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Título
Topiaria
Assunto
Cultivo de flores e plantas ornamentais
Resumo
A topiária, a arte de esculpir arbustos, árvores e plantas com formas diversas, é muito antiga.
Há quem diga que remonta ao antigo Egito, embora tenham sido os romanos que a instituíram,
difundiram e batizaram com o seu costume de criar pequenas paisagens ou lugares com
arbustos (topos em latim significa "lugar"). Esta prática é hoje adotada em jardins de todo o
mundo. O presente dossiê abordará as principais técnicas para esta arte a manutenção das
plantas.
Palavras-chave
Planta ornamental; poda; técnica de cultivo; topiaria; viveiro
Conteúdo
1. INTRODUÇÃO
A palavra topiaria, vem do latim topiarius e significa "a arte de adornar os jardins", é uma arte
antiga, sua origem remonta a 500 A.C, onde foi explorada nos jardins suspensos da Babilônia,
com os primeiros jardins intensamente trabalhados pelo homem (SILVA, 2008).
A topiaria é uma técnica avançada de jardinagem que tem por objetivo dar formas esculturais
às plantas, de acordo o desejo do jardineiro.
Dentro da topiaria existe uma técnica/arte associada a mosaicultura que lembra a forma de
mosaico que utiliza pequenas formas geométricas para compor desenhos e imagens. A
diferença segundo Silva (2008) é que na mosaicultura são plantas que compõem estes
mosaicos.
Sendo uma arte sofisticada, sua presença no paisagismo, está historicamente relacionada com
a nobreza e o clero. Presente nos jardins palacianos da Roma antiga, a arte atravessou os
séculos nos monastérios e castelos medievais, e retornou com grande pompa e popularidade
no renascimento, sendo elemento constante nos jardins formais ingleses, holandeses, italianos
e principalmente nos franceses (PADRO, 2008).
O topiário, quando não se limita à trivialidade e busca em si o que mais se aproxima da
natureza, instiga a criatividade, coloca na alma da pessoa mais audaz o desejo de superá-la.
Imbuído deste sentimento, o topiário emociona e surpreende os artistas procuram mostrar em
materiais sem vida de sem forma esculturas que transmitam emoções.
A técnica de topiaria com podas exige alguns cuidados, para que o objetivo final seja
alcançado.
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Figura 1: Panda sendo podado
Fonte: (Andrew Kuchling in PATRO, 2008)

2. PROFISSÃO
Topiário ou topiária é quem se dedica a trabalhar com topiaria, que é uma especialidade na
área de jardinagem.
Segundo Rijo (2002) existem várias técnicas de topiaria, e algumas delas já conhecidas, como
a “Poda”. Temos exemplos como as Tuias em formato de bola ou parafuso, dentro de vasos ou
em jardins. “Direcionamento ou Educação de galhos” é uma outra técnica, pode formar um
portal, um alpendre, são plantadas mudas de primaveras ou outras espécies de trepadeiras,
que se entrelaçam e contornam uma estrutura de barras de ferro que formam um arco. O
plantio de mudas de trepadeiras como a unha-de-gato, dentro de uma estrutura de barras de
ferro, moldadas em formas das mais variadas e cobertas com esfagno também é uma outra
técnica, podemos usar dentro desta, plantas como mini-begônias, ajugas e outras infinidades
de espécies, vai depender do tamanho e o resultado que se deseja obter. As esculturas
confeccionadas com gravetos e cipós têm um efeito rústico, pode-se usar para esta técnica
plantas rasteiras também.
As esculturas em Topiaria podem ter de 10 cm a mais de 3 m de altura, depende da técnica
usada a altura que se pode alcançar. Pode-se mantê-las dentro de um pequeno vaso ou em
jardins, como peças maiores, presas ao solo com sapatas de concreto ou ganchos de ferro.
Colocadas expostas ao sol ou em ambientes internos, variando conforme a planta usada e o
espaço que se tem (RIJO, 2002).
3. ESPÉCIES DE PLANTAS MAIS ADEQUADAS
Existe uma grande variedade de plantas para se trabalhar a topiaria, conforme a tecnica
adotada. Entre os tipos de plantas mais adotados destacam-se: trepadeiras, arbustos, arvores,
herbáceas forrações, suculentas e gramíneas. Segundo o Centro de Qualidade em Horticultura
existem algumas espécies de plantas apropriadas para a topiaria, como por exemplo: buxinho,
cedro, eugênia, tuia, azaléia (florífera), ligustro (FIG. 1), esponjinha, buxinho (FIG. 2), fícus e
outras. Dentre as plantas mais utilizadas em topiarias, esta a Eugenia, pois aceita podas
intensivas e tem a copa bastante compacta, oferecendo excelentes resultados com trabalhos
com técnicas de podas
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Figura 1 – Ligustro Arbustivo (Ligustrum sinense)
Fonte: (PAISAGISMO COM ARTE, 2009)

Figura 2 – Buxinho (Buxus sempervirens)
Fonte: (PAISAGISMO COM ARTE, 2009)

4. MATERIAIS, FERRAMENTAS e EQUIPAMENTOS
Não existe bom podador sem boa ferramenta, isto é, a apropriada, a limpa, a afiada e
lubrificada. Não considerando os casos especiais e raros, três ferramentas são indispensáveis
ao podador: tesoura de poda, serrote de podar e a decotadeira. Porém inúmeros são os
instrumentos e ferramentas utilizados na execução das diferentes modalidades de poda, até o
machado, a foice e a serra grande ou trançadeira podem, às vezes, entrar na relação das
ferramentas do podador. Existem também instrumentos especializados como tesouras para
desbaste de cachos de uva, alicate para incisão e anelamento, etc.(Fig 3) (Inglez de Souza,
1986)
O Material usado na confecção das esculturas em topiaria, como ferramentas e adubo, e ainda
para o controle de pragas e doenças podem ser encontrados em loja de jardinagem, casas
agrícolas, bons supermercados e lojas de materiais de construção (Inglez de Souza, 1986).
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A tesoura de poda é a ferramenta típica do podador, servindo para os diversos tipos de poda. É
empregada para corte de ramos com diâmetro de até meia polegada, além desse limite
convém empregar o serrote de poda (Inglez de Souza, 1986).
Uma tesoura de podas com molas, um tesourão, uma tesoura pequena para aparar gramas e
uma tesoura desbaste com bico fino também são necessárias principalmente para podas em
pequenas esculturas em vasos. O canivete bem afiado também ajuda com galhos com mais de
5 milímetros de diâmetro (Inglez de Souza, 1986).
Arames também são utilizados para fazer o trabalho e a técnica que ira utilizar existe no
mercado algumas esculturas já montadas que podem ser adquiridas (fig.: 4).

Figura 3 – Ferramentas para poda
Fonte: (GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006)

Figura 4 – Ferramentas para poda
Fonte: (GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006)
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5. PODAS
A poda é uma das técnicas de topiaria mais conhecidas. A pratica da poda é muito antiga, tanto
quanto a história da humanidade cada civilização desenvolveu o com técnicas básicas de poda
seu próprio estilo.
Com as técnicas básicas de poda, são formados jardins encantadores, com um pouco de
imaginação, pode-se criar jardins de vários estilos como um estilo formal, simétrico ou com um
ponto focal, ou divertido, pode-se criar um tema ao ar livre com estilo abstrato, clássico usando
formas geométricas (SILVA, 2008).
È preciso ter paciência quando se trabalha com topiaria pois algumas figuras podem demorar
mais de dois anos para tomar forma, com escultura em vaso o tempo pode ser bem menor.
Como a topiaria causa muito estresse, o ideal é que durante uma semana a
espécie seja regada diariamente, receba boa adubação e não seja exposta ao
sol muito forte. É como uma pequena cirurgia! Lembre-se que galhos são
podados e as 'feridas' ficam abertas, o que propicia a proliferação de pragas e
doenças oportunistas. Tenha sempre à mão um borrifador com a mistura de
sabão de côco - assim não tem como errar. No próximo post eu ensinarei como
fazê-la (Inglez de Souza, 1986).

Segundo Inglez de Souza (1986) existem alguns cuidados com podas em topiaria,
principalmente com esculturas plantadas diretamente no solo é necessário observar se a
escultura recebe luz solar em toda a sua dimensão, com as podas de forma geométrica fica
mais fácil; a dica e deixar a base mais larga que o topo assim toda a escultura receberá o sol.
5.1 O que podar
Quando podar depende de diversos fatores, em especial a razão para a poda. A poda estimula
o crescimento. Podar um galho fraco no fim do inverno ou começo da primavera irá
normalmente causar o novo crescimento que substitui o antigo para crescer mais rápido. Para
desacelerar o crescimento, faça a poda no início do verão. Esses são os dois princípios
básicos da poda (GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006).
Segundo Inglez de Souza (1986) árvores e arbustos que florescem na primavera (o florescer
em galhos formados no ano anterior) normalmente são podados imediatamente após terem
terminado de florescer. Isso estimula o florescimento maior no ano seguinte. Aquelas que
florescem em novas madeiras (normalmente aquelas que florescem no verão) podem ser
deixadas até a próxima primavera. A maioria das cercas vivas formais pode ser podada em
qualquer estação, de acordo com a necessidade.
Conforme Gonçalves & Oliveira (2006), esse período de dormência corresponde, em nosso
hemisfério, aproximadamente ao período que vai da segunda metade do outono à primeira
metade do inverno.
A época adequada é aquela em que, devido às baixas temperaturas, a maioria das plantas
encontra-se em repouso vegetativo, dormência profunda ou metabolismo reduzido,
recarregando as baterias para a intensa atividade metabólica que recomeçará com a
proximidade da primavera (GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006).
Assim, a perda de seiva apresenta-se muito mais atenuada do que durante os períodos de
vegetação intensa, permitindo que, ao reiniciar a atividade vegetativa primaveril, a planta emita
as brotações com viço, sem desgaste de forças para reposição da seiva e mais resistência ao
ataque de pragas e doenças (GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006).
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Há exceções quando à época de poda. É o caso, por exemplo, da necessidade de uma poda
urgente de uma árvore que esteja comprometendo uma construção (GONÇALVES &
OLIVEIRA, 2006).
É preferível não podar no final do verão, já que isso pode gerar um novo crescimento que
estará sujeito a danos no inverno. Cercas vivas informais são podadas após florescer. Não
realize a poda de volta a madeiras velhas, pois elas não irão produzir novos ramos dessas
seções a menos que queira dar o efeito nestes ramos para a formação das esculturas (SILVA,
2008).
Durante o crescimento da planta, o ideal é podá-la pelo menos três vezes por ano, evitando as
épocas mais frias pois as plantas estão em repouso. Depois de desenvolvidas, diminua as
podas para no Maximo duas vezes por ano a estação mais propicia é a primavera (SILVA,
2008).
5.2 O que podar
O que podar depende muito do efeito que você deseja criar. Existem diferenças significativas
entre a forma de podar arbustos e a forma de podar árvores.
Diferentes técnicas de poda são utilizadas em arbustos, dependendo do efeito desejado.
Cercas-vivas, topiarias e outros formatos que são cortados com cuidado são aparados de
acordo com a forma que se deseja esculpir.
As cercas-vivas são a forma mais comum de poda ornamental. Arbustos ou pequenas árvores,
normalmente sempre vivas, são plantados próximos uns dos outros apenas 30 cm ou 60 cm de
distância formando um muro ou tela (SILVA, 2008).
Cercas-vivas informais, normalmente plantadas com arbustos florais, são as mais fáceis de
manter, por serem finas tão novas, um crescimento saudável acontece (SILVA, 2008).
Cercas-vivas formais são cortadas em formas geométricas e precisam ser aparadas com
freqüência até quatro vezes por ano (menos vezes para coníferas) (SILVA, 2008).
A base da cerca-viva deve ser mais larga que o topo, do contrário os galhos definham e
morrem (SILVA, 2008).
A topiaria leva a poda um passo adiante, transformando arbustos em esculturas vivas. As
plantas podem ser podadas em forma de animais, formas geométricas ou qualquer coisa que
você quiser. Arbustos sempre-vivos densos e de crescimento lento são as melhores escolhas
para topiaria (SILVA, 2008).
5.3 Tipos de poda
5.3.1 Poda de limpeza ou fitossanitária
A poda de limpeza ou fitossanitária é aquela realizada para manter a planta saudável, servindo
para eliminar os brotos-ladrões ou ramificações em excesso, evitando que haja abafamento
das plantas. Os ramos mortos ou danificados oferecem sempre um bom ponto para a entrada
de doenças, motivo para se aconselhar a sua eliminação (GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006).
A poda de limpeza serve também para eliminar galhos ou ramos praguejados ou com doenças,
impedindo, desse modo, sua disseminação (GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006).
A poda para a manutenção do vegetal em estado saudável abrange também a remoção de
todos os ramos cruzados, imaturos, fracos e excessivamente delgados que, muitas vezes, por
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falta de luz e de arejamento suficiente, desenvolvem-se nos interiores das copas das árvores e
arbustos não podados (GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006).
Esse procedimento eliminará possíveis fontes de doenças, permitirá o desenvolvimento
desimpedido de lançamentos vigorosos e contribuirá para a produção de folhagem saudável e
belas flores (GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006).
As podas de limpeza devem sempre ser retiradas com instrumentos afiados. Os cortes devem
ser efetuados, sempre que possível, logo acima de um gomo de crescimento, que na altura
adequada dê origem a um rebento de substituição (GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006).
Galhos robustos devem ser retirados com serrote de poda ou com podão. Ramos flexíveis,
mais frágeis, podem ser cortados com a tesoura de poda pequena ou até mesmo um canivete
bem amolado (GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006).
De uma forma ou de outra, o certo é que toda poda deve ser feita em chanfrado, com
inclinação para baixo, evitando, assim, acúmulo de água local (GONÇALVES & OLIVEIRA,
2006).
5.3.2 Poda de formação
A maioria das árvores e dos arbustos é beneficiada com as podas de formação, embora
algumas adquiram naturalmente a conformação pretendida sem podas, bastando, para isso,
guiá-las parcimoniosamente e realizar a remoção de alguns lançamentos mal localizados
(GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006).
Portanto, é muito importante cuidar para que a poda de formação, executada nas fases iniciais,
seja oportuna e adequada, mesmo que tal operação envolva simplesmente a supressão de um
ou dois raminhos mais fracos (GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006).
Na fase dita de desenvolvimento da planta podem surgir graves problemas, quando se permite
que a árvore cresça a partir de dois ramos guias ou de deixar na planta um ramo mal localizado
(GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006).
Apesar da relutância natural do jardineiro para supressão de lançamentos de ramos vigorosos,
ocorre que às vezes essa operação torna-se imprescindível para a correta formação de um
esqueleto básico e equilibrado, que sustente a planta durante toda sua vida (FIG. 5)
(GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006).

Figura 5 – Sustentação da planta para crescimento
Fonte: (GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006)
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As árvores, a menos que sejam aparadas, e os arbustos de folhagem velha e persistente, em
seu crescimento natural, manterão seu esqueleto estrutural ao longo de toda a existência
(GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006).
Portanto, o esqueleto deve ser forte e possuir ramos espaçados com regularidade, de modo
que possa suportar o peso dos ramos menores, também uniformemente distribuídos ao longo
de toda a estrutura do vegetal (GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006).
Os arbustos que sofrem podas periódicas de renovação não possuem estrutura permanente.
No entanto, mesmo quanto a estes, continua a ser muito importante a formação de plantas
bem conformadas e com conjunto equilibrado (GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006).
6.3.3 Poda de conformação ou condução
Nem sempre as plantas crescem da maneira desejável. Podem, por exemplo, não adquirir a
forma que se adapte ao local planejado para seu cultivo. Neste caso, a poda de conformação
auxilia no sentindo de dar à planta a forma desejada, através da modificação de seu
desenvolvimento (GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006).
É claro que muitas plantas não podem ser submetidas a esse tipo de poda, mas há um grande
número delas que pode ser submetido a essa alteração (GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006).
Para se realizar uma poda de conformação, é necessário o conhecimento das características
da planta que se deseja podar e, em seguida, projetar esteticamente a situação que se
pretende alcançar (GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006).
Na prática, a época de fazer a poda de conformação é determinada pela idade da planta. O
trabalho inicia-se quando a planta ainda é bastante jovem, levando-se geralmente mais de um
ano para completá-lo (GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006).
Gonçalves & Oliveira (2006), citam alguns exemplos de poda:


Para se obter o predomínio do crescimento vertical, ou seja, dando mais importância à
altura da planta, os ramos laterais devem ser eliminados, favorecendo o crescimento
apical (FIG. 6);

Figura 6 – Poda para o crescimento apical
Fonte: (GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006)
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Para se obter desenvolvimento mais lateral que vertical, dando um aspecto mais copado
à planta, poda-se o ramo principal e mais alo, estimulando-se o desenvolvimento dos
ramos laterais e basais (FIG. 7).

Figura 7 – Poda para o crescimento lateral
Fonte: (GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006)

Para se obter crescimento multidirecional, os ramos são podados de acordo com o tipo de
formato desejado, devendo-se fazer constante manutenção da poda (FIG. 8), para retirar
possíveis brotos ladrões (GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006).

Figura 8 – Poda para o crescimento multidirecional
Fonte: (GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006)
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Para algumas árvores e arbustos, é preferível o desenvolvimento livre, após a poda de
formação, executando-se simplesmente a poda de limpeza e a supressão dos ramos mortos,
danificados ou doentes (GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006).
Ocasionalmente, pode ser necessária a eliminação total de lançamentos que, embora vigoroso,
estejam mal localizados, prejudicando, por esse motivo, o equilíbrio da árvore ou arbusto adulto
(GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006).
Com muitos arbustos e, embora mais raramente, com pequenas árvores, pode suceder que
uma seção se apresente com maior vigor do que a parte restante do vegetal. Sempre que isso
se verificar, será bom que se lembre o principio de que os ramos fortes devem ser ligeiramente
podados, enquanto os de aspecto fraco exigem podas severas (GONÇALVES & OLIVEIRA,
2006).
Na realidade, as podas intensas estimulam o aparecimento de rebentos vigorosos; portanto,
não devem ser empregados para a supressão de ramos fortes, pois iriam encorajar o
desenvolvimento de rebentos ainda mais vigorosos, os quais acentuariam o desequilíbrio da
planta (GONÇALVES & OLIVEIRA, 2006).
6. TÉCNICAS DE PODA
segundo Silva & Rijo, 2008
6.1 Poda de formação
Esta forma de podar planta é a mais usada, porém nem tanto na arte de topiaria. O princípio
básico para esta poda é evitar a falta de luz solar e educar a planta de modo que a base seja
sempre mais larga que o topo. Poda-se na gema dos galhos para que cresçam na direção
desejada. Esta técnica é bem mais demorada para que se obtenha a forma da figura com
formas detalhadas (SILVA & RIJO, 2008).
6.2 Poda de direcionamento
Esta técnica de poda é mais usada em topiaria principalmente nas esculturas
em forma de pessoas, animais e com as formas mais excêntricas. Também é
muito usada em cercas vivas, esticando com um arame, ou com um outro
material que possa direcionar as podas dos galhos com precisão. Com as
esculturas usa-se um esqueleto de arame ou barras de ferro 3/16, soldadas na
forma da figura desejada. Envolvendo a planta e direcionando as podas. Este
esqueleto dependendo do material e da forma que for confeccionado, pode ser
retirado depois que a escultura já tenha tomado forma. As podas com uso
destes gabaritos ou esqueletos asseguram a regularidade nas curvaturas e
sinuosidades interessantes as podas ficam mais homogenias e profissionais
(SILVA & RIJO, 2008).

6.3 Educação dos galhos
Esta técnica é uma das mais usadas. Fácil e com um efeito muito rápido para à forma da
figura. Amarra-se um arame nos galhos, mais com cuidado para não estraga-lo, esticando,
juntando-os, ou curvando os galhos, dando assim forma a escultura, esculpindo-a na forma
desejada (SILVA & RIJO, 2008).
6.4 Poda de belisco
Esta poda é útil para retardar e equilibrar o crescimento de um ramo específico. Só pode
ser feita quando a planta estiver emitindo ramos novos. Estimula-se a brotação, quando se
arranca o broto da ponta do ramo, o que fará gerar brotos secundários, tendo como
conseqüência uma planta mais densa (SILVA & RIJO, 2008).
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6.5 Poda de raleio
Já nesta poda, o efeito será inverso. A planta fica mais arejada quando retiramos os ramos
inteiros. O ar circula melhor entre as folhas é a aparência das plantas fica mais vistosa.
Esta técnica de podas é mais indicada para cercas vivas (SILVA & RIJO, 2008).
6.6 Podas de limpeza
As podas de limpeza são freqüentes para manter as esculturas ou cercas vivas com a
aparência sempre bonitas e sadias. Eliminando os galhos secos, as folhas amareladas;
retirando da planta o que a deixa com a aparência de maltratada (SILVA & RIJO, 2008).
6.7 Poda em cercas vivas
Determine o tipo de cerca viva com a poda, deixando-a quadrada ou arredondada,
dependendo do tipo de planta escolhida. Determine a função da cerca viva: quer seja para
dividir um espaço, para ornamentar com privacidade, para proteção como quebra-vento,
redutor de ruídos ou poeira (SILVA & RIJO, 2008).
7. DESENHANDO A PEÇA
Será necessário um espaço adequado Algumas figuras são desenhadas usando flores,
arbustos, trepadeiras dentre outros.
De acordo com os autores Gonçalves (2006) e Silva e Rijo (2008) as técnicas de topearia,
mas usadas são: o plantio em substrato, nesta técnica o revestimento da planta ocorre
muito rápido, em peças pequenas ou grandes, são plantadas mudas dentro da escultura a
quantidade das mudas vai depender do tamanho da peça, as mudas podem ser plantadas
dentro de vasos ou em jardins diretamente; plantio em gravetos seu efeito é mais rústico do
que a técnica anterior as esculturas ficam muito bem em jardins, em locais de gramados ou
em espaços abertos; técnica em figuras em jardim nesta técnica as figuras são desenhadas
usando flores, arbustos uma infinidade muito maior de espécies de plantas plantadas
diretamente no solo do jardim esta técnica também é muito utilizada para destacar nomes e
logotipos de empresas.
Para se fazer a técnica em topiaria segundo Silva e Rijo (2008) primeiramente faça um
desenho da escultura como a peça ficará.
Para projetar o esqueleto separe o tipo de arame, (se for utilizar a técnica plantio em
estrutura com substrato) que dependendo do tamanho da peça poderá ser cortado por você
mesmo ou terá que ter o auxilio de um ferramenteiro, pois o arame será de uma espessura
muito grossa e não será possível cortá-lo com um alicate, se for utilizar outras técnicas
pode fazer uma adaptação dos materiais (SILVA; RIJO, 2008).
Se for usar a técnica de plantio em gravetos os gravetos podem ser encontrados em locais
arborizados ou colhidos em podas de arvores. Prefira os gravetos que foram podados
recentemente, pois não quebram com facilidade e a durabilidade da peça será maior,
também poderá ser utilizado vime ou cipó estes materiais são encontrados em lojas
especializadas ou em mercados (SILVA; RIJO, 2008).
Separe uma fita métrica ou trena e vá medinho em seu desenho as dimensões da figura
que foi desenhada anteriormente, após, peque um arame, se for uma figura pequena ou
média poderá ser um arame nº 8 ou 10 corte o tamanho total da figura que foi escolhida
(SILVA; RIJO, 2008).
Na Revista Claudia (2009) in put Só faz quem sabe (2012) também se encontra como
ocorre a poda de uma planta para a topiaria.
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Para começar, pegue uma planta já no vaso, uma tesoura de poda, um galho seco e firme
para servir de estaca e pedaços de barbante.

Figura 9 - Modelo de como colocar a estaca
Fonte: (Só faz quem sabe, 2012)

Enterre a estaca ao lado do tronco da planta. Amarre o tronco de planta, com os barbantes,
firmemente na estaca. Isso serve para manter a planta ereta durante seu crescimento (Fig
9). Depois corte os galhos abaixo do ramo principal, nos pontos marcados em vermelho, na
figura 9, acima. A planta ficará como na figura 10 abaixo

Figura 10 - Modelo da planta após esta podada
Fonte: (Só faz quem sabe, 2012)

Quando crescerem os novos brotos corte as pontas nos pontos marcados em vermelho na
figura 11 mantendo sempre o apoio de uma estaca para o tronco, para que a planta cresça
reta.
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Figura 11 – Crescimento dos brotos
Fonte: (Só faz quem sabe, 2012)

Vá deixando a planta crescer e vá podando as pontas conforme o formato que queira dar à
topiária, o galho principal só deve ser cortado no final, quando a planta atingir o tamanho
desejado, pois quando se corta a ponteira ou o ramo principal, ela reduz seu crescimento,
pois se cortar muito cedo, sua topiária fica pequena ou o crescimento fica mais lento.

Figura 11 – Crescimento dos brotos e corte do ramo apical
Fonte: (Só faz quem sabe, 2012)

Agora você precisa treinar, comece com esculturas pequenas e que exijam pouca técnica
(FIG: 12; FIG: 13) para começar a figuras e depois vá passando para figuras maiores até
conseguir esculturas vivas como a figura 11 e outras mostrada no item 9 modelos. Dá para
fazer figuras humanas, de animais, geométricas, mas para começar é bom fazer uma figura
bem simples, do contrário não dará certo, gerando frustrações
8. MODELOS
Os modelos abaixo são apenas sugestões e que dependes além da técnica usada também do
clima e da espécie de planta para se conseguir o objetivo desejado.
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Figura 12 - Modelo de topiaria vegetal
Fonte: : (PAISAGISMO COM ARTE, 2009)

Figura 13 - Modelo de topiaria vegetal
Fonte: : (PAISAGISMO COM ARTE, 2009
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Figura 14 - Modelo de topiaria vegetal
Fonte: (DATERILES, 200?)

Figura 15 - Modelo de topiaria vegetal
Fonte: (DATERILES, 200?)
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Figura 16 - Modelo de topiaria vegetal
Fonte: (DATERILES, 200?)

Figura 17 - Modelo de topiaria vegetal
Fonte: (DATERILES, 200?)
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Figura 18 - Modelo de topiaria vegetal
Fonte: (DATERILES, 200?)

Figura 19 - Modelo de topiaria vegetal
Fonte: (DATERILES, 200?)

21

Figura 20 - Modelo de topiaria vegetal
Fonte: (DATERILES, 200?)

Figura 21 - Modelo de topiaria vegetal
Fonte: (DATERILES, 200?)
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Figura 22 - Modelo de topiaria vegetal
Fonte: (DATERILES, 200?)

Figura 23 - Modelo de topiaria vegetal
Fonte: (DATERILES, 200?)
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Figura 24 - Modelo de topiaria vegetal
Fonte: (DATERILES, 200?)

Figura 25 - Modelo de topiaria vegetal
Fonte: (DATERILES, 200?)
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Figura 26 - Modelo de topiaria vegetal
Fonte: (DATERILES, 200?)

9. TIPOS DE TOPEARIA
Alem da topearia que tratamos neste dossiê também existem algumas técnicas de
artesanato que também são tratadas como topearia não iremos tratar com detalhes estas
técnicas, mas baixo estão alguns exemplos e figuras que das técnicas
As topiarias são uma ótima opção para enfeitar e decorar diversos ambientes. Além de
tudo, fica um charme presentear amigos e familiares com esse tipo de artesanato.
Topearia de pau de canela segundo Cantinho da Laine (2010).














Materiais:
250 g de canela em pau
200 g de argila
Uma porção de musgo
1 graveto
Uma bola de isopor nº 50
Tinta marrom a base de água
1 cachepô de zinco médio quadrado
Uma folha de jornal torcido
Cola branca
Cola de silicone
Serrinha pra cortar a canela
Pincel chato
Preparação da base
Passe a cola nas laterais internas do cachepô e forre com o jornal tercido, deixando
vazado no centro. Preencha os espaços vazios com argila; certifique-se que esta bem
firme; passe cola branca na superfície da argila e cubra cm musgo (fig. 26).
Montando a topiaria
Pinte a bola de isopor de marrom, usando a serrinha corte hastes da canela de 5 cm,
cole os pedaços da canela com cola quente; fixe a bola já decorada no graveto. Dica :
depois de revestir a bola espere 24 horas antes de montar o arranjo para a argila ficar
seca e firmar. Faça o acabamento final com um laço de palha de costa (CANTINHO DA
LAINE, 2010).
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Pode-se adaptar outros materiais como alho, café, lentilha esta mesma técnica usada
para a canela.
Segundo Cantinho da Laine (2010) cada tipo de material usado na topearia de
artesanato tem um significado:
Alho: contra a inveja
Anis: sexualidade
Café: Fartura
Canela: Armonia
Cipó: força
Cravo: equilíbrio
Guaraná: energético
Lentilha: atrai fortuna
Louro: sucesso
Pimenta: combate intriga e fofoca
Soja: saúde
Trigo: prosperidade (CANTINHO DA LAINE, 2010).

Figura 26 - Modelo de topiaria com canela em pau
Fonte: (CANTINHO DA LAINE, 2010).
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Figura 28 - Modelos de topiaria
Fonte: (PEQUENA MAJESTADE, 2010).

Figura 28 - Modelo de topiaria com flores
Fonte: (PEQUENA MAJESTADE, 2010).
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Figura 29 - Modelo de topiaria com balas
Fonte: (RASPA DO TACHO, 2010).

Figura 30 - Modelo de topiaria fuxico
Fonte: (COSTURINHAS, 2010).
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Conclusão e recomendações
Por ser uma arte de pouca tradição e exploração no Brasil esta érea carece de informações
técnicas existe uma coleção no Brasil além de muito útil e completa que você pode encontrar
no site da CPT onde contem informações completas sobre o assunto em questão. Disponível
em: http://www.cpt.com.br/.
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