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Pergunta nº: 838/Question nº: 838 

 
Título: /Title: Injúrias em eucalipto  

                   Por: / By: Evandro Muller  

 

E-mail: evandro@girassolagricola.com.br 
 

Questão: /Question: 

 

Boa Tarde, 
 

Sr. Celso, através de pesquisa na internet cheguei até a sua página na 

internet. 

Estou enfrentando um sério problema de Injúrias nas plantações de 

Eucalipto na cidade de Santo Antônio do Leverger - MT, possivelmente 
causadas por “antas”. Os plantios possuem entre 12 e 24 meses, o 

material é uma variedade Urocam. Desconfia-se que sejam antas que 

estão causando as injúrias, pois devido à altura das injúrias (em torno 

de 1,00m do solo) e devido à população deste animal ser muito grande 

na área de Plantio, sendo constantes as visualizações de animais nos 
locais. 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/


Gostaria de saber se o senhor já viu algo parecido e se pode nos dar 

alguma sugestão para conseguirmos contornar tal problema. 

 

Mandarei as FOTOS da injúrias em anexo em dois e-mails. 
 

Desde já obrigado! 

 

Att, 
 

Evandro Müller 

 

     
 

   
 

  
 _________________________________________________ 

 

 

 
 



Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Caro Evandro, agradeço sua mensagem e as curiosas fotos. Menos mal 

que sejam ataques de predadores, poderia ser alguma doença grave, 
mas dá para se perceber pelas fotos que são danos tipicamente 

mecânicos e de arranque da casca. 

Cascas de árvores sempre foram boa fonte de alimentação para 

roedores e ruminantes. Quando eles têm menos opções de frutos e 
sementes na área onde vivem, eles se fartam com cascas que 

também são nutritivas. Algumas plantas desenvolvem mecanismos de 

defesa contra esses predadores, com cascas grossas e ricas em suber e 

sílica, entretanto em seu caso estamos falando de árvores jovens e 
cascas tenras. 

Pela altura não se tratam de lebres, preás ou ratões. Esses são comuns 

predadores de cascas de eucaliptos e Pinus. Outras vezes ocorrem 

ataques de caturritas, periquitos ou maritacas, mas os arranhões no 
tronco são muito fortes para serem essas aves. 

Finalmente, sobram esses predadores de maior porte tipo capivaras, 

antas e porcos do mato. 

Ovelhas em pastejo podem às vezes causar danos também. 

Sugiro monitorar com câmaras de filmagem a área com maior ataque. 
Infelizmente, existe muito pouca coisa publicada sobre isso e sobre 

mecanismos de controle. 

Estou encaminhando essa mensagem ao professor Norivaldo dos Anjos 

da Universidade Federal de Viçosa, que sempre se interessa por esse 
tipo de novas pragas. Se ele tiver alguma informação sobre isso ele lhe 

responderá. 

Um abraço e boa sorte 

Celso Foelkel 
 

 __________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por: / By: Evandro Muller  

 

E-mail: evandro@girassolagricola.com.br 

 
 

Bom Dia Celso, 

 

Muito Obrigado pela atenção! 
 

Abraço e sucesso! 



 

__________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por: / By:  

 


