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Pergunta nº: 933/Question nº: 933 

 
Título: /Title: Eucaliptos e recursos hídricos 

                   Por: / By: Valdir Premero 

 

E-mail: valdir.premero@ajato.com.br 
 

Questão: /Question: 

 

Celso, bom dia. 
 

Antes de qualquer coisa, grato pelo email do selo verde. 

Fiquei curioso, e preferi falar direto contigo. Uma matéria que saiu no 

clipping falando que secaram varios riachos no ES, e que existem 

estudos cientificos que comprovam que a monocultura do eucalipto é 
maléfica,... enfim, nunca vi um  estudo desse, e vejo seus artigos e 

trabalhos sempre falando ao contrário disso. Há alguma verdade nisso?  

Um grande abraço 

Valdir Premero 
_________________________________________________ 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Caro Valdir, bom dia. Desculpe-me pela demora em lhe responder, 

estive muito envolvido em redigir um extenso capítulo sobre 
ecoeficiência energética, que você já deve ter recebido. 

Bom, na verdade existem muitos estudos desse tipo, mostrando que em 

algumas regiões do Brasil (ES,  Jequitinhonha, BA, etc.) e do mundo 

(Índia, África do Sul, etc.) tivemos o desaparecimento de nascentes e 
pequenos cursos de água pelo plantio de florestas de eucaliptos. 

Isso aconteceu muito no passado, quando não se seguiam as 

recomendações que hoje existem de deixar espaços entre as plantações 

e as nascentes e os rios/riachos, bem como de se proteger o solo da 
erosão, etc. No passado se faziam inclusive drenagens de banhados 

para plantar florestas e agricultura. Ora, são os banhados que 

alimentam as nascentes e são fontes para as águas subterrâneas nos 

períodos de déficit de chuvas. Nada mais natural que secassem as 
fontes. Agora, temos um enorme trabalho para reverter isso, que virou 

crença popular até com exemplos vivos.  

A verdade dos fatos é que se as plantações não seguirem 

recomendações técnicas, as mínimas que sejam de nossa legislação 

florestal, poderemos ter problemas. Hoje temos toda a tecnologia para 
minimizar os problemas de conflitos pelo uso dos recursos hídricos, e 

isso exige enorme responsabilidade das empresas em relação ao meio 

ambiente. Afortunadamente, essa responsabilidade está cada vez maior 

entre os empresários e plantadores rurais de florestas. 
Um abraço e até breve 

Celso Foelkel 

 

   _________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Valdir Premero 

 
E-mail: valdir.premero@ajato.com.br 
 

Celso, bom dia. Bom ter noticias suas. 

 

Pelo seu comentário, posso concluir que qualquer cultura plantada de 

forma irregular causará o mesmo tipo de problema? 
 

Valdir Premero 

 

 



   _________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por: / By: Celso Foelkel 

 

Valdir, 

 
Nem todas, algumas não são tão demandantes de água. Tudo depende 

muito do que tenham de folhas por hectare e do regime de captação de 

ar e liberação de água transpirada. Por exemplo, uma pastagem rala 

tem poucas folhas, consome pouca água, deixa a água fluir mais pela 
superfície do solo e acaba sendo responsável por enchentes rápidas dos 

rios. Uma plantação de cana, que tem grande quantidade de 

folhas também tem alto consumo de água. As folhas possuem 

estômatos, que são pequenas perfurações para absorver o gás 
carbônico para realização da fotossíntese (alta no caso da cana e do 

eucalipto). Essas perfurações permitem que a planta transpire água 

também. As plantações florestais produzem muita fotossíntese e por 

isso transpiram bastante também, pois ficam com os estômatos 

bastante abertos. Já as matas ciliares (bosques nativos nas beiras de 
rios, por exemplo) têm crescimento lento (pouca fotossíntese) e os 

estômatos não são tão vorazes.  

Por essa razão, a legislação ambiental exige a preservação das matas 

ciliares e banhados, hoje chamados de APPs (Áreas de Preservação 
Permanente), tanto no caso de florestas plantadas como de agricultura e 

pecuária. 

Espero ter ajudado a que entenda essa problemática que mereceu muita 

pesquisa para ser entendida. 
Um abraço 

Celso 

  

 


