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Questão: /Question: 

 
Boa Tarde, Celso, 

  

Poderia me tirar uma dúvida sobre os eucaliptos ornamentais? 

 

Gostaria de plantar Corymbia ficifolia e o Eucalyptus cinerea  na frente 
da minha casa para sombra e ornamentação, mas li o link  

http://www.jardimdeflores.com.br/PAISAGISMO/A37eucalipto.htm 

e nele se comenta que as raízes dessas espécies danificam estruturas e 

encanamentos. Você confirma essa informação? 
  

Muito Obrigada! 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
http://www.jardimdeflores.com.br/PAISAGISMO/A37eucalipto.htm


Laura 

 
 _________________________________________________ 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

  

Boa tarde Laura, agradeço seu interesse pelos eucaliptos ornamentais.  

O artigo que você se refere foi escrito pela minha filha Ester e publicado 
inicialmente em nossa Eucalyptus Newsletter, e depois republicado no 

website http://www.jardimdeflores.com.br com nossa autorização. 

Qualquer árvore de rápido crescimento e que pode ganhar um porte 

maior ao longo dos anos "requer um planejamento e cuidados 

adequados" antes mesmo do seu plantio. Isso significa que você deve 
observar bem onde passam os canos de água e esgoto e não plantar as 

mudas muito próximas deles e dos meios fios da calçada. Também deve 

fazer um cova profunda e evitar algum impedimento de pedras ao fundo 

da cova. Com isso, as raízes crescerão para baixo e não para os lados 
e logo abaixo da superfície da calçada. Também, deixe uma abertura 

grande (algo como 100x100 cm) ao redor da muda da árvore 

(plantando alguma grama ao redor da mesma) para que a água da 

chuva molhe a terra e a planta sempre tenha água à disposição. Na falta 
de chuva, irrigue e cuide da mesma, pois se faltar água as raízes 

crescerão bastante na busca da mesma. 

Também podem ser feitas podas, caso as árvores tendam a crescer 

demais. 
Isso é o que queríamos dizer com planejar o plantio. 

Um abraço e sucessos. 

Celso Foelkel 

 

   _________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Laura Luiz 
 

E-mail: laura.luiz@unipac.com.br 

 

Muito Obrigada pelo detalhamento e atenção. 
  

Gostaria que essas revistas de Paisagismo, como a Natureza, tivessem 

ao menos 1/5 desse conhecimento e detalhamento. 

  

Obrigada mesmo! 
 

http://www.jardimdeflores.com.br/

