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Pergunta nº: 906/Question nº: 906 

 
Título: /Title: Gradiente de altitude e desenvolvimento do 

eucalipto no norte de Minas Gerais 

                   Por: / By: Luiz Gustavo de Menezes Rodrigues  

 
E-mail: lgmr@netsite.com.br 

 

Questão: /Question: 

 
Boa noite Prof. Celso, 

 

Meu nome é Luiz Gustavo, estou interessado em iniciar na atividade    

eucalipto na região de Buritizeiro, norte de Minas Gerais, e estou com   

uma dúvida importante. A propriedade que estou em vista encontra-se   
neste município com uma altitude por volta de 640m, e ouvi dizer que   

quanto mais alto melhor. Além disso, várias empresas de grande porte   

estão reflorestando apenas nas chapadas acima de 800m. Sei que o   

eucalipto pode ser plantado em qualquer altitude, às vezes ate 2000m,   
mas será que no norte de Minas onde existe a seca - baixo índice   

pluviométrico, amplitude térmica baixa - pouca variação da temperatura 
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a  noite, e muito calor, a questão da altitude influencia de maneira   

importante? Se influenciar, você tem algum trabalho, pesquisa a 

respeito  disto? Qual a melhor variedade para essa região? Qual a sua 

opinião sobre a região? 
 

Gostaria de uma resposta, ou apenas um retorno para a minha   

tranqüilidade. 

 
Grato, Luiz Gustavo. 

 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Caro Luiz Gustavo, bom dia. 

Essa sua região é muito sensível a períodos de déficits hídricos e 

também tem baixa precipitação de chuvas. A escolha por regiões mais 
altas se deve ao fato que a temperatura nelas é em média menor e com 

isso também a evapotranspiração. Existe algum trabalho realizado sobre 

isso por professores da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri. Segue um da professora Maria José Hatem de Souza em 

parceria com técnicos da CENIBRA e professores de Viçosa. Esse 
trabalho em questão é sobre o Vale do Rio Doce, mas a professora deve 

ter também outras experiências a relatar sobre sua região: 

http://www.scielo.br/pdf/rarv/v30n3/a10v30n3.pdf. 

Sugiro contatá-la por e-mail:  mariahatem@yahoo.com.br   e  
mjhatem@ufv.br . 

Em relação à sua região, todo cuidado deve ser tomado em relação a 

plantios em larga escala, os quais devem obedecer aos melhores 

conhecimentos da conservação dos recursos hídricos, para evitar 
problemas, tanto para os eucaliptos, como para a hidrologia local. 

Talvez a professora Maria José possa lhe ajudar nesse ponto. Em geral, 

as empresas que estão atuando no local plantam clones selecionados do 

híbrido Eucalyptus urograndis ou de E.grandis com E.camaldulensis. 

Um abraço e sucessos 
Cellso Foelkel 
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