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Enquanto escrevo estas linhas a Europa enfrenta um grande desafio económico. As instituições 
lutam por todos os meios ao ser alcance para atingir os objetivos a que se propuseram. De fato, os 
inevitáveis objetivos de crescimento económico aliados às robustas e ambiciosas metas ambientais 
colocam a atual sociedade europeia num paradoxo. 

O consumidor europeu, por se encontrar espartilhado financeiramente, opta muitas vezes por 
produtos mais baratos que não respeitam o ambiente nos locais onde são produzidos e com enormes 
custos para as gerações futuras de todos países.

Em tempos em que a crise financeira afeta a sociedade é tentador deixar o ambiente para segundo 
plano e apostar apenas em desenvolvimento sem que este integre na sua equação os custos 
associados à degradação ambiental que todos temos consciência. No entanto, a Europa contínua 
atenta a este paradoxo e desenhou até 2020 uma estratégia que assenta na prossecução do 
desenvolvimento sustentado em que teremos que ser capazes de emitir menos 20% de gases de 
estufa, reduzir em 20% o consumo energético e as energias renováveis terão de ocupar 20% de 
todas as energias. 

Tudo isto é possível através da cooperação. A iniciativa Interreg criada em 1989 foi desenhada com 
o objetivo de estimular a cooperação entre os estados membros da União Europeia promovendo 
o desenvolvimento sustentado. A atual estratégia Europeia para o crescimento económico assenta 
nos seguintes princípios de ação:
•  Investir mais em desenvolvimento sustentado: promover a diminuição das taxas de consumo 

de dióxido de carbono, pagamentos para os ecossistemas ambientais (em que os rios assumem 
um papel central) e encorajar a eco-inovação (desenvolvimento de ideias que minorem o impato 
ambiental e que promovam um uso mais eficiente dos recursos).

• Investir melhor em desenvolvimento sustentado: melhorar políticas que integrem completamente 
os princípios de desenvolvimento sustentado nos seus programas e projetos.

O projeto UE Interreg IVB- Sudoe RICOVER é um exemplo de pioneirismo na área do desenvolvimento 
de modelos que minimizem o impato ambiental promovendo um uso mais eficiente dos recursos. O 
objetivo principal deste projeto assenta no desenvolvimento de estratégias conjuntas para a proteção 
e restauro de rios que desenvolvem um papel tão importante ao nível dos ecossistemas ambientais. 
De fato, é inquestionável o valor económico que um rio tem, em qualquer parte do mundo, pelos 
serviços que fornece à sociedade, sendo a água, a energia e o oxigénio que respiramos os elementos 
que todos reconhecemos serem fundamentais ao desenvolvimento de vida.

O aspeto mais inovador do Ricover assenta na junção de peritos de diversas áreas e com visões por 
vezes bastante diferentes. Esta abordagem permitiu:
• Evitar simplificações excessivas de informação biológica
• Evitar visões reducionistas, não centradas exclusivamente num único objetivo
• Melhorar a fluidez de comunicação entre técnicos de conservação da Natureza e gestores 

pReâmbulo
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• Incorporar investigação dirigida e inovação a melhorias na gestão e implementação de projetos 
demonstrativos.

O esforço realizado por todos os parceiros em cooperar e compatibilizar ideias, num clima de tensão 
económico, foi enorme. O resultado final foi fruto de um respeito pelas diferentes visões integrando 
a individualidade e contexto regional de cada um. A cooperação foi a ferramenta que permitiu 
deslocarmo-nos da nossa realidade e ver que as nossas visões nem sempre são as mais corretas. 

Aprendemos e crescemos com os sucessos e erros comuns, sendo de destacar a importância que 
a cooperação tem no desenvolvimento de troca de ideias cujos frutos se traduzem nos seguintes 
aspetos marcantes:
• O desenvolvimento e aplicação de um modelo de referência ao nível da identificação dos troços 

a requalificar, permitiu o desenvolvimento da Carta de Restauro da Região do Algarve.
• O desenvolvimento de projetos demonstrativos de restauro de rios, na Catalunha, Extremadura 

e Algarve, permitiu a experimentação, inovação e amadurecimento de conhecimentos. Aspetos 
inovadores são a integração de processos de participação pública e inclusão social.

• A difusão das técnicas mais eficientes a aplicar ao nível do restauro de rios, tendo em conta a 
gestão florestal, a engenharia natural, a proteção da biodiversidade e a melhoria das relações 
custo/benefício promovendo a implantação no terreno das medidas de minoração ambiental e 
os serviços naturais dos rios.

• A integração de empresas que tipicamente atuavam ao nível da construção civil e cuja crise no 
setor da construção obrigou a uma rápida procura de um novo nicho de mercado. Em virtude 
da aplicação quer da DQA quer das novas diretrizes comunitárias cria-se um novo nicho de 
mercado que deverá apresentar grande crescimento nos próximos anos e urge estimular. 

• A cooperação estabelecida entre as Águas do Algarve, empresa promotora da barragem de 
Odelouca, e os restantes parceiros permitiu uma implementação, nem sempre fácil, de medidas 
compensatórias inerentes à construção da barragem, como sejam o restauro dos troços 
identificados na ribeira de Odelouca.

A equipa editorial está de parabéns por traduzir as aprendizagens obtidas de modo a que 
fiquem disponíveis a um número mais alargado possível de gestores, empresários e técnicos 
de implementação de terreno, fazendo votos de que este guia possa ser um contributo para a 
implementação das melhorias ambientais impostas pela Diretiva Quadro da Água e novas políticas 
europeias.

Um reconhecimento muito especial deve ser feito à Professora Maria Teresa Ferreira, responsável 
pelo projeto, pelo ser empenho, disponibilidade e criatividade. Sem ela este e outros projetos nunca 
poderiam chegar às vossas mãos. 

Ana Mendes
Coordenadora do projeto Ricover
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ConTRolo De CAnA (ARuNDo DoNAx) eM ZonAs 
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ResUMo
A cana (Arundo donax) é uma gramínea perene naturalizada na região Mediterrânica. Apesar da 
sua utilização no fabrico de instrumentos musicais, construção, sebes e cortinas contra o vento e o 
renovado interesse como biocombustível,a cana é invasora em corredores fluviais devido às suas 
características competitivas. Este trabalho apresenta uma revisão da biologia e da identificação da 
cana, e espécies congéneres, dos principais prejuízos e possibilidades de gestão. A cana causa 
diminuição da biodiversidade, interfere na linha de água causando cheias, erosão dos taludes, 
destruição de pontes e, o consequente aumento dos custos de manutenção e gestão. Nos casos 
de estudo de controlo da cana em Portugal verificou-se que as infestações de cana podem ser 
reduzidas por recurso a cortes repetidos dos colmos combinados com controlo químico. Este deve 
ser efetuado com um herbicida foliar sistémico aplicado na época do ano mais apropriada à sua 
translocação para as raízes e rizomas. Os estudos mostraram eficácia do glifosato (2,5% a 5% na 
calda) quando aplicado após a floração da cana. Todavia constatou-se que serão necessárias duas 
a três aplicações em anos sucessivos. A humectação dos colmos com glifosato (75% na solução), 
corte seguido de imediata aplicação, mostrou ser eficácia elevada. 
Palavras-chave: canas, invasão, controlo químico e mecânico, Algarve

AbsTRACT
GIANT REED CONTROL IN RipáriaN ZONES. Giant reed (Arundo donax) is a tall perennial grass 
widespread throughout the Mediterranean region. Despite its use to make musical instrumentals, 
building material, erosion control, windbreak, and renewed interest in bioenergy production it become 
a major invasive weed problem in watersheds because of its high competitive ability. Here, the 
biology and identification of giant reed and related species, e.g. common reed (Phragmites australis) 
and the weed negative effects are revised. Giant reed once established leads to loss of biodiversity. 
It also interferes with rivers by increasing sedimentation and narrowing water channels causing 
flooding, damage to bridges and stream bank erosion and increased costs of management. The 

4.8 contRolo de cana 
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management strategies are also revised. Finally the case-studies of giant reed control in Portugal 
are presented. Giant reed growth can be suppressed by repeated mowing combining with chemical 
control. This requires treating the weed with a systemic herbicide at appropriate times of the year to 
ensure translocation to the roots and rhizomes. Glyphosate (2.5% to 5% of commercial solution with 
360 g a.i./L) applied after flowering showed to be effective but repeat applications, at least during 
two to three years, will likely be necessary. Cut-chemical stem treatments (humectation) were also 
effective if glyphosate (75%) is applied within few minutes of cutting the stem. 
Key-words: giant reed, invasion, mechanical and chemical control, Algarve

1. InTRoDUÇÃo
A cana (Arundo donax L.) é uma gramínea muito comum nas proximidades das linhas de água e 
considerada, muitas vezes acerrimamente, como exercendo uma excelente segurança dos taludes, 
embora diversos técnicos chamem a atenção para a destabilização destes devido às galerias 
escavadas pelos seus grossos rizomas (c.f. Figura 2).

A espécie Arundo donax L., família Poaceae, é originária do Este Asiático. Como espécie não 
indígena encontra-se distribuída pela Ásia, Sul da Europa e Norte de África e América. Na Europa 
encontra-se naturalizada na totalidade dos países do Sul. Em Portugal pode ser encontrada em todo 
o país, tendo atualmente o estatuto de invasora (decreto-lei nº 565/99 de 21 de dezembro de 1999).

Em Espanha é também considerada alóctone, anotando Sanz-Elorza et al. (2004) a sua introdução 
anteriormente a 1492. Neste país, a distribuição geográfica é ainda incompleta, mas Sanz-Elorza et 
al. (2004) referem que se encontra no Centro da Península Ibérica e Canárias.

Na região mediterrânica e Portugal vegetam duas espécies do género Arundo L., a espécie A. 
donax (Fig. 5.2) e A. plinii Turra (caniço-do-sequeiro) (Fig. 5.2). O caniço-do-sequeiro surge nas 
regiões fitogeográficas Centro-Leste (arenoso, calcário e olissiponense) e Centro-Sul (miocénico e 
plistocénico), de Portugal. É frequentemente confundido com outra espécie, o caniço (Phragmites 
australis (Cav.) Steudel), mas esta gramínea tem porte mais baixo (Fig. 5.3) e apresenta uma lígula 
de pêlos (Fig. 5.4).

Morfologicamente o género Arundo inclui plantas perenes, rizomatosas; de folhas planas com lígula 
membranácea, muito curta e ciliada (Fig. 1.1 e 1.2), inflorescência uma panícula frouxa ou contraída; 
lema lanceolada, com pêlos compridos, plumosa para a base, 3-7-nérvea, com a nervura média 
prolongada em arístula; pálea mais curta que a lema; cariopse livre, oblonga; hilo basal punctiforme 
(Franco & Rocha-Afonso 1998).

A Fig. 1 ilustra as características da base do limbo e a inflorescência de A. donax e a lígula de pêlos 
do caniço.
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	   	   	   	  1 2 3 4

Figura 1. Aspetos morfológicas de Arundo donax L.: 1 – lígula; 2 – aurículas; 3 – inflorescência (panícula) e, 4 – lígula de 
Phragmites australis (Cav.) Steudel. Fotos: Ana Monteino e Ilidio Moreira.

A cana tem sido extensivamente plantada no Sul da Europa para sebes e cortinas naturais. Os 
seus colmos, com as devidas dimensões, são muito apreciados na manufactura de cestaria e de 
instrumentos musicais, flautas, e outros artigos. Recentemente, ressurgiu o interesse por esta 
espécie como produtora de biomassa para biocombustíveis.

Todavia, a cana, nas zonas ribeirinhas, mostra-se altamente prejudicial pela quebra da biodiversidade e 
perigo de cheias por ocupação do leito de cheia (Fig. 3). Prejuízos em obras de arte, embora não frequentes, 
têm sido registados, em ocasiões excepcionais, como ocorreu, em 2010, em enxurradas no Algarve (Fig. 4).

Na sua área de distribuição reproduz-se sexualmente por sementes, mas nos locais em que não é 
autóctone, reproduz-se muito rapidamente, por via assexuada através dos seus robustos rizomas (Fig. 2), 
que podem alcançar grandes distâncias desde a planta mãe. Os fragmentos dos rizomas são dispersos 
pelas correntes de água, podem secar durante anos, sem perder a capacidade de emitir raízes quando 
voltam a ficar húmidas. A regeneração da planta também se processa através de fragmentos de colmos.

É uma planta C4, hidrófila, que requer humidade edáfica, pelo que os seus habitats são ambientes 
ripários e zonas húmidas, naturais ou artificiais. Competindo, por isso, com os recursos hídricos, em 
particular quando são escassos. Suporta muito bem as altas temperaturas estivais, mas só relativamente 
as temperaturas baixas do inverno. Apresenta alguma resistência à salinidade moderada.

Figura 2. Rizoma de Arundo donax L.  Figura 3. Canas invadindo o leito de ribeira, em Odiáxere (Algarve).
Fotos: Ana Monteino           Fotos: Ana Monteino
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Figura 4. Massa de colmos arrastados pela corrente de ribeira, Algarve, em enxurradas ocorridas em 2010 (esquerda), ponte 
rebentada pela pressão exercida (centro) e aspecto geral na linha de água infestada por cana após enxurrada (direita).

Figura 5. Aspecto geral de infestações na região do Oeste, Caldas da Rainha, Portugal, por: 1. Arundo donax L. (cana); 2. 
Arundo plinii Turra (caniço-do-sequeiro); 3. Pragmites australis (Cav.) Steudel (caniço).
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2. GesTÃo DA CAnA eM ZonAs RIbeIRInhAs
2.1. Medidas de prevenção
As principais medidas de prevenção consistem em não instalar novos exemplares desta espécie, 
em eliminar órgãos vegetativos (rizomas) e, em geral, promover a erradicação da espécie em áreas 
mais sensíveis à invasão.
É também recomendável a difusão das características invasoras da cana junto de todos os possíveis 
interessados (população, técnicos e viveiristas), de modo a evitar a sua produção e instalação, bem 
como para garantir que as atividades de controlo são executadas de forma adequada (acautelar 
uma eliminação adequada dos resíduos, por exemplo).

2.2. Medidas de controlo mecânico
A revisão bibliográfica conduziu, como seria de esperar, à citação da diversidade dos tradicionais 
processos de combate de infestantes lenhosas, desde a prescrição do fogo, uso de maquinaria 
pesada, incluindo “bulldozers”, corte e remoção por veículos e a aplicação de herbicidas, considerado, 
por alguns autores, o processo mais prático e eficiente, se salvÁguardados os riscos ambientais.

i)	 Controlo mecânico simples
 De acordo com Oakins (2005), o corte mecânico da parte aérea exclusivo só é praticável em 

áreas pequenas, ou em que a aplicação do herbicida seja altamente inconveniente. Tem a 
vantagem de poder ser usada em qualquer altura do ano. O ser custo é muito elevado e a 
eficácia muito limitada pelas novas rebentações. Evidentemente, os custos são compensados 
se a biomassa for valorizada. O estilhaçamento da parte aérea das canas, naturalmente, facilita 
o ser transporte e eventual aproveitamento.

 A erradicação mecânica da parte subterrânea é muito dispendiosa e pode considerar-se, 
em geral, impraticável, pois os rizomas enterrados até 1 a 3 metros, em solos aluvionares 
rapidamente rebentam. De acordo com Cornal et al. (1999) a extração dos rizomas do solo tem, 
também, o inconveniente grave de aumento de riscos de erosão e indesejáveis perturbações do 
solo. Na prática os métodos mecânicos só têm aplicabilidade se conjugados com a aplicação de 
herbicidas. 

 Todavia, considera-se a escavação das raízes e rizomas da cana, quando imposições 
ambientalistas não permitem a aplicação de herbicidas, embora impopular pelos seus elevados 
custos; mas lembra-se que alguns pedaços de rizomas não são colhidos pelas escavadoras e 
nova rebentação pode ocorrer. 

ii)	 Controlo pelo fogo
 Na maioria das circunstâncias a prescrição do fogo, no canavial vivo ou tratado quimicamente, não deve 

ser considerado processo de controlo, pois não se dá a morte dos rizomas e provavelmente favorecerá 
a regeneração da cana, para além dos riscos da não contenção do fogo.

 Todavia, alguns autores consideraram-no o processo mais económico, eventualmente conjugado por 
outros meios.

iii)	ensombramento
 Apesar da evidente vantagem de riscos ambientais mínimos, a cobertura do solo, após o corte 

da cana, com plásticos torna-se bastante dispendiosa e atrasa a possibilidade de plantação de 
outras espécies. 
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2.3. Medidas de controlo químico
Em termos práticos, a eliminação duma vasta área de cana obriga à utilização de herbicidas, embora esta 
possa ou deva ser associada a métodos mecânicos, como o corte ou o fogo. A boa eficácia dos herbicidas 
com base no glifosato contra A. donax é referida em largas centenas de referências bibliográficas. 
Outras substâncias ativas herbicidas são mencionadas, em muito menor número de trabalhos, como, 
por exemplo, o triclopir, muito recomendado no combate a silvas (Rubus ulmifolius Schott), mas com os 
cuidados de perigo de arrastamento para culturas vizinhas, pois é muito volátil. Há referências de outros 
herbicidas específicos para monocotiledóneas, como o fluazapope-butilo e o “Sethoxidan” (Bell, 1997).

i)	 Aplicação foliar de glifosato
 O uso exclusivo do controlo químico da cana com o glifosato aplicado na folhagem está 

largamente generalizado, por este herbicida ser sistémico, sendo transportado para as raízes 
e rizomas. De acordo com Cornal et al. (1999) não deixa resíduos no solo ou na água, pois, o 
glifosato é absorvido pela matéria orgânica do solo e da água e torna-se biologicamente inativo. 
De acordo com a bibliografia compilada por Monteiro et al. (2003), aparentemente, não mostra 
riscos toxicológicos significativos para a vida selvagem e para o Homem. 

 Quanto às concentrações e doses de glifosato a aplicar, épocas de aplicação e estado fenológico 
da cana, estas variam com os estudos.

ii)	 Casos de estudo em Portugal
a) Aplicação folhear de glifosato
 Seguidamente, sintetizam-se os resultados obtidos nos ensaios desenvolvidos no Algarve, no 

âmbito do Projeto RICOVER, de 2009 a 2011, com aplicações folheares de glifosato em diferentes 
concentrações, volumes de calda, épocas de aplicação e estados fenológicos da invasora (Quadro 1). 

 Os resultados confirmaram a vantagem da aplicação outonal, após a floração, com concentrações 
entre 720 a 1080 mg L-1 de glifosato e volume de calda da ordem dos 800 L ha-1. 

 Uma vez que uma única aplicação herbicida não controla totalmente a cana, justifica-se uma 
segunda aplicação de glifosato para evitar novas infestações, apesar da rebentação ser esparsa 
e fraca. Aconselha-se uma vigilância de três anos, pelo menos, preferencialmente cinco anos. 

quadro 1. Controlo de Arundo donax L. por diferentes concentrações de glifosato, volumes de calda e épocas de 
aplicação, em ribeiras do Algarve, Portugal.

local
Época

de 
aplicação

glifosato
(mg l-1 de 

calda)

p.c.
(formulações 

com  360 g l-1)
Fenologia

volume 
de calda
(l ha-1)

eficácia
(6 maa*)

S. Brás de Alportel outono 1.080 3% floração 400 >90%

S. Brás de Alportel primavera 1.080 3% rebentação 400 <80%

Algoz primavera 720 2% rebentação 600 <80%

Algoz (Figura 6) verão 1.080 3% corte/rebentação 400 80-90%

Algoz (Figura 7) outono 720 2%
corte no inverno 
anterior/plena 

floração
800 >95%

Algoz (Figura 8) primavera 720 3%
corte no inverno 

anterior/
rebentação

1.000 <75%

* maa – meses após aplicação; p.c. - produto comercial 
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Figura 6. Ensaios no Verão (Julho) em Algoz, Algarve: 1 – Aspecto dum talhão cortado (antes da aplicação) e das plantas sem 
corte (outra margem da linha de água) e, 2 – Aspecto dum talhão, 2,5 meses após a aplicação de glifosato na concentração de 
1080 mg L-1 de calda (3% de produto comercial com 360 g L-1 de substância ativa) aplicado com barra, em cana previamente 
cortada. Fotos: Ana Monteino. 

Figura 7. Aplicação de herbicida em 11/12 de outubro de 2010; glifosato na concentração de 1080 mg L-1 de calda (1,5% de 
produto comercial com 450 g L-1 de substância ativa) aplicado com com pistola de pulverização de 1,5 m de comprimento 
e bico de jato variável com uma pastilha 1,5 em posição de maior débito, ligada a um pulverizador de pressão hidráulica 
(Tomix), (esqª) e testemunha (dirª) cerca 3 semanas após a aplicação. Fotos: Idilio Moreira.

	   	  Figura 8. Aspecto das parcelas na primavera de 2011 após rebentação da cana e que tinham sido cortadas no início de 
novembro de 2010. Fotos: Idilio Moreira.
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2.4. equipamento de pulverização em zonas ribeirinhas e taludes
Ilustra-se de seguida o equipamento mais comummente utilizado para controlo de cana e caniço, 
em linhas de água e taludes.

i)	 Pulverizador motorizado de dorso F320 com lança extensível 
 O pulverizador motorizado de dorso F320 com lança extensível (Fig. 9) é adequado a locais de 

difícil acesso. Exige um operador experiente para que a pulverização seja uniforme e não haja 
desperdício de calda.

	  
	  

Figura 9. Aplicação com pulverizador motorizado de dorso e lança extensível. Fotos: Idilio Moreira.

ii)	 Pistola e pulverização ligada a grupo de pulverização em carrinho-de-mão
 Em locais com alguma facilidade de circulação, a pistola e pulverização ligada a grupo de 

pulverização em carrinho-de-mão (Fig. 10) é o tipo de equipamento mais apropriado dado que 
permite tratar áreas mais extensas (dependente do volume do depósito), sem esforço adicional 
para o operador. Este tem também que ter experiência na aplicação. 

	   	  Figura 10. Diferentes formas de jato devido a alteração de abertura do bico de jato variável, na pistola de pulverização. 
Fotos: Idilio Moreira.

iii)	Pulverizador de pressão hidráulica, suspenso nos três pontos do trator
 A aplicação de herbicidas em taludes, com o equipamento disponível no mercado apresentava-se 

muito difícil uma vez que a barra de pulverização não possui inclinação. A empresa portuguesa 
TOMIX, desenvolveu uma barra especificamente para aplicações em taludes (Fig. 11). É de 
salientar a necessidade de corte prévio da vegetação dos taludes e aplicação dos herbicidas 
pouco depois da rebentação da cana e caniços.
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Figura 11. Pulverizador de pressão hidráulica com barra de grande amplitude de inclinação, para aplicação em taludes, 
desenvolvido pela TOMIX. Fotos: Idilio Moreira.

iv)	 humetação
 O método envolvendo o corte dos colmos de cana e a aplicação imediata (1-2 minutos depois, 

no máximo uns 5 minutos) por humetação com herbicida concentrado nas superfícies de corte. 
Tem o aliciante de, aparentemente, reduzir os custos com o herbicida e de evitar o arrastamento 
indesejável para plantas circundantes. Todavia, requer mais tempo e mão-de-obra do que as 
pulverizações foliares e mais cuidado no tempo de aplicação, tornando-se mais dispendioso. 
Este tratamento, tal como o da aplicação foliar, parece mais eficaz depois da plena floração da 
cana, antes da entrada em dormência.

 O processo de corte tem duas fases: primeiro o corte das canas a 30-60 cm da base e, então, 
um novo corte a 5-7,5 cm do chão e a aplicação do herbicida nos 2-3 minutos sequentes. As 
concentrações do glifosato na solução, referidas na bibliografia, variam entre os 50 e 100% 
(Cornwall et al. 1999; Oakins, 2005; Omori, 1996; Spencer et al. 2008). Pode ser útil juntar uma 
tinta ou corante à solução para identificar as plantas tratadas. 

 No Algarve, em 25 de novembro de 2010, efetuou-se uma aplicação experimental de pincelagem 
na superfície dos colmos imediatamente após o ser corte, a cerca de 10-20 cm do solo – 
humetação (Fig. 12). A aplicação duma solução de glifosato a 75% de p.c. (Produto comercial 
Asteroide SupremeR, 450 g/L) foi efetuada imediatamente após o corte com motosserra (Fig. 
12.1 e 12.2). 

 Quatro (primavera seguinte) e seis meses após a aplicação não se observou qualquer rebentação 
de cana nas parcelas controladas por este método (Fig. 12.4), ao contrário do que se verificou 
na testemunha (Figura 12.3). 
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Figura 12. Humetação: 1 – Colmos cortados com motoserra; 2 – pincelagem, imediatamente após corte dos colmos, de 
glifosato a 75% de p.c. (Produto comercial Asteroide Supreme®, 450 g/L), em 25 de novembro de 2010; 3 – testemunha 
3,5 meses após corte; 4 – talhão de canas pinceladas com glifosato 4 meses após humetação. Fotos: Ana Monteiro e Idilio 
Moreira.

3. ConsIDeRAÇÕes FInAIs
De acordo com numerosos trabalhos desenvolvidos nas condições californianas de clima 
mediterrânico, a erradicação da cana mostrou ser possível em 3-5 anos.
O glifosato é o herbicida mais usado, indicado genericamente para infestantes vivazes, frequentemente 
na concentração de calda até 2 a 3% de produto comercial (formulações de 360 g L-1 de p.c.) e 
homologados na dose máxima de 3,6 kg s.a./ha. Lembra-se, contudo, que as recomendações de 
quantidade de produto por área, doses, podem não ter consistência pois a eficácia da pulverização 
depende essencialmente da biomassa presente e duma boa penetração da calda na folhagem, por 
vezes muito densa.
Tal como verificado para o caniço (Monteiro et al. 1999), o tratamento herbicida outonal, antes da 
entrada em dormência, precedido de corte das canas alguns meses antes para permitir a entrada 
em floração ou semanas antes de modo a permitir novos rebentos aéreos até 1-2 m, parece ser o 
mais eficaz. Todavia, se necessário, pulverizações folheares noutras fases de crescimento da cana 
são também eficazes. 
Aplicações de glifosato concentrado (75 a 100% de produto comercial) sobre a superfície de corte, 
imediatamente após este – humectação – são também recomendáveis.
A erradicação completa da cana exigirá muito provavelmente cerca de 3 anos de aplicações 
cuidadas, de acordo com algumas referências bibliográficas. 
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Existiendo impedimentos para la utilización del control químico, hay que tener en cuenta los elevados 
costes de los procesos mecánicos para la erradicación de la caña (Simmons et al. 2007).
Cualquiera que sea el método utilizado hay que prevenir las reinfestaciones, por lo que es altamente 
deseable la plantación de especies autóctonas, por el interés ecológico e para hacer posible su 
competencia con un eventual rebrote de la caña. Una gestión adecuada del ecosistema, preservando 
la dinámica natural de la vegetación e evitando perturbaciones de origen antropogénico, será 
fundamental para evitar infestaciones graves.
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