebe esta proteção. 

Buscando padronizar as rredidas para poder corrpará-las e 
reconhecê-las, vários autores che:Jaram a urra :rresma definição e a perrrea
bilidade de uma barreira ao vento, ou porosidade, passou a ser a porcen 
télgem de espaços vazios que esta barreira apresenta (RADKE e BURIDHS , 
1970; BROWN e IDSENBERG, 1972; GCMES, 1972 e SKID!JDRE, 1976). 

Para determiná-la, RADKE e BURroVvS (1970) fotografaram o 
quebr2,-vento de um ângulo de 909 e projetaram a imagem sobre urra grade 
quadriculada, para facilitar a quantificação dos espaçcs em branco.BIDWN 
e IDSENBEffi (1972) rrodificaram ligeiramente a técnica, cortando e pesan 
do o papel, para evitar cálculos. 

A porosidade ideal não é sempre a rresrra e deve ser diferen 
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te se o que se quer proteger é, por exemplo, uma horta ou uma pastagem. 
De um modo geral, os quebra-ventos têm evoluido de muito densos, impenne 
áveis, para mais espaçados, perrreáveis (SIDIDWAY, 1970).

<XMES (1972}., em busca da p::,rosidade ideal em tenros de 
área protegida, encontrou 35 a 40% de p::,rosidade, dado este obtido em 
túnel aerodinâmico com anteparos. 

Hoje, sabe-se que uma. barreira muito densa proporciona ma
ior proteção para uma menor distância e que uma barreira p::,uco densa pro 
porciona menor proteção para uma maior distância (SKIDMJRE,. 1976 e 
REDDY, 1979) • Além disso, há o problema da turbulência provocada p::,r qu.E? 

bra-ventos muito compactos, que p:de anular o efeito da proteção junto 
à barreira. 

Segundo roTl'CMLEY e PARKER {1974), os quebra-ventos para 
pastagem devem ser densos na base e perrreáveis (50%) no restante da altu 
ra e, para agricultura, a perrreabilidade deve ser media e homogênea em 
tcxla a altura. Para controle da erosão, HAGEN (1976) recorrenda 40% de 
penneabilidade. 

Além de recorrendar que os quebra-ventos não sejam muito 
compactos, os autores são unânirres em afirmar que a barreira não deve 
apresentar falhas ou "buracos", e deve reter os ramos até o chão, pois o 
vento se afunila pe_lp.s falhas e passa :i;:or elas com velocidade aumentada 
(BATES, 1944; FERBER, 1958; GUYOT, 1.963; EA'ION, 1971; CDMES, 1972 e 

BC1ITCMLEY e PARKER, 1974) • Para café, no Brasil, o IBC (1981) afirma 
que o quebra-vento ideal deve ser moderadamente perrreável (50%), fome -
cendo uma redução de 50% na velocidade do vento por uma faiXa de 10 a 
1.5H, e, contrariando a regra, recanenda que a barreira seja aberta na 
base (desrama até 2m) para evitar acúmulo de ar frio em noites de gea
da, no caso especifico desta cul.tura. 

2.8.3. Orientação 

Sem dúvida, a orientação que fornece a melhor proteção é aquela 
em que a barreira é dispcsta perpendicularrrente ao vento daninante ( WAL 

1<ER, 1946; CDITIA, 1956; BROWN e HALL, 1968; CDMES, 1972 e IBC, 1981).
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A direção do veríto daninante IX)de ser determinada facilmente, segundo 
DAVIS (1976), pela sinples observação das árvores, ou mesmo a partir da 
vegetação herbácea (BRAUN-BIANQJEI', 1950) • 

.t: importante_ lembrar que nem sempre o vento dominante e o 
vento rrais severo têm a. mesma direção e, neste caso, faz-se necessário 
proteger ambas as faces (FERBER, 1958; ORMAN, 1976 e RADVAlNYI, 1978). 

Alguns autores recanendam que o quebra-vento seja projetado 
de fonna a desviar o vento e não ·reduzir a sua velocidade e, portanto, d§: 
ve. estar colocado obliquamente ao vento (EiA'ION, 1971) , com um ângulo 
de 459 do eixo do vento (SEGUIN e GIGNOUX, 1974). 

Há urra certa vantagem em dispor os quebra-ventos em rede. 
RADVANYI (1978) afinna que uma barreira isolada protege até 10 a 12H, en
quanto que dispostas em rede podem proteger até 30H. 

2.ü.4. Forma do -rerfil e núnero de linhas

Enquanto no ocidente os autores afirrrBm que o quebra-vento 
teoricamente ideal tem urna única ·rua, deve ser ereto e cem linha de topo 
flexivel {1;--n:)DRUFF e ZTI�G e, 1953; EórroI:v:lLEY e P.ARKER, 1974; VIANA et alii, 
1978 e IBC, 1981), "os russos insistem sobre a preferência que eles · · dão 
aos quebra-ventos canplexos, canpostos de diversas faixas de árvores e ar
bustos de diferentes-. alturas e pennitindo uma certa pmneabilidade que de
ve variar em função do clirra, do solo, do declive, da força e regularida
de dos ventos, levando em conta o problema. do turbilhonarrento"* 

Na verdade, originalmente a tendência, em todo o mundo, era 
de usar barreiras mt;Ll.tilineares, visando a exploração da madeira. O per

fil recorcenda�o era aerodinâmico,· como o semi-circulo proposto p:>r BATES 
(1944) ou a secção triangular proposta :EX)r w:::x:mRUFF e ZINGG (1953). 

lentamente, os quebra-ventos unilineares foram substituindo 
os outros. Esta mudança, nos EUA, ocorreu devido ao alto valor da terra, 
aumento dos imp::>stos, melhoria nas práticas culturais e nas variedades 
cultivadas, irrigação e diminuição do uso de árvores rorro lenha nas fazen
das (HAVERBEKE, 1977). 

* Jean Radvanyi, infonnação pessoal.
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Os russos se viram obrigados a ffiêll1ter a estrutura tra

dicional, de quebra-ventes rnultilineares, por causa das severas con

diçê:es climáticas, em que uma barreira unilinear dificilmente con"".'". 

teria a força do vento. 

Para a ID3.ioria dos autores, a largura ou número de li

nhas é :importante na rredida em que afeta a permeabilidade (GUYOT,

1963) • Assim, um quebra-vento unilinear, desde que retenha os ramos 

inferiores e seja unifonnemente pe:rmeável, pdde ter rrenor número de 

árvores, ocu:i;:ar menor área e exercer muitas das funções esperadas de 

um quebra-vento rnul tilinear (WX>DRUFF et alii, 1963) . 

Quanto à fo:rrna do perfil, as formas retangulares, que 

caneçarn e terminam com linhas abruptas, são rreThores que aquelas 

inclinad.as para o lado do vento (GUYar, 1963). Portanto, cs arbus

tos, se necessário, devem ser plantados entre as linhas de árvores 

(REDDY, 19 79) • 

Einbora o perfil deva ser vertical, várics autores re

correndarn que a lL"'lha de topo deve ser flexível, para não provocar 

turbillionanento (EOTI'CMLEY e PARKER, 1974; VIANA et alii, 1978 e 

IBC, 1981). 

2.8.5. Extensão 

O quebra-vento funciona corno se fosse urna barragem. As
. -·

sim, caro se fosse água, o vento tem a velocidade aurrentada nas ex

tremidades da barreira, convergindo depois de passar por ela e fazen

do com que a área protegida seja triangular se o quebra-vento for 

muito curto (BATES, 1944; BIDWN e HALL, 1968; OOTIOMIBY e PARKER, 

1974). As figuras 3 e 4 ilustram bem os aspectos relativcs à exten -

são da barreira. 
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Figura 3 - Área continuamente protegida em quebra-ventos de diferentes 

extensões (de :Bt\.TES, 1944). 
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Figura 4 - Área protegida e grau de proteção fornecidos por um quebra
vento de 19H de extensão, aberto na base (de BA.TES, 1944). 
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2.8.6. Distância entre linhas 

A distância entre linhas, ou seja, entre dois quebra-

ventos consecutivos, está.relacionada cem o grau de proteção que se des.s:. 

ja para a cultura e com a altura das fü:vores que carnpõem a barreira. Pa

ra padronizar as rredidas, convenciqnou-se determiná-la em múltiplos de 

H (altura da barreira). 

lOH. 
Para a ThO (1956) essa distância não deve ser naior que 

OOITTh (1956) estabelece diferentes distâncias, de acordo 

cana velocidade do vento: 

.;.. vento de até 3m/s (10,8Km/h) - D= H x 20+3

- vento de 3 a 6m/s (10 ,8 a 21,6Km/h)- D= H x 30+3

- vento aclJiléi de 6m/s (21,6Krn/h) - D= H x 40+3

sendo D a distância entre as barreiras e H a altura.das árvores. 

Lembrando que não se deve proteger apenas um ângulo,EOTICM 

LEY e PARKER (1974) recorcendam que a distância entre as barreiras per

pendiculares ao vento seja de 25 a 30H e entre as barreiras paralelas de 

50 a 60H. 

Para RADVAi.WI (1978}, as faixas paralelas ao vento p:xlem 
' ' 

distar entre si até 1000 a 2000m. 

O IBC (1981) recorrenda, para GreVillea robusta em lavou

ra de café, no Brasil, que a distância entre barreiras consecutivas este 

ja enb;'e 10 a 15H. 

2.9. TiJX?S de (1llebra-ventos 

Vária; autores tentaram classificar as barreiras arbÓreas; 

mas não conseguiram estabelecer um critério fixo. 

GUYOI' (1963) os separa em vivos e inertes (artificiais) 

Me CAIL et alii {1970) classificam os quebra-ventos de três maneiras: 

Temporários X Perrranentes, Plantados X Construiébs e Densos X Perrreâveis. 
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Quanto ao uso, GOIDSMITH (1976) os separa em llfield wind

break.s", que são oo quebra-ventos destinados a reduzir a erooão eólica 

em áreas agrlcolas e II fannstead/feedlot windbreaks:r, usadoo para prote

ger as edificações rurais e o gado. 

No Brasil, o IEC (1981) separa oo quebra-ventoo em qua

tro tipos, confonne a sua longevidade: arbÓreos, pennanentes arbusti -

vos, temf:orários e anuais. 

2 .10. Esoécies 

A espécie ideal para quebra-vento, segundo GUYCJ!' (1963)., 

deveria reunir as seguintes caracteristicas: 

- ser perenifÓlia;

fechar rapidarrente;

- possuir i.sistema ràdicular tal que a rompétição seja li

mitaqa; e

·--fornecer um recobrimento reduzido do terreno.

Para CAMAR30 (1965/66) as árvores do quebra-vento devem

ser esguias, flexíveis, resistentes às quebras e perenifÓlias. 

Para proteger lavouras de café, no Brasil, o IBC Jl981)

procura esr;êcies penneáveis, eretas, flexiveis, perenifÓlias, bastante 

resistentes ao vento, pouro sujeitas a pragas e éloenças, que não neces

sitem condução especial .e cujoo frutos não se confundam com os do café. 

A escolha da melhor espécie é o primeiro passo para que a 

implantação de um quebra-vento seja bem sucedida. Para O:RMAL'\f (1976) ,nef 

ta etapa deve-se levar em conta a, seguintes fatores: 

- clima - pluviosidade e ocorrência de geadas;

- solo - aspecto e drenagem; e

- características da árvore - altura, densidade, formato

da cop:1, caducifolia, toxicidade da folhagem, absorção
radicJla:c e suscetiliilidade a uoenças.

O ideal seria encontrar a espécie rom todas as caracteris 

ticas desejadas, adçi.ptada às condiçêes de clirca e solo do local. Can 
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este objetivo, muitos autores têm lerrbrado a necessidade de buscar as 

melhores espécies e procedências e dese..nvolver programas de rnelhora
rnento genético de árvores para quebra-vento (DAVIS, 1976; STURRCCK , 
1977 e REDDY, 1979). 

Na URSS, -OZOLIN e 'IOROKHTUN (1978) referem-se ao uso de 
plantas de progênies de longevidade comprovada de Ulmus pumila var. ar

borea, e de alguns lÚ.bridos cem vigor heterótico, pois lá o grande pro
blema é o crescimento e a sobrevivência das árvores nas condições cliroá 
ticas severas a que são subrnetidas. 

Nos EUA já existe uma. espécie (Fraxinus pennsylvanica) se 

lecionada pélra quebra-vento (CAPJJAH , a break ••• , 1980). 
Inúrreras espécies têm sido recornendadas por diversos auto 

res, para diferentes situações. As mais freqüenterrente recomendadas, em 
ordem decrescente de núrrero de citações, são as seguintes: 

Pinus spp - solos arenosos 
Eucal-vptus spp - regiões tropicais, zonas áridas (�. cama.ldulensis) 

Cupressus spp - f o:rrnam barreiras imf.enneáveis. 

Grevillea robusta - freqüenterrente associada a lavouras de café. 
Ulmus spp - para solos secos. 
Casuarina spp - zon,r\S costeiras. 
Fraxynus spp 
Zea mays (milho) - quebra-vento temporário. 
Thuja spp - impenueável. 

Papulus spp - exige solos férteis. 
Prosopis juliflora (algaroba) - para clima semi-árido. 

Maclura pomifera - EUA 
Acacia spp - India e Ãf rica Tropical 
Robinia pseudoacacia - URSS e Bulgária. 
Juniperus spp 
Caragana arborescens - para clima muito frio. 
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2 .11. Grevillea, robusta 

A Grevillea robusta A. CUnn., canurrente designada "silk -

oak" (carvalho prateadoL, é uma espécie arbÓrea da familia P:roteaceae, 

que chega a atingir 35m de altura (NATI()NAL ACADEMY OF SCIENCES, 19801 e 

80cm de DAP Q3AGGIO; 19?3 l.. 

Originária das áreas rosteiras subtropicais de New South

Wales e Queensland, esta espécie australiana foi introduzida em são Pau

lo no final do século passado CBAGGIO, 19831, estando bem aclimatada ao 

Brasil (CORREA, 1926 l.. 

Cultivada com sucesso nas regiões tropicais da África e em 

outras regiões de clima quente através do rrn.mdo, enrontram-se árvores de 

Grevillea desde o nível do :rrar até 2.300m de altitude (NATICNAL ACADEMY 

OF SCIENCES, 1980}_, em climas temperados e tropicais, passando pelo sub

tropical e semi-árido. A espécie vegeta tanto em locais com 400 a 600rrm 

de precipitação anual, cem seis rreses seros (NATIONAL ACADEMY OF SCIEN -

cy:s, 19801, corro em locais com até 3.000nm de chuva ·anual, éamo a Costa 

Rica (CORREA, 19261. Segundo a NATIONAL ACAD� OF SCIENCES (1980)., a 

Grevillea robusta suporta temperatw;a de até -109C, resistindo, portanto, 

às geadas. 

A espécie tem ra1zes pivotantes e se adapta bem a nuitos 

típos ,d� solo, desde arenosos, argilosos de fertilidade rrédia, e solos 
··, 

ácidos. Prefere solos profundos e não tolera solos encharcados (NATICNAL

ACADEMY OF SCIENCES, 1980) .

No norte do Paraná esta espécie tem apresentado um bem 

crescirrento, cem incremento rrédio anual de 1, 7m em arenito e 2,0m em 

terra roxa CBAGGIO, -1983}. Em São Paulo, KOSCINSKI (1938) ooteve incre -

nento em altura de 1, 75m/ano.··· 

A folhagem da Grevillea é leverrente decídua no 

não perdendo nunca a totalidade de suas folhas. 

inverno, 

Com o sistema reprodutivo um tanto controvertido {de p:>li

nização cruzada, segundo M)RAIS, 19.82; monóica, segundo WJNG Jr., 1974, 

e hennafrodi ta, preferimo ou não excluindo a autofecu:rrlação, segundo 

KOSCTh!SKI, 19381, de qualquer maneira a Grevillea serrenteia abundante -

nente já aos cinco anos de ié!ade, e apresenta regeneração natural mui-
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to fácil, podendo se tomar praga. No entanto, uma vez cortada, não apre 
senta rebrota (NATIO."\JAL ACADEMY OF SCIENCES, 1980}. 

Útil para marcenaria, apicultura ,,e lenha, a Grevillea 
usada mais freqüentemente' associada às lavouras de café, chá e cacau, co 
mo sorrbreadora ou quebra-vento (CHllD e EMITH, 1960; WILLEY, 1975; SCHIE 
BER e ZEN':IMYER, 1978 e BAGGIO, 1983). 

Nas regiões onde tem sido cultivada, têm sido detectadas 
algumas pragas e doenças e outros problemas, a saber: 

- saúva (Atta sexdens L.) : ataca os plantios em São Paulo, 'provocando a
morte de algumas árvores (MELID, 1959); 

- falhas em pH inferior a 4,2 (CHILD e EMITH, 1960), apresentando alta
concentração de Manganês nas plantas mortas;

- cochonilhas ( mRREA, 1926): Asterolecanium pustulans, Icerya purchasi
e Monop,."llebius ni vens;

-, "diebàck" decorrente da deficiência de Boro (EMITH, 1960}; 

- cancro do tronco (Botryosphaeria ·dothidea) entre 1. 300 e 1. 800m de al-

titude na Guatemala e gomose e morte regressiva das árvores na FlÓrida
(SCHIEBER e ZENIMYER, 1978);

- redução no crescitrento após 20 anos em solos secos (NATICN\L ACADEMY
OF SCIENCES, 1980) ;

- lagarta desfoThadora Georretrydae (BAGGIO, 1983).

O que se verifica é que, na prática, a Grevillea robusta 
se aproxima bastante da espécie teórica idealizada como quebra-vento. 

Apresenta tom crescirrento, foma e p::)rosidade convenientes, não é caduci 
fÓlia e :tetém os ram:s inferiores, além de se desenvolver bem em diver
sos tipos de solo e �er resistente à geada. Em relação a pragas e aoen:.

ças, cabe ressaltar o problema da saúva, especialrrente em são Paulo e a 
gomose do tronco*, que :p:xle levar à morte as árvores de Grevillea. 

* Alceu de Arruda Veiga, informação pessoal.
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3 - MATERIAL E �OOS 

3.1. IDcal 

Fora."'ll efetuadas nedições em três municípios do Vale do Pa

ranapanema, caracterizados na tabela l. 

O vento dominante no Vale <b Paranaparema é o vento sudes

te, um vento frio que tem origem no f:Olo sul e que tem nos meses de maio 

a outubro sua maior intensidade (CAMARGO, 1965/661. 

Estes ventos, segi.mdo a escala Beaufort de força do vento 

(JEMISON, 1934), são leves e raramente fogem das faixas 1 e 2, daquela 

escala, can velocidade entre 1,6 e ll,2KnV'h. Apesar de leves, podem pre

judicar seriam::mte as culturas agrícolas da região, principalmente 

os cafezais (CAMA.ROO, 1965/661... Esporadicam::mte, ocorrem vendavais, que 

chegam a atingir lOOKrn/h, no inicio da época das chuvas, que podem acar

retar grandes danos. 

A rede de drenagem do Vale do Paranapanema é do tipo retan 

gular, cana maior parte dos cursos d'água correndo no sentido norte-sul. 
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Tabela 1. Caracterização dos locais de coleta de dados. 

Latitude (SUll 

longitude (W de Green-

\iich}. 

Solo (J3RASIL, 19.71)_ 

Clima (NIMER, 1979) 

Precipitação média 

anual (NIMER, 19791 

ocorrência rrédia de_ 

geadas (vezes/anoL 

(NIMER, 19.791 

M U N T C I P I, O .· S 

Cambará (PR)_ Cândido Mota (SP )_ Porecatu (PR) 

23902' 22945' 22945' 

50906' 50923' 51923' 

TRe LR TRe 

Tropical, SUb-quente, Sl.lfBrúmido, oom 

subseca 

1250mm 1250mm 125D.rrtr?t 

3-5 3-5 3-5
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3.2. Pontos de Medição 

Todas as rrediçces foram efetuadas em diferentes distân

cias do quebra-vento, conforrre esquematizado na figura 5. 

{J. e; t ; � • 1 

-4 -2 -1 O 1 2 4 8 

Figura 5 - Representação esquemática dos pontos de rredição. 

As _'.di!:itancias foram estarelecidas em ternos de múltiplos 
de H (altura da barreiral, confonne reconendado por BATES (19441. A· al

tura das árvores foi determinada cem um hipsôrretro de Weise e transpor

tada para a horizontal com o auxilio de uma trena. 

3.3. Caracterização dos quebra-ventos 

rentes: 

. 1}s medições foram efetuadas em cinco quebra-ventos dife-

A- quebra-vento de 6 anos de idade, localizado no rmmicÍpio de Poreca

tu (PR} , com 10m de altura, duas linhas, distância de 6m dentro da

linha e 6m entre linhas, com desrama até 2m;

B- em Porecatu (PR): , com 10m de altura e 6 anos de idade, uma única li

nha, distância de 6m. entre árvores, desrama até 2m;

e- em Porecatu (_PR), ca:n 10m de altura, 6 anos de idade, unilinear, es

paçarrento de 5m entre árvores, desrama até 2m;

D- no município de Cândido Mota (SPl, com 5m de altura, e dois anos e

:rreio de idade, unilinear, 5m entre árvores, sem desrama;

E- em Cambarâ (PRL, com 10m de altura e 10 anos, unilinear, 10m entre

árvores, desrama até 2m.

Os quebra-ventos utilizados são perpendiculares ao vento 

dominante, formados por árvores de Grevillea robusta 
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Para- cada quebra-vento detenninou-se o incremento rrédio 

anual (altura/idade)_, a relação entre altura e diâmetro da oopa das 

árvores (média de 5 árvoresl e a �nneabilidade. Este Último par�tro 

foi subdividido em porosidade (ou :i;:enneabilidadeL das rop:is - <X>rres

pondente ã porcentagem de p::>ros existente no espaço Visual ocupado . pe

las copas das árvores - e pxosidad� da barreira - correspondente ã 

penneabilidade total - que é a soroa dos poros das ropas mais as falilas 

e os vãos existentes entre as árvores. Para determinação da �rmeabili

dade adotou-se a metodologia de BROW e ROSENBERG (19721 • 

. 3. 4. Medições de velocidade do vento 

� rnediçces de velocidade do vento foram efetuadas nos 

quebra-ventos A,· B, C e D. Utilizou-se o seguinte roaterial: 2 anem:3rre

tros Casella de canecas, rrontados em sup::>rte móvel (esquematizado na 

f:i.gura 6-:-Al, e um crónânetro. 

O tempo de medição . adotado foi de 30rnin. para cada ponto, 

segundo recorrendação de SEGUJN e GIGNOUX (19 7 4) • 

:t-Ediu-se simultanearrente a velocidade do vento na área 

protegida e em campo aberto e estabeleceu-se a velocidade em cada pon

to corno sendo a poro;:mtagem da velocidade obtida no ponto em relação 

ã velocidade do vento, no rnesrro espaço de terr.po, na ausência de prote

ção, ronforrre reromendado p::>r BA.'IES (1911)_. 

� - ) , 
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l. t 4 • 

�-------

* 
l,&M 

----, 

1 
l 
1 
* 

CAlll'O 

AIIERTO 

Figura 6 - Esquema de instalação dos anemêmetros no campo. 



Os anemâmetros foram instalados a uma altura 

dente a 0,2H acima do ru.vel do solo. 
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correspon-

A velocidade do vento em campo aberto foi tcrnada a 16H, 

a 50m de distância do i.ru.cio da barreira, ronforrre esquematizado na fi

gura 6 (B).

As nedições de velocidade do vento foram efetuadas no mês 

de agosto, quando o Vale do Paranapanema é mais atingido pelo vento. No 

períooo de medição a velocidade absoluta do vento variou entre 4,2 e 

1O,4Km/h, ficando, na In8dia, em tomo de 7,6Km/h. 

3. 5. Medições de umidade do solo

Para estudo do efeito ao quebra-vento sobre a umidade do 

solo foi utilizado o quebra-vento D. Para a roleta das arrostras utiliza

ram-se dois trados. As amostras foram oolocadas em saquinhos plásticos 

devidamente vedados e depois transferidas para latinhas de alumínio para 

serem levadas à estufa . 

. Detenninou-se a umidade do solo na camada superficial (0-

l0an) e em uma camada .mais profurrla C30-40an}_. Para comparação, torraram -

se amostras em campo aberto, a 16H e a 20m de distância da extremidade 

da barreira. 

Tomaram-se três amostras para cada ponto, nas. distâncias

O, 1, 2, 4, 8 e 16H., a sotavento. 

As arrostragens foram efetuadas no mês de julho, onze 

dias após urna chuva de 26, 6mm, e a velocidade média do vento desde es

ta chuva até a data da medição foi de 2, 78Km/h (tcrnada no posto ireteo

rolÓgico mais prÕXimo - a cerca de 5Km} • 

A umidade do solo foi calculada em te1JIOs de% do peso 

sero (_em estufa, a 1059C, durante 48 horasL 

3. 6. Medições de produção de café .

Para avaliação do efeito do quebra-vento a produção de ca-
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· fé utilizou-se o quehra-vento E,

Foraro coletada.s amostras nos pontos O, 1, 2, 4 , 8 e 16H, 

a sotavento. Não foi poss1vel obter anostras em carofO aberto, visto que 

a lávoura estudada era totalmente protegida por quebra-ventos. 

Para cada ponto foram tanadas 5 amostras, cada uma delas 

corresp:mdente à produção de élois pés de café ü.m1a ooval • Mediram-se aig 

da a altura e o diâmetro da o:>pa dos cafeeiros, visando correlacionar o 

estudo vegetativo oom a prcdutividade e a proteção pelo quebra-vento. 

As arrostras de café foram secas ao ar durante vinte dias 
.. 

apa3 a o:>Thei ta e pesadas indi vidualrrente. 



4 - RESULTAOOS E DISCUSSÃO 

4 .1. Caracterização dos quebra-ventos 

Figura 2. - Caracterização dos quebra-ventos 

QUEBRA.

VENTO 

A 

B 

e 

D 

E 

IMA N9 DE 

LINHAS 

{ni/anol 

1,67 2 

1,67 1 

1,67 1 

2,00 1 

l,QQ 1 

% 

DE 

VÃOS 

28 

41 

33 

09. 

50 

POROSIDADE 

DAS COPAS 

(%). 

10 

26 

20 

20 

19 

POROSIDADE 

DA BARREIR 

RA (%} 

35 

56 

46 

27 

61 

46, 

ALTURA/ 

I.ARGURA 

DA CX)PA 

2,74 

2,20 

2,13 

1,89 

1, 79 
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Visto que os quebra-ventos que têm sido.utilizados no Vale 

do Paranapanema são nonnalrrente constitu1dos de apenas uma ou, no máximo, 

duas linhas, não foi' possível a comparação entre vários· tipos quanto a es 

te �cto. O que ·se observou foi que, conforne afinna GUYar (1963}, o 

núrrero de linhas é importante na medida em que afeta a J;ErrIEabilidade a 

esta sim é que irá dete.nninar o padrão de interferência da barreira no 

fluxo do vento. 

As árvores de Grevillea apresentam uma porosidade média, h.9. 

nogênea em toda a oopa, de 23%. Quando se planta um quebra-vento de duas 

linhas, a sobreposição das copas faz (X)TI1 que esta porosidade seja reduzi

da a 10%. � umà porosidade :baixa, que resultaria em um quebra-vento pouco 

J;En:neável se não houvessem falhas na barreira. 

A condução da porosiaade ideal se faz através da esoolha 

do espaçamento entre as árvores dentro da linha, que resultará em um 

maior ou menor entrelaçamento entre as copas, confon:ne seja mais estreito 

ou mais largo este espaçarrento. 

Quebra-ventos multilineares são interessantes quando há in

tenção de exploração da madeira. Não é o caso dos quebra-ventos de Gre

villea robusta no Brasil. AqUi, eles são plantados com a finalidade de 

proteger as lavouras e, ao nesmo tempo, melhorar a paisagem, não havendo, 

regra geral, interesse em utilização econômica das árvores. Assim, 

são encontrados quebra-ventos com mais de uma linha, a não ser junto 

estradas, onde não há J;Er<J.a de espaço. 

nao 

Além da relação com o número de linhas, há um outro aspecto 

a ser levaao em oonta em relação à permeabilidade aos quebra-ventos: a 

presença de "falhas" ou "vãos" na barreira, indesejável segundo diversos 

autores (�TES, 19A4; FERBER, 1958; GUYar, 1963; EA'IDN, 1971; GOMES, 1972 

e BOTI'01IEY e PARKER, 19.74L Quan:lo o espaçamento entre árvores é muito 

largo, formam-se vãos entre as árvores. As barreiras de Grevillea se fe

cham Cas oopas se entrelaçam}_ quanéb a altura atinge cerca de duas vezes 

9 espaçamento. Se o espaçamento for de 10m, corro é o caso ao quebra-vento 

E, isto só ocorrerá quando as árvores atingirem 20m de altura, o que ili.

ficilrnente acontece com a Grevillea robusta à plena luz (o que se tem ob-

servado é que, nestas condições, esta espécie dificilmente ultrapassa os 
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15ml. Neste caso, sempre existirão falhas verücais na barreira, que pro

vocarão o afunilarrento ao vento. 

A desrama, nonnalrrente praticada em quebra-ventos para la

vouras de café can a finalidade de reduzir os riscos de geada . (IBC. , 

1981}, taml:lém provoca o•afunilamento do vento. Os quebra-ventos A,B, e e 

foram desramados. Cloro exceção de A., - can1::osto por duas linhas, os outros 

dois quebra-ventos desramados apresentaram aurrento da velocidade do ven

to no ponto OR (na linha das fuvores-r , sendo que no quebra-vento -B a velo 

cidade neste ponto foi 4% superior ã velocidade em campo aberto, tomandg 

-o ineficaz na faixa contlgua ã barreira.

4. 2. Velocidade do vento

Na tabela 3 são apresentados os valores relativos da velo

cidade do vento em diferentes distâncias da barreira! dados em porcen

tagem da.veloci':dade em campo al3erto, tomada si.rrnlltanearnente. Estes valo

res estão representados na figura 7. 

Tabela 3 - Velocidade do vento (% em- relação ao caropo aberto} em diferen 

tes distâncias da barreira. 

DISTÂNCIA .;;'• Q U E B R A - V E N T O S 
DA BARREIRA 

(múl:tiplos 

de altura Hl A B e D 

-4H 88,3 

-2H 9::0 5 96 7 65 4 85 O 

-lH 87 5 93,1 48,7 75 7 

o 51,U 104,0 60_, O. 

lH 43 3 81 6 48 4 67 1 

2H 28,2 69-,2 42,6 54,6 

4H 36 5 64 O 58 5 37 8 

8H 60,2 68,2 87,3 62,6 

16H 9-3,9 85,7 95,8 84,4 
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Figura 7- Velocidade do vento (% em relação ao campo arerto) em difere!!_ 

tes distâncias da barreira, para quebra-ventos de diferentes 

permeabilidades: A=35%, B=56%, C=46% e D=27%. 

A fig. 7 mostra que os quebra-ventos de Grevillea robusta 

agem reduzindo a. velocidade do vento a barlavento e a sotavento. Para 

as quatro barreiras avaliadas (A, B, C e D) este efeito ultrapassou 

as faixas de 2H a barlavento e 16H a sotavento,, sendo que a intensidade 

e o padrão de interferência sobre o fluxo do vento foram diferentes pa

ra barreiras de diferentes perrreabilidades. 

O quebra-vento A, com 10% de rx>rosidade das copas e o 

quebra-vento B, com 26%, confirmam a observação de SKIIMORE (1976) e 

REDDY (1979), de que uma barreira muito densa prq:orciona maior proteção 

para uma rrenor distância e que uma barreira pouco densa proporciona ne

nor proteção para uma maior distância. Com uma redução na velocidade do 
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vento cerca de 30% sup,?:rior no f.X)nto de máxima proteção, o quebra-vento 
A, menos permeável, passa a ser rrenos efetivo que o quebra-vento B a 
partir de 12H, sendo que em 16H o quebra-vento B fornece 10% a mais de 
proteção que o prineiro. 

O ponto dé máxima proteção foi ma:iís próximo da barreira 
(2H) para a barreira rrais corrpacta (A) e mais distante (4H) para a b� 
reira rrais pe:rmeável (B), considerando-se a porosidade das copas. Este 
é um aspecto importante e deve ser analisado juntamente cana c�ti
ção, J;X)is uma boa proteção contra o vento junto 'às árvores pooe ser an� 
lada pelos efeitos negativos da canpetição. Na verdade, os efeitos ben� 
ficos dos quebra-ventos passam a ser detectáveis a partir do ponto onde 
cessa a competição das árvores com a cultura, ou seja, 2H para quebra
ventos de Grevillea robusta. 

Comparando-se a área protegida e a intensidade de prote
ção oferecida pelas barreiras estudadas, verifica-se_que os quebra
ventos A ·e D são os mais eficientes. São os rrenos r:e.rmeãveis e,· princi -
palmente, os mais hanogêneos, can rrenor porcentagem de "vãos" • o que
bra-vento D apresenta duas vantagens em relação ao A: tem uma Única li
nha (menor custo e menor perda de espaço) e oferece maior proteção nas 
faiXas mais distantes (a partir de 9H) , onde os ganhos são reais, não 
sendo anulados pela•corrq;,etição. 

Considerando, segundo LEY'ION (1983) que a área protegida 
é aquela em que a velocidade do vento é reduzida em pelo menos 20%, te
nos que os quebra-ventes estudados protegem aproximadamente as seguin
tes faixas: A= 12,SH; B = 13H; e= 7 ,OH e D= 14,0H, dados estes cbti
dos a partir da extrapolação das curvas da fig. 7. Lembrando que adis
tância entre as barreiras é função da faiXa protegida, deduzimos que o 
quebra-vento D, com 2?% de permeabilidade total, não desramado, é o que

protege a maior área, podendo ser instalado com um maior intervalo en
tre barreiras, can implicações de ordem econômica. 

4. 3 • Competição por ·1uz

.. 
As arvores ccrnr:etem por fatores arrbientais can a cultura. O 
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grau e a extensão dos efeitos da competição variam canas oondições am
bientais, oom a es}?écie cultivada e com as caracteristicas do quebra

vento, cono: espécie utilizada e orientação. 

No que diz respeito à competição por luz, os quebra-ven 

tos de Grevillea não têm causado perdas por dois motivos: prineiro, p:>r 

que a cultura protegida, o café, é tolerante à sombra e tem sido culti

vado até nesmo junto às árvores do quebra-vento, oom boa produção; e, 

segundo, porque dada a direção do vento àom:i.nan.te no Vale do ParanapanS: 

ma (sudeste, can um pequeno ângulo an relação ao leste) , os quebra-ven

tos têm sido implantados muito próximos da direção norte-sul que, segun 

do diversos autores (GUYar, 1963 e BROWN e HALL, 1968), é a que causa 

nenos problemas de sombreamento. 

t interessante observar que, além de ser perpendicular ao 

vento daninante na região, a linha norte-sul coincide, na maioria das 

vezes, com as curvas de ,riivel, devido às caracteristicas da rede de dr:§:_ 

nagem. Desta forma, os quebra-ventos podem obedecer a melhor orientação 

e, ao rresno tempo,ser plantados em n1vel, auxiliando no oontrole da ero 

são do solo e não interferindo na mecanização das 1lavouras. 

4. 4. Umidade do solo

A umidade do solo em diferentes distâncias da barreira, 

tarada na camada sur:erficial do solo (O - 10cm) e em uma camada , :mais 

�::,rofunda (30 - 40cm) , está relacionada na Tabela 4. Determinou-se a 

umidade real, em porcentagem do peso seoo, e a águ� i...isponivel, em por

centagem da quantidade máxirra de água dispon1vel para o Latossol Roxo 

em cada profundidade. 

Para determinação da quantidade de água disponível utili

zou-se a seguinte- fórmula: 

(UR - UPMP )
AD = ---------

100 
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onde: 

AD = água disponível em porcentagent da capacidade de água disponlvel 

(CAD) para o Latossol Roxo. 

UR = umidade da amostra: 

U = umidade do Latossol Roxo na capacidade de Campo (O ;1 bar} • 
CC 

UPMP = umidade do Latossol Roxo no Ponto de Murcha Permanente (15,0 bar) 

'l'abela 4 - Um.idade real (em % do i:eso seoo) e água disponlvel (em % da 

CAD) a 0-10 e a 30-40cm de profundidade. 

DIST. DA 

BARREIRA 

o 

llI 

2H 

4H 

8H 

16H 

Campo Aberto 

U4IDADE REAL ( % ) 

0-lOcm 30-40cm

25,5 30,4 

26,5 32,4 

26,8 33,6 

27,4 35,2 

27,4 34,7 

26,4 34,1 

26,1 33,2 

ÁGUA DISPa'11vEL (% CAD)

0-lOcm 30-40cm

23,5 52,9 

33,7 72,5 

36,7 84,3 

42,9 100,0 

42,9 95,1 

32,7 89,2 

29,6 80,4 

Os dados de água disp:mí.vel estão representada; graficamen 

te na figura 8. 
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Figura 8 - Âgua disponível no solo em diferentes distâncias da barreira, 

a 0-10 �. 30-40cm de profundidade.

Os dados referentes à umidade do solo (tab. 4 e figura 8) 

nostra.'11 que p:x].e haver concorrência por água junto às árvores. A redu-
-

çao no teor de umidade e muito pequena e atinge urra faixa nu..u.to estrei-

ta (de cerca de O,SH} na camada su�rficial do solo, rra.s é mais intensa 

e se estende até as proximidades de 2H para a camada de 30 a 40an de 

profundidade. 

Nota-se que o efeito do quebra-vento sobre a mnidade , do' 

solo é mais visível nas camadas mais profundas, sendo que aí tanto os 

ganhos quanto as perdas são maiores, provavelrrente devido à maior con

centração radicular nestas camadas. 

A Fig. 8 mostra que a barreira age evitando as :i;erdas 

água do solo em urra faixa que ultrapassa 16H, sendo que este efeito 

de 
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máximo entre 4 e 8H. 

Confrontando-se as perdas e os ganhos em tenros de umi

dade do solo verifica-se faciJmente que os quebra-ventos arbÓreos sao 

benéficos à cultura, especi.aJmente àquelas ma.is suscetíveis à falta de 

umidade. 

4.5. Produção de café 

A produção de café em diferentes distâncias do quebra

vento está relacionada na tabela 5 e fig. 9, sendo dada em te:rnos de 

d 
r

"' 

,/ Kg. e c2ri:e seco, cova. 

A altura e o diârretro da copa dos cafeeiros arrostrados, 

com as respectivas produções, em Kg/ cova, são apresentados na tabela 6 • 

Tabela 5. Produção de café seco (Kg/cova), em diferentes distâncias do 

quebra-vento. 

DISTÂNCIA 

DA BARREI 
AMOSTRAS c.v.

AA (MÚlti_ 
I -II III N V X X 

plos de H) 

o 1,38 0,92 1,31 0,65 2,50 1,35 0.,71 52,3 

1H 0,76 0,57 0,69 0,80 1,12 0,79 0,21 26,0 

2H 0,44 0,66 0,55 1,18 1,25 0,82 0,37 45,7 

4H 1,54 2,25 1,43 2,22 1,38 1,76 0,43 24,6 

8H 1,46 0,93 1,18. ·1,75 2,88 1,64 0,76 46,2 

16H 1,45 1,82 1,86 1,07 1,92 1,62 0,36 22,2 



55 

Tabela 6. Altura (m), diâmetro da copa (m} e prcdução de café seco (Kg/ 

cova) - dados rredíos para as diferentes dístâncías do quebra

vento. 

CAFEEIRO: 

AL'füFi\ (m) 

DIÂMETRO DA

COPA (m)

PRODUÇÃO 

(Kg/cova) 

PROO. DE CAFÉ 
(tg / cova} 

J.,t 

1,1 

1,4 

J.,t 

J.,O 

0,1 

0,1 

0,4 

O,t 

o 

o 

2,40 

2,12 

1,35 

1 t 4 

DISTÂNCIA DA MRREIRA ( mÚltiplos de H} 

1H 2H 

2,37 2.,50 

2,62 2,72 

0,79 0,82 

• 

4H 8H 

2,52 2,37 

2,58 2,46 

1,76 1,64 

UM 01ST. 04 8ARREIR4 

16H 

2,40 

2,48 

1,62 

Figura 9. Produção de café seco, em Kg/oova, em diferentes distâncias do 

quebra-vento. 
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A variação de produção de um cafeeiro para outro é muito 

grande e não está correlacionada com o volurre da copa. A curva de alt:!:l 

ra média dos cafeeiros accmpanha a cu:rva de produção rrédia, mas quando 

se analisa individualmente as plantas, esta correlação deixa de exis

tir. 

Com a inexistência dos dados de produção do cafeeiro sem 

proteção contra o vento, não há corro avaliar os ganhos e perdas reais 

decorrentes dos quebra-ventos. Para efeito de canparação, adotou-se a 

produção em 16H ccmo média. 

Verifica-se que há uma queda de produção até as proximi

dades de 4H, provaveJrnente decorrente da corrpetição radicular. A elev5!

da produção no ponto O (sob as árvores da barreira) pode ser explicada 

pela menor ccxnr_::,etição por água e luz neste ponto, já que as arvores 

foram plantadas ao lado de um carreador e as plantas amostradas rece

biam luz solar em toda a altura até às lOhs. da manhã, além de sofre

rem competição radicular com outros cafeeiros apenas de um lado. 

}\_produção máxima observada ocorreu entre 4 e 8H, sendo 

que em 4H foi 8,6% superior à produção em 16H, para o café seco. 

Dos dados levantados depreende-se que a ação dos quebra

ventos é intensa até 8H, mas que os bene-...fícios são restritos nas áreas 

mais próximas da barreira, devido à a:>ITtpetição. Assim, a produção dos 

cafeeiros é máxima entre 4 e 8H, coili:tcidindo com o pico da curva de 

umidade do solo e com a redução rnáxi.ma da velocidade do vento para� 

bra-ventos permeáveis. No entanto, diante do alto coeficiente de vari� 

ção encontrado entre as amostras, seria necessária uma aITOf?tragem mui

to maior (vide apêndice, item 7.5.), para confi:rmação destas observa -

çoes. 

4.6. :gnplantação e manejo dos cruebra-ventos 

Diante do interesse em obter os efeitos dos quebra-ventos 

no mais curto espaço de tempo, práticas destinadas a estimular o cresc!_ 

rrento das árvores podem ser adotadas .,corro abertura de covas grandes .. , 

fertilização nas covas quando as condições de fertilidade não forem 
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adequadas e utilização de mudas grandes e bem formadas. 

A desra.rna das árvores deve ser evitada e devem ser toma.-

das outras �d.idas visando a obtenção de barreiras de perrreabilidade ho

nogênea e sem faThas, a saber: replantio das mudas mortas logo apÓs o 

plantio e romhate permanente ã formiga saúva (Atta spp)_ , que além de des

foThar totalmente as árvores, pode chegar a causar a norte de árvores a

dultas através de ataques sucessivos. 
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5. CCNCLUSÕES

Os quebra-ventos de Grevillea ronusta dos tip::>s A, B t e,

e D provocam redução na velocidade do vento em uma faixa que ultrapassa 

2H a barlavento e 16H a sotávento. 

Os quebra-ventos densos, pouco p::>rÓsos, são muito efici� 

tes na redução da velocidade do vento junto à barreira, mas a · proteção 

se estende por uma distância relativamente curta. Por outro lado, os 

quebra-ventos porosos fornecem menor redução na velocidade do vento jt:l!! 

to à barreira, mas protegem as culturas por uma distância bem maior, 

canparativamente aos pri:rreiros. 

Considerando-se o grau de proteção e a extensão da área 

protegida, verifica-se que o quenra-vento D, cem 27% de penreabilidade 

e com a menor porcentagem de "vãos", foi o mais eficiente na proteção 

contra o vento. 

As barreiras protegem a. cultura reduzindo as perdas de 

umidade do solo, sendo que este benefício se faz sentir a partir de 

2H e se estende além de 16H, sendo máxirro entre 4 e 8H. Em termos de 

umidade do solo, os ganhos superam as perdas. 

Sob o aspecto de proteção cx:mtra o vento a desrama das 
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fu.""VOres da bc'lrreira é contra-indicada, pois provoca afunilamento do 

vento, que passa pela base das árvores com a velocidad� aumentada. No 

entanto, alguns autores recorrendam que, a despeito deste afunilarrento, a 

desrama deve ser feita nas regiões em que as geadas sejam freqüentes. 

Para proteger lavouras no Vale do Paranapane.rna, os 

quebra-ventos de Grevillea robUsta p:xlem ser plantados com mna única 

linha, árvores espaçadas em Sm entre si, e a di'stância entre duas bar

reiras consecutivas deve ficar em torno de 14H. Cem:) a alurra mã.xima 

que a Grevillea atinge em cam:i::o aberto gira em torno de 15P1, esta distâg 

eia deve ser de, no máximo, 2QCJm, para que naja proteção efetiva. 
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7. AP�ICE

7 .1. Análise Física do Latossol Roxo 

%.de Umidade 

PROF. DO 

SOLO 

0-20an

60-80an

0,1 

(e.e.) 

33,1 

33,9 

TENSÃO 

0,3. 1,0 

30,5 28,1 

30,6 ,' 28,4 

(bar) 

3,0 6,0 

26,5 25,5 

27,1 27,1 

15,0 

(PMP) 

23,3 

24,8 

7 .2. Dados de Velocidade Absoluta do vento 

VEIOCIDADE 00 VEN'IO (Km/hora) 

1D.IST. DA 

BARREIRA 

-4H

-2H

-lH

o 

lH 

2H 

4H 

8H 

16H 

A 

4,20/3,80 

4,80/4,20 

4,90/2,50 

5,20/2,25 

4,25/1,20 

4,80/1,75 

4,90/2,95 

4,90/4,60 

Área protegida/ canlJ)O aberto 

Q U E B R A - V E � T O S

B e D 

4,35/3,84 

3,05/2,95 3,90/2,55 4,34/3,69 

2,90/2,70 3,90/1,90 4,12/3,12 

2,50/2,60 3,50/2,10 

2,45/2,00 3,20/1,55 4,80/3,22 

2,60/J-,80 2,70/1,15 4,52/2,47 

2,50/1,60 3,25/1,90 4,45/1,68 

2,20/1,50 3,55/3,10 4,52/2,83 

2,10/1,80 3,60/3,45 4,62/3,90 
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7. 3 • DIMENSÕES DO CAFEEIRO

ALWM (m) 

DIST. DA e A F E E I R o s

BARREIFA ·I II III N V X s CV% 

o 2,50 .2,30 - 2,30 2,20 2,70 2,40 0,20 8,3 

1H 2,30 2,40 2,40 2,50 2,28 2,37 0,10 4,1 

2H 2,65 2,35 2,60 2,40 2,50 2,50 0,13 5,1 

4H 2,10 2,50 2,40 2,80 2,80 2,52 0,29 11,7 

8H 2,50 2,20 2,55 2,15 2,45 2,37 0,18 7,7 

16H 2,60 1,90 2,60 2,30 2,60 2,40 0,31 12,8 

DIÃMETRO DA COPA {m) 

DIST. DA e A F E E I R o s

BARREIRA I II III N V X s CV% 

, o ;-, 2,,150 1,80 2,00 2,20 2,10 2,12 0,26. 12,2 

1H 2,70 2,60 2,30 2,70 2,80 2,62 0,19 7,3 

2H 2,70 2,70 2,80 2,60 2,72 2, 72 0,08 3,1 

4H 2,20 2,70 2,40 3,00 2,60 2,58 0,30 11,8 

8H 2,60 2,60 2,50 2,20 2,40 2,46 0,17 6,8 

16H 2,40. 2,30 2, 70 2,50 2,50 2,48 0,15 5,9 
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7. 4. lMIDADE [X) SOID - % '00 PESO SECD

0-lOan
DISTÂNCIA DA A M o s T 'l\T A s 

BARREIRA ·A B e X s C.V.%

OH 25,6 25,8 25,1 25,5 0,36 1,4 

1H 29,3 26,6 26,7 26,5 0,21 O,ô 

2H 26,4 26,9 27,1 26,8 0,36 -1,3

4H 27,2 27,7 27,2 27,4 0,29 1,1 

8H 26,9 27,6 27,6 27,4 0,40 1,5 

16H 26,5 26,4 26,4 26,4 0,06 0,2 

campo. aberto 26,6 25,8 25,9 26,1 0,44 1,7 

30-40an
DISTÂNCIA DA 

BARREIRA A B e X s C.V.%

o 30,2 29,9 31,1 30,4 0,62 2,1 

1H 32,5 32,6 32,0 32,4 0,32 1,0 

2H 33,3 33,8 33,7 33,6 0,26 0,8 

4H 35,0 35,5 35,1 35,2 0,26 0�8-

8H 34,8 �4,2 35,0 34,7 0,42 1,2 

16H .34,3 33,9 34,0 34,1 0,21 0,6 

Campo Aberto 33,2 33,0 33,4 33,2 0,20 0,6 



7.5. ANÃLISE ESTAT1srICA DC6 RESULTADOS 

Teste de Kruskal-Wallis, pa.ra dados não paramétricos ( CAi.'-11?0.S , 

UMIDADE 00 S010: O a 10cm de profundidade 

DIST. DA 
·m

BARREIRA 

o 25,5 23,5 

llI 26,5 33,7 

2H 26,8 36,7 

4H 27,4 42,4 

8H 27,4 42,9 

16H 26,4 32,7 

CaI!lfú aberto 26,1 29,6 

�UMIDADE 00 S010: 30 a 40 ande profundidade 

DISI'. DA 

BARREIRA 

o 

llI 

2H 

4H 

8H 

16H 

lCE:unf:X:) aberto 

UR 

30,4 

32,4 

33,6 

35,2 

34,7 

34,1 

33,2 

UD 

52,9 

52,9 

84,3 

100,0 

95,1 

89,2 

80,4 

b 

a,b 

a,b 

a 

a 

a,b 

a,b 

e 

b,c 

a,b,c 

a 

a,b 

a,b,c 

a,b,c 

73, 

1979) 
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As medidas seguidas i;ela rresrna letra não difere.'Tl signi

ficativamente entre si. 

PRODUTIVIDADE 00S CAFEEJROS 

Para a · pro::1utividade dos cafeeiros o teste de Kruskal , -

Wallis aponta diferença significativa entre as arrostras, mas não é pos

sível detectar diferença entre as médias de prcxlutividade corresponden

tes a cada distância. 

O alto coeficiente de variação (e-. V.) enrontrado é decpr

rente de arrostragem insuficiente. 

Se�o a fónnula de ccx::fiRAN (1965): 

t
2 

s
2 

1-f
n 

= 
---=------

d
2 

onde: n= n9 mininD de amostras 

t=; valor de tabela (Student) 
2 .- . s = variancia 

d= 0,1 

f = a 
N 

a = n9 de arrostras tonadas 

N = n9 total de indi viduos , 

, 

o número mínimo de arrostras para cada distância seria de 76 ao nível de

5% de prooabilidade e, ao nivel de 1%, 305 arrostras.
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