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Eucalipto: Conheça a sustentabilidade
no cultivo dessa árvore

Do papel de caderno ao de higiene pessoal, até os móveis, brinquedos e peças de eletrônicos, muitos produtos dos quais 
consumimos são feitos à base da madeira ou da celulose extraída dessa árvore. Mas, como fazer isso sem impactar o meio 
ambiente? Por meio de florestas renováveis. Conheça quais os principais aspectos sociais, ambientais e econômicos presentes no 
cultivo de eucalipto e de que forma a tecnologia florestal da Veracel favorece o desenvolvimento sustentável da região. 

No período de um ano, cada hectare* de 
eucalipto é responsável pela absorção de   
50 toneladas de CO2 da atmosfera. Isso 
equivale à neutralização do gás emitido por 
16 carros médios rodando 20.000 km/ano.

Além de gerar emprego e renda com o 
plantio e a colheita da madeira destinada 

à produção de celulose, o eucalipto é 
matéria-prima para a fabricação de 

diversos produtos que fazem parte do 
nosso dia a dia.

Da flor do eucalipto é extraído o néctar que produz o 
mel, própolis e geleia real. E, por meio da apicultura, a 
produção deste alimento contribui para o incremento 
da renda de centenas de famílias de diversas 
comunidades da região.

No mínimo, 20% das áreas destinadas ao cultivo de 
eucalipto devem ser preservadas. A Veracel protege 50% 
de suas áreas, ou seja, para cada hectare de eucalipto 
plantado, um hectare da Mata Atlântica é preservado.

Diferente de muitas culturas, 
cerca de 70% dos nutrientes 

absorvidos por uma árvore de 
eucalipto permanecem no 

campo após a colheita. São 
cerca de 25 toneladas/ha de 

matéria orgânica vegetal 
(cascas, galhos, folhas e raízes) 

que contribuem para a 
adubação e conservação da 

fertilidade do solo.

Se você tem dúvida, críticas ou sugestões sobre as informações contidas nesta página, encaminhe uma mensagem pelo 
Fale Conosco do site www.veracel.com.br ou para Veracel Celulose S.A. Fale Conosco Caixa Postal 23 CEP: 45802-970
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Com um comprimento médio de 
2,5 metros, as raízes do eucalipto 
plantado pela Veracel não 
atingem o lençol freático situado 
entre 15-25 metros de 
profundidade. As raízes captam 
apenas as águas superficiais 
(chuva) e em menor quantidade 
que muitas outras culturas.

Consumo de água por
tipo de floresta (mm/ano)

Quantidade de água necessária durante
um ano (ou ciclo) da cultura (mm)*

Fonte: CIB *Cada milímetro corresponde a um litro por metro quadrado. Fonte: Calder et al., 1992, e Lima W. De P., 1992 Fonte: Novais et al, 1996

Amazônica
Floresta Plantio deMata

Atlântica Eucalipto

1.500 1.200 de 900
a 1.200

de 1.000
a 2.000

Comparação do consumo de água
de algumas culturas (litros)

Cana de
açúcar

de 900
a 1.200

Eucalipto

de 800
a 1.200

Café

de 600
a 1.200

Citrus

de 400
a 800

Milho

de 300
a 800

Feijão

2.000L
para 1kg

1.000L
para 1kg

500L
para 1kg

350L
para 1kg

Batata Milho EucaliptoCana de
açúcar

*1 hectare = 10.000m²
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