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Questão: /Question: 
 

Caro Celso, 

Boa tarde! Como vai? Muita chuva e frio por aí? 

Aqui, se continuar como hoje, a chegada da primavera amanhã será 

cinza, chuvosa e fria. 
 

Escrevo para tentar tirar uma dúvida: a folha de eucalipto é a que mais 

absorve CO2 da atmosfera? 

Ouvimos esta frase em uma conversa, mas não estamos conseguindo 
dados que comprovem esta afirmação. 
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Por favor, você pode nos ajudar? 

 

Grande abraço, 

Silvia 
 

Silvia Maiolino 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Cara Sílvia, Bom dia. 

 

As plantas absorvem o gás carbônico com a finalidade de realizar 
a fotossíntese. Por essa reação biológica e metabólica transformam o 

gás carbônico em biomassa vegetal. Como os eucaliptos são das plantas 

mais produtivas em termos de formar biomassa por hectare.ano, sem 

dúvidas, são das plantas que mais absorvem e sequestram gás 
carbônico. Entretanto, não posso dizer que sejam as recordistas nesse 

particular. Há citações na literatura que algumas super-gramíneas são 

capazes de gerar mais matéria-orgânica por hectare.ano do que os 

eucaliptos. Isso porque são plantadas mais próximas umas às outras. É 

claro que tudo dependerá então da unidade de comparação, se for por 
cada planta individual, os eucaliptos até podem ser os mais produtivos 

de material orgânico  e sequestro de carbono, por serem maiores. Se for 

por unidade de tempo, já não seriam, pois há plantas que têm ciclo 

anual e muito rápido processamento da fotossíntese. Se for por área 
plantada e tempo, variarão as posições relativas. Enfim, somos da 

equipe de elite no sequestro de carbono, mas para dizer que somos os 

líderes teríamos que encontrar uma base correta para referência e 

sempre se referenciar a ela. 
Ficou claro? Espero que sim, caso não, retorne. 

Um abraço 

Celso 
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Outros Comentários:  /  Other Comments:   
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Celso, 

Como sempre, você foi muito esclarecedor. 
Adorei a expressão “equipe de elite”. 

Muito obrigada pela ajuda. 

Grande abraço, 

Silvia 
 


