
Após a plantação ou corte 
dos eucaliptos, os cuidados 
a ter nos três primeiros 
anos são fundamentais 
para garantir o sucesso e 
diminuir o risco de incêndio. 
Saiba como.
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GUIA DE BOAS PRÁTICAS

RECOMENDAÇÕES

• Mantenha as varas mais vigorosas e corte 
   as restantes;

• N° de varas a seleccionar
- Deixe 2 a 3 junto a falhas ou em terrenos
  com  boa produtividade;

- E 3 a 4 varas nas bordaduras e junto a
  caminhos.

Desde que:
- estejam bem desenvolvidas, com pelo menos    
  4m de altura; 

- nenhuma das varas esteja dominada;

- o diâmetro da toiça seja superior a 20 cm    
  (aproximadamente um palmo).

• No caso de manter mais do que uma vara,
   deixe-as o mais afastadas possível para
   facilitar as operações mecanizadas de corte.

A segunda selecção:

• Deve efectuar-se cerca de dois a três anos 
   após a primeira selecção;

• A 2ª selecção pretende eliminar a nova        
   rebentação;

• O corte deve ser o mais próximo possível 
   da base das varas na toiça e sem ferir as
   varas que irão permanecer.
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Selecione as
melhores varas, 

em posição 
oposta

MANUTENÇÃO DE 
POVOAMENTOS

1. Controlo de vegetação

A vegetação espontânea pode ser controlada
de forma manual com sacha ou motorroçadora,
de forma mecanizada através de um tractor 
equipado com uma grade de discos ou 
corta-matos, ou ainda de forma química através
da aplicação de herbicidas, sendo frequentemente 
vantajoso combinar a utilização destes métodos.

Dicas

• Tenha muito cuidado ao fazer a gradagem em       
   solos sensíveis à erosão! Recomenda-se que      
   faça em linhas alternadas;

• Não faça gradagens de alto a baixo;

• Não faça a gradagem nem no Verão nem com 
   o solo encharcado de água;

• Use preferencialmente grades ligeiras para 
   não cortar as raízes superficiais;

• Faça a gradagem o mais superficial possível ou    
   utilize o corta-matos.

      ATENÇÃO

• Apenas técnicos e empresas prestadoras de   
   serviços habilitadas podem realizar a aplicação
   de herbicidas (Lei n.º 26/2013, de 11 de Abril).

• Só podem ser usados produtos homologados, 
   ou seja, produtos fitofarmacêuticos com a 
   respectiva autorização legal para venda. 
   Consulte a lista de produtos autorizados. 

Não se esqueça
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      ATENÇÃO

O número de varas por hectare deve ser próximo 
do número de árvores à plantação. 
Quando houver falhas deixe mais que uma vara 
para compensar e manter o numero de árvores 
(troncos) inicial.

A aplicação de herbicidas deve ser feita

• Em vegetação anual, na Primavera durante a fase   
   de floração ou início do desenvolvimento do fruto;

• Em vegetação arbustiva, nos meses de Outono    
   depois das primeiras chuvas;

• Quando a vegetação se encontra pouco    
   desenvolvida, e quando o grau de infestação seja    
   superior a 20% da área do povoamento;

• Molhando a vegetação sem deixar escorrer,   
   evitando perdas de produto e contaminação
   de solo.

Ao terminar a aplicação, todos os 

2. Selecção de varas

Após o corte, as toiças voltam a rebentar, passando 
a explorar-se o eucalipto em regime de talhadia. Em 
cada toiça desenvolvem-se várias varas que têm de 
ser selecionadas 2 a 3 anos após o corte, ficando 
apenas as melhores. Para a selecção de varas 
utilize uma motosserra e faça-o preferencialmente 
nos meses de Outono e Inverno. Sempre que 
possível execute o corte rente à toiça, o mais 
próximo possível do ponto de inserção e sem ferir
as varas que irão permanecer.

Seja criterioso na escolha dos métodos 
mecânicos ou químicos, escolhendo o que for 
mais eficiente e não cause danos ambientais 
(ex: erosão do solo).
A melhor altura para realizar o controlo da 
vegetação é em períodos mais húmidos, quando 
existe maior actividade vegetativa.

EVITE

• Utilizar meios mecânicos pesados ou meios 
   químicos de aplicação generalizada em 
   zonas sensíveis;
• Utilizar meios mecânicos de controlo de         
   vegetação espontânea que mobilizem e     
   exponham o solo em áreas com risco de
   erosão e declive acentuado.

Para o controlo químico devem ser usados 
herbicidas sistémicos porque são mais eficazes
no controlo da vegetação. Na utilização destes 
produtos deve ter em consideração os princípios 
da Proteção Integrada e os condicionamentos 
legais indicados na Direção Geral de Alimentação 
e Veterinária.


