
 

  

Sinergias entre proprietários florestais 
e destiladores de plantas medicinais: o 
caso do eucalipto na Andaluzia 
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Contexto 
A madeira de boa qualidade requer desbastes e podas que são dispendiosos para o proprietário florestal. Ao 
mesmo tempo, para destiladores, as folhas e ramos de árvores são matérias-primas para destilação que 
requerem a disponibilidade de áreas de colheita adequadas. O acesso inseguro a este recurso é uma razão de 
fragilidade para este tipo de empresas.  
As amostras recolhidas pelos colhedores também preocupam os silvicultores sobre o seu possível impacto no 
povoamento, uma vez que esta atividade é frequentemente acompanhada por uma falta de coordenação, 
contrato e remuneração. As experiências negativas podem bloquear estas relações entre proprietários de terras 
e recolhedores. 

 

Objetivo 
No Parque Nacional de Doñana, na Andaluzia, as plantações de talhadia de eucalipto de curta rotação ocupam 
grandes áreas e pertencem a proprietários florestais privados.  
A destilaria “Esencias Garcia-Palomo" utiliza 5.000 kg de ramos de eucalipto e folhas todos os dias para a sua 
produção de 10 a 40 kg de óleo essencial. Não sendo proprietário florestal, este recurso é um custo para a 
empresa. O Sr. Palomo organizou-se com os seus vizinhos para trabalhar em simbiose e limitar os custos das 
suas respetivas operações: a recolha das suas matérias-primas contribui para a silvicultura de talhadia de 
eucalipto. 

 

Resultados 
O Sr. Palomo assinou um acordo com os seus proprietários florestais vizinhos para o fornecimento de 50 ha de 
talhadia de eucalipto.  

Tema: 2 – Rentabilidade 
Posição na Mudança de Valor: Silvicultura 
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Este acordo permite aos colhedores assalariados da destilaria recolher as folhas e ramos de eucalipto 
necessários para o fornecimento diário a ser destilado. Para tal, intervêm nas varas de 1 ano: deprimem-se 
rebentos laterais, deixando 1 a 4 ramos por caule, e podam estes ramos. Após a sua passagem, a talhadia é 
melhorada para o seu crescimento futuro, o que constitui um ganho económico para ambas as partes: a 
intervenção silvícola é realizada sem custos financeiros para os proprietários florestais, o recurso a ser destilado 
é gratuito para a empresa. 

 

Recomendações 
O acordo entre as partes especifica as áreas abrangidas pela autorização de colheita, os períodos de 
intervenção e as técnicas de colheita. Deve permitir a continuidade do abastecimento da destilaria durante a 
sua época de funcionamento, e assegurar intervenções silvícolas nas fases corretas de crescimento do 
povoamento. Uma formação adequada dos técnicos em procedimentos silvícolas é essencial para a obtenção 
de resultados de qualidade destas intervenções. 

 

Impactos e pontos-fracos 
A colheita da folhagem contribui para a silvicultura de talhadia de eucalipto. Reduz os custos tanto para o 
proprietário florestal como para a destilaria. 
Esta sinergia baseia-se num acordo preciso entre proprietários florestais e destiladores; deve incluir formação 
técnica para os funcionários, e adaptar as áreas florestais em questão às necessidades da empresa de 
destilação.  
Os parâmetros deste acordo são específicos para cada tipo de recurso recolhido: as respetivas referências 
técnicas devem ser obtidas para um funcionamento sustentável que respeite o recurso. 

 

Desenvolvimentos futuros 
Este exemplo de sinergia oferece perspetivas interessantes para atingir objetivos de produção de madeira que 
podem ser alargados a outras espécies. As intervenções depressivas e de poda são frequentemente limitadas
pelo custo destas intervenções; o possível desenvolvimento de botões, folhas ou agulhas, em produtos
medicinais ou cosméticos, abre a perspetiva de uma parceria economicamente atrativa.  
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Informação adicional 
http://esenciasgarciapalomo.com/ 
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 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 
role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 
networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 
Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 
collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 

 


