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REARBORIZAR 
O MINIFÚNDIO 
COM MENOS CUSTOS
.

S
e não fossem estas máquinas, isto era uma 

carga de trabalhos”, exclama Agostinho 

Antunes, impressionado com a eficiência do 

arranca-cepos que “limpa” com facilidade e rapidez 

os cepos de eucalipto e pinheiro-bravo do seu 

terreno, situado na freguesia de Pussos São Pedro, 

junto a Alvaiázere. Ao seu lado, Carlos Garcês aponta 

para a outra metade do campo, já preparado, ripado 

e gradado por uma moderna alfaia, reconhecendo 

um “trabalho bem feito”. Proprietários florestais, 

os dois cunhados assistiam à demonstração do 

novo método de rearborização do minifúndio que 

pretende ser mais uma solução para a floresta 

nacional, com a vantagem de reduzir em 30 a 40% 

os custos de preparação de terreno relativamente 

às operações tradicionais. Marcada por povoamentos 

envelhecidos, subprodutivos e vulneráveis ao fogo, 

a floresta de minifúndio, que caracteriza largamente 

o centro e norte de Portugal, precisa de ser renovada. 

Nesse sentido, a Navigator juntou vários parceiros – 

REORDENAMENTO FLORESTAL

Fravizel, APFRA, Unimadeiras, 2BForest e FSC® – 

no desenvolvimento de um modelo de reflorestação 

em pequenas parcelas, com equipamentos que 

permitem poupar 600€ a 800€ por hectare na 

preparação de terrenos para plantação florestal 

(eucalipto, pinheiro, carvalho ou outras espécies), 

também extensível à prática agrícola (para instalação 

de pomares ou olivais).

“As técnicas habitualmente utilizadas no minifúndio 

florestal são operações muito caras, com mobilização 

muito intensiva e, consequentemente, forte impacto 

na degradação do solo, na baixa produtividade e 

rendimento posteriores. Isto provoca o desânimo 

dos proprietários e muitas vezes o abandono das 

terras”, adianta José Rafael, responsável do projeto 

no departamento de Inovação e Desenvolvimento 

Florestal da Navigator, justificando que “é mais 

fácil e menos dispendioso mobilizar e replantar 

no minifúndio com recurso a equipamentos mais 

adaptados para manobrar em pequenas áreas”.

A reflorestação da propriedade de Agostinho Antunes, perto de 
Alvaiázere, foi feita com equipamentos que reduzem os custos das 
operações florestais até 40%, em comparação com os preços tradicionais
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Métodos Tradicionais
- Preparação do terreno à cava 

(ilegal, mas muito utilizado no minifúndio): 

1 600€ a 2 100€/hectare

- Destroça cepos com Enxó + ripagem (2D) + 

gradagem + subsolagem (na linha da plantação): 

1 200€ a 1 500€/hectare

Nova Técnica
- Arranque dos cepos + ripagem e gradagem 

em simultâneo na faixa de plantação: 

1 000 a 1 300 €/hectare

QUANTO CUSTA REARBORIZAR?
Planeamento e preparação do terreno
Emigrante em França, Agostinho Antunes nunca 

reflorestou adequadamente o seu povoamento 

florestal, que em 2017 foi totalmente devastado pelo 

fogo. “De vez em quando, só cortávamos o mato”, 

diz à Produtores Florestais. A adesão ao Grupo de 

Certificação de Matas da 2B Forest, nesse mesmo 

ano, foi ponto de partida para apresentar em 2019 

um plano de reordenamento florestal ao abrigo 

do RJAAR, com objetivos claros: obter melhor 

produtividade, diminuir encargos de manutenção 

e oferecer maior proteção à habitação existente 

na propriedade. No final desse ano arrancaram 

as operações florestais, seguindo um novo método 

de rearborização, com recurso a equipamento 

especialmente desenvolvido para o minifúndio, 

cuja eficácia permite reduzir horas de máquina 

na preparação do terreno: um arranca-cepos 

multifunções acoplado a uma giratória/escavadora 

de 20-25 t e uma alfaia que faz ripagem e gradagem, 

adaptada a um trator de 80-100 cv.

A primeira fase da empreitada visou a remoção dos 

cepos de eucalipto e pinheiro-bravo, tendo em conta 

o seu aproveitamento para lenha e a necessidade 

de manter a fertilidade do terreno. “O arranca-cepos 

Easy 3C retira simplesmente o núcleo do cepo, 

cortando tudo à volta. O cepo fica sem ‘barba’ nem 

raízes, que são um transtorno para as operações 

seguintes, deixando-as debaixo do solo. Desta forma, 

mantém a matéria e o solo mais rico em nutrientes”, 

explica Eliseu Frazão, da Fravizel, empresa que 

desenvolveu esta máquina em colaboração com a Altri.

De seguida, o terreno foi mobilizado, 

preferencialmente em faixas, por uma alfaia 

ARG (Alfaia com Riper e Grade), que faz estas 

duas operações em simultâneo, deixando-o pronto 

para a plantação. Desenvolvida pela Navigator, 

em parceria com a Fravizel e a Bento & Filhos, esta 

alfaia foi adaptada para pequenos tratores florestais 

e mobiliza o solo nos 50 centímetros superficiais, 

sem alteração do perfil e sem reviramento dos seus 

horizontes, mantendo a superfície do solo fértil 

e enriquecida.

Os equipamentos desenvolvidos 
para este modelo de reflorestação 
em pequenas parcelas permitem 
poupar 600€ a 800€ por hectare na 
preparação de plantações florestais 
ou agrícolas (pomares ou olivais).

Fabricado num aço especial, o arranca-cepos retira o cepo por 

inteiro, deixando as raízes e os seus nutrientes no solo

A alfaia ARG com riper (entre 40 e 60 cm) e grade (dois corpos 

de discos de 28 polegadas) é conduzida por uma máquina de 

80-100 cv
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REORDENAMENTO FLORESTAL

Carlos Garcês e Agostinho Antunes junto ao arranca-cepos Easy 3C desenvolvido pela Fravizel e a Altri

“O trabalho é mais rápido e não é muito invasivo”, 

resume o empreiteiro florestal Leonel Bento. 

“Arrancamos os cepos, rachamos mediante o que 

se decide e depois é só passar a alfaia ARG. Trata-

se de uma operação relativamente rápida: 3-4 horas 

por hectare (120-160€/ha), dependendo do tipo de 

terreno.” E conclui: “Estas máquinas fazem um ótimo 

trabalho. Mexem o terreno e acabam por juntar tudo 

o que é matéria orgânica para o pé da planta e não 

o contrário. A árvore fica ‘aconchegadinha’ 

e excelente.”

Grandes vantagens económicas
José Rafael não tem dúvidas sobre as vantagens 

deste novo modelo de rearborização em minifúndio. 

“Vamos ter uma preparação e uma instalação baratas 

e um potencial produtivo elevado. Estamos a falar de 

um custo total de arranque de cepos e preparação 

do terreno na ordem de 1 000€-1 300€ por hectare, 

com a vantagem de obtermos lenha para utilização 

doméstica”, sublinha.

O proveito económico do investimento inicial é 

significativo, como acrescenta Eliseu Frazão: “Com 

uma operação de limpeza da área em condições, 

todas as outras operações custam menos dinheiro. 

A prova disso é que, fazendo as coisas bem 

feitas, os custos são 30 a 40% inferiores”, adianta 

o responsável da Fravizel, projetando também 

resultados vantajosos no corte da madeira. “Com 

esta preparação do terreno, o tempo de crescimento 

da planta, a quantidade de água que utiliza, o 

custo de manutenção da área para que não haja 

incêndios, a madeira colhida, etc., é tudo diferente. 

Se o proprietário antecipar a venda um ou dois anos 

já está a ganhar muito dinheiro. Mas se antecipar a 

venda e ainda tiver mais metros cúbicos de madeira, 

mais dinheiro irá ganhar.”
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“Estas máquinas fazem um ótimo 
trabalho. Mexem o terreno e acabam 
por juntar tudo o que é matéria 
orgânica para o pé da planta e não 
o contrário”, sublinha o empreiteiro 
Leonel Bento.

REFLORESTAÇÃO COM EUCALIPTO, 
SOBREIRO E CARVALHO AMERICANO
O projeto florestal elaborado pela 2B Forest 

respeitou o perfil da propriedade, a distância 

entre árvores, a conservação das linhas de água, 

e deixou espaço para que, junto à casa, fossem 

plantadas outras espécies, como sobreiros e 

carvalhos. No prédio de 2,58 hectares (ha) foram 

intervencionados 1,8 ha até então ocupados por 

floresta mista de eucalipto e pinheiro-bravo.

O plano definiu a arborização de 1,07 ha com 

sobreiro (Quercus suber) e carvalho americano 

(Quercus rubra) em linhas alternadas (compasso 

7 m x 3,5 m), junto aos aglomerados populacionais 

e rede viária florestal; e a arborização de uma 

área de 0,73 ha com eucalipto (E. globulus), em 

compasso 3,5 m x 2,5 m. A preparação e plantação 

do terreno ocorreu no final de 2019, tendo sido 

feita a retancha (verificação e substituição das 

plantas mortas) em fevereiro deste ano e a sacha 

(limpeza da vegetação à volta das plantas) em 

maio último.

FSC®1 APLAUDE PROMOÇÃO 
DE BOAS PRÁTICAS 
Sistema internacional de certificação que já tem 

cerca de meio milhão de hectares de floresta 

certificada em Portugal, o Forest Stewardship 

Council® (FSC) aplaude este tipo de iniciativas 

que promovem uma gestão florestal responsável. 

“Como todos os exemplos que podem ser 

utilizados como promoção de boas práticas, 

o FSC tende a colaborar e a tentar estar presente 

também para promover estas alternativas aos 

pequenos proprietários. A nossa realidade, 

o nosso contexto florestal acaba por se focar 

muito no minifúndio e, portanto, sabemos que 

temos de ter estas alternativas que permitam a 

viabilidade económica, que é um dos pilares do 

FSC, mas também não comprometer as condições 

ambientais e os direitos sociais”, adianta Joana 

Faria, secretária-executiva daquela organização 

em Portugal.

1 Código de licença de uso da marca: 

FSC®-C010852

LEGENDA: 

Parcelas

Limite da propriedade

1 (Sobreiros e Carvalhos) 2 (Eucaliptos)

Concelhos


