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Indústria papeleira aconselha 
a não utilização de técnicas
prejudiciais ao solo
Em várias zonas do País, é frequente a utilização de técnicas de preparação do terreno desadequadas que

contribuem para a destruição do solo e para a degradação ambiental. 

As consequências ambientais a médio-longo prazo são dramáticas, já que estas práticas, como a cava ou surriba

com balde, colocam em causa a sustentabilidade do suporte dos ecossistemas terrestres – o solo. 

A indústria papeleira aconselha os produtores e prestadores de serviços florestais a não utilizarem certas técnicas

que afectam de forma negativa o solo.  

Por isso, o Projecto Melhor Eucalipto quis focar uma das suas sessões de informação neste tema. Na semana

passada, a 22 de Março, dedicou pela primeira vez uma sessão unicamente centrada na preparação de terreno

para a plantação. Foi em Ferreira do Zêzere, numa parceria com a ACHAR - Associação dos Agricultores de

Charneca. O objectivo foi informar e clarificar os participantes - maioritariamente proprietários e prestadores de

serviços florestais - acerca da legislação e das técnicas recomendadas pela CELPA – Associação da Indústria

Papeleira.

Leia o artigo completo

SAIBA MAIS: 
 
http://www.celpa.pt/melhoreucalipto/rearborizacao/ 
 
http://www.celpa.pt/melhoreucalipto/preparacao-de-terreno/ 
 
 
Imagens da sessão de informação de Ferreira do Zêzere:

http://melhoreucalipto.celpa.pt/go/8d54b344eac88-02097a3292-69fa8-5a-581c133e362361387fe3e1b0ie2JrKeie3NlRi
http://melhoreucalipto.celpa.pt/go/8d54b344eac88-02097a3292-69fa8-5a-581c133e362361387fe3e1b0ie2JrKeie32H1Z


Eduardo Mendes, técnico do RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e do Papel e especialista em solos, 

explica aos participantes como se estrutura o solo e onde se encontram as suas camadas mais férteis.

Vista aérea da área de demonstração: ao fundo vemos, máquina giratória cor-de-laranja prepara o terreno 'à cava'. 
A cor mais clara da terra denuncia a sua perda de qualidade. Mais próximo são aplicadas as boas práticas defendidas 
pela CELPA: um bulldozer efectua a gradagem da biomassa à qual se seguirá a ripagem à curva de nível. 



Foto de grupo no final da sessão de informação em Ferreira do Zêzere. 
 

CALENDÁRIO

Saiba onde vai ser a próxima sessão de
informação do Projecto Melhor Eucalipto
A zona Oeste e o Centro e Norte litoral vão receber os técnicos do Projecto Melhor Eucalipto em Abril e em
Maio.  
A 3 de Abril, decorrerá uma sessão destinada a proprietários florestais no Cadaval ou em Torres Vedras. No dia
seguinte, será a vez de Figueiró dos Vinhos receber o Projecto Melhor Eucalipto. E a 19 de Abril será Castelo
de Paiva. Para Maio estão previstas as sessões de Ponte de Lima, Sever do Vouga e Óbidos. 
Nas sessões de informação são abordados temas relacionados com as boas práticas de gestão florestal que se
devem seguir na instalação e manutenção de povoamentos, além de outros assuntos como a certificação florestal. 
 
Poderá acompanhar o calendário aqui: http://www.celpa.pt/melhoreucalipto/eventos/ 
 
Para mais informações ou inscrições, contacte melhoreucalipto@celpa.pt. 
 

http://melhoreucalipto.celpa.pt/go/8d54b344eac88-02097a3292-69fa8-5a-581c133e362361387fe3e1b0ie2JrKeie32H21
http://melhoreucalipto.celpa.pt/go/8d54b344eac88-02097a3292-69fa8-5a-581c133e362361387fe3e1b0ie2JrKeie1o2pm



