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Pergunta nº: 1172/Question nº: 1172 

 
Título: /Title: Plantio de eucalipto em áreas de várzea 
 

    Por: / By:  Weslei Diniz 

 
E-mail: wesleidiniz@ymail.com  

  

Questão: /Question: 

 
Prezado Dr. Celso Foelkel. 

 

Sou estudante de agronomia e estou com intenção de montar um 

experimento com eucalipto no sistema silvo-pastoril. A área era utilizada 
na cultura de arroz irrigado, tenho laje abaixo de 280 cm de 

profundidade no solo. Consigo drenar a área para não ficar alagada mais 

ainda assim fica um tanto úmida. Fiz algumas perfurações e só encontro 

água abaixo de 250 cm. 
Minha pergunta seria:  é possível fazer o cultivo de eucalipto nessa 

área? Qual a variedade mais indicada? 

Desde já agradeço, 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
mailto:wesleidiniz@ymail.com


Weslei Diniz 

 

_________________________________________________ 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

 
Caro Weslei, bom dia. 

 

Do ponto de licenciamento ambiental para a silvicultura, as áreas de 

várzea são áreas de preservação permanente, onde suas características 
alagadiças devem ser mantidas e não removidas por drenagem, pois são 

os banhados e áreas alagadas e úmidas que dão continuidade ao 

fornecimento de água para os rios e riachos em épocas de poucas 

chuvas. Logo, drenar várzeas pode representar problemas com a 
fiscalização ambiental. 

Em áreas muito úmidas que não sejam várzeas, poucas espécies de 

eucaliptos se dão bem, mas sabe-se que o E.robusta resiste bem mais 

que as espécies usualmente plantadas para fins comerciais. Trata-se de 

uma espécie de menor crescimento, muito indicada para a apicultura em 
função de sua excepcional floração 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Eucalyptus_robusta). 

 

Um abraço e boas reflexões sobre isso tudo. 
Celso Foelkel 

 __________________________________________________ 
 

Outros comentários / Other comments: 

     

Por: / By:  Weslei Diniz 

 
E-mail: wesleidiniz@ymail.com  
 

Mais uma dúvida amigo... 
A área é de varjão. Não tem nenhuma nascente próxima a ela. Apenas 

as valetas que escoam a água. Mesmo assim, você acha que irá dar 

problema quanto à fiscalização ambiental? 

Aguardo sua resposta. 
Weslei Diniz 

__________________________________________________ 
 

Outros comentários / Other comments: 

     

Por: / By:  Celso Foelkel 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eucalyptus_robusta
mailto:wesleidiniz@ymail.com


 
E-mail: foelkel@via-rs.net  

 
Weslei – consulte o órgão ambiental e procure saber se existe algum 

zoneamento ecológico e ambiental para licenciamento de atividades da 

silvicultura – como é o caso do Rio Grande do Sul.  

 
Veja em: 

http://www.fepam.rs.gov.br/biblioteca/silvicultura/V1_ZAS%20APROVA

DO%20CONSOLIDADO%20CORRIGIDO%20V-18-05-2010.pdf 

e 

http://www.fepam.rs.gov.br/biblioteca/silvicultura/V2_ZAS%20APROVA
DO%20CONSOLIDADO%20CORRIGIDO%20V-18-05-20101.pdf 

 

À distância é o máximo que posso lhe ajudar. Assim sendo, sugiro 

cautela em relação a esse seu terreno. 
 

Um abraço 

Celso Foelkel 

 
__________________________________________________ 
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