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Pergunta nº: 1241/Question nº: 1241 

 
Título: /Title: Sobre a profundidade atingida pelas raizes do 

eucalipto 

 

    Por: / By:  Renato Monteiro 

 
E-mail: renato.monteiro14@uol.com.br  

 

Questão: /Question: 
 

Prezado e Caro Prof. Celso, 

Boa tarde. 

Como vai você, tudo bem? 

 
Estou precisando ter informações técnicas a respeito da profundidade 

que uma raiz de eucalipto pode chegar. 

 

Veja, nesse momento seria bom se pudesse me passar algo a respeito 
disso para o Estado de São Paulo, sem levar em conta uma espécie 

definida. Use aquela que é mais predominante no estado. 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
mailto:renato.monteiro14@uol.com.br


Será que você consegue me ajudar? 

  

Desde já lhe agradeço e fico no aguardo do seu retorno. 

 
Forte abraço e obrigado. 

  

Renato Monteiro 

_________________________________________________ 
 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 
Estimado amigo Renato, como vai? 

 

A sua pergunta tem merecido muitas considerações e pode ter diversas 

respostas.  
 

As principais raízes absorvedoras de água e nutrientes dessas plantas 

são as raízes finas superficiais, que ficam concentradas nas camadas 

mais superficiais dos solos. Entretanto, os eucaliptos desenvolvem 

sistemas radiculares que podem atingir entre 2,5 até 15 metros (ou 
mais) de profundidade, tanto para se firmarem nos solos, como para 

buscar insumos em épocas de carência de água ou de elementos 

minerais. 

 
Tudo vai depender do tipo de solo, do material plantado (espécies, 

clones  ou mudas de sementes) e do regime hidrológico do local. 

 

Existem poucos estudos sobre a profundidade das raízes dos eucaliptos. 
Sugiro que leia alguns: 

http://www.aianer.com.ar/descargar_j_2012.php?file=expo-

JP_LACLAU.pdf  

e 

http://www.ipef.br/servicos/teses/arquivos/silva,ev.pdf  
e 

http://www.scielo.br/pdf/rarv/v34n6/a03v34n6.pdf  

e 

http://www.ambi-agua.net/seer/index.php/ambi-
agua/article/download/810/1047  

e 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/22_Raizes%20finas%20eucalipto.pdf  
e 

http://www.aianer.com.ar/descargar_j_2012.php?file=expo-JP_LACLAU.pdf
http://www.aianer.com.ar/descargar_j_2012.php?file=expo-JP_LACLAU.pdf
http://www.ipef.br/servicos/teses/arquivos/silva,ev.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rarv/v34n6/a03v34n6.pdf
http://www.ambi-agua.net/seer/index.php/ambi-agua/article/download/810/1047
http://www.ambi-agua.net/seer/index.php/ambi-agua/article/download/810/1047
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/22_Raizes%20finas%20eucalipto.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/22_Raizes%20finas%20eucalipto.pdf


http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/32_Tese%20Doutorado%20M.V.%20Schu

macher.pdf  

e 
http://www.conservation.org.br/publicacoes/files/cadernos_do_dialogo_

volume_1_agua_e_silvicultura.pdf  

  

Boa leitura. 
Um abraço 

Celso Foelkel  

__________________________________________________ 
 
 

Outros comentários / Other comments: 
 

Por: / By:  Renato Monteiro 

 
E-mail:  renato.monteiro14@uol.com.br 

 

Caro Amigo e Prof. Celso, 

Boa noite. 

Estou bem obrigado. 

 
Aposentei ano passado e encerrei com a Suzano este ano. Tenho feito 

alguns trabalhos como autonômo para empresas do setor de 

embalagem e também estou tocando um novo projeto fora da área de 

celulose e papel. Como se diz; me virando nos 30. 
 

Agradeço muito seu retorno e tambem os links enviados. Vou acessa-los 

neste final de semana. 

 
Forte abraço e até um dia desses se Deus quiser. 

 

Renato Monteiro 
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