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INTRODUÇÃO 
 

É unanimemente reconhecido pelos especialistas a necessidade de 
implementar formas eficazes de prevenção contra os incêndios 
rurais/florestais, formas essas que se consubstanciam em métodos de 
redução da massa combustível. A pastorícia, juntamente como o roçar 
dos matos e respectivo uso para fazer camas para o gado, constituía o 
método ancestral mais usado em Portugal caído em desuso devido a 
razões económicas e sociais sobejamente conhecidas, não tendo, 
infelizmente, sido substituído de modo generalizado por métodos 
alternativos.     

 
Nas condições climáticas do país onde verões quentes e secos 

sucedem a períodos de abundante humidade e temperatura favorável 
para o crescimento da biomassa, o risco de incêndios assume os mais 
elevados índices, traduzindo-se em níveis muito elevados de ignições 
que por vezes assumem dimensões catastróficas. 

 
O flagelo dos incêndios traduzem-se em perdas recorrentes tanto 

para os proprietários florestais como para os agricultores e populações 
rurais, já para não falar das vidas humanas perdidas em acidentes e no 
combate ao fogo. Mas mais do que prejuízos privados importa sublinhar 
os danos que os incêndios provocam para a sociedade como um todo, 
desde a perda de matérias primas, passando pelo contributo negativo 
para o balanço do dióxido de carbono perdendo-se os efeitos benéficos 
das  florestas enquanto sequestradoras desse gás com efeito de estufa e 
até pelos efeitos psicológicos do espectáculo das chamas e do drama das 
pessoas atingidas.  

 
Por outro lado, a crescente perda de importância da pastorícia 

tradicional, ligada ao esvaziamento demográfico das zonas rurais e ao 
status repulsivo da figura do pastor tradicional, ameaça a produção de 
produtos tradicionais de qualidade que poderão constituir peça chave 
para o desenvolvimento rural, nomeadamente das mais desfavorecidas. 



 2 

Tendo estes factores presentes foi organizado nas instalações da 
Estação Agronómica Nacional em Oeiras um colóquio onde se procurou 
reflectir sobre o papel que a pastorícia pode desempenhar como 
instrumento para a prevenção dos fogos florestais e do qual se extraíram 
as seguintes conclusões: 

 

1. Os incêndios florestais ou rurais, uma vez que não arde só 
floresta, resultam do elevado número de ignições e da acumulação da 
vegetação (combustível). Verificam-se cerca de 30.000 ignições por ano 
que se concentram nos meses de Verão, tendo distintas distribuições 
regionais e temporais. Com base em 25 anos de dados (1980-2004) 
observa-se que 93% da área ardida concentra-se entre Junho e Setembro 
mas que somente 1% dos fogos têm mais de 1 000 ha, sendo esta ínfima 
parte das ignições responsável por cerca de 90% da área ardida em cada 
ano. Esta profunda alteração da paisagem, concentra-se em 12 dias do 
ano, quando simultaneamente se verificam condições meteorológicas 
extremas, ocorrem ignições que não são imediatamente extintas em 
espaços agrícolas, florestais e matagais não geridos e se verifica a 
exaustão ou falta de eficácia dos meios de combate a incêndios. 

2. Dos 30% do território que arderam nos últimos 25 anos, sabe-se 
que 1.200.000 ha só arderam uma vez, 300.000 ha arderam 2 vezes e 
110.000 ha arderam pelo menos 3 vezes. Também se sabe que 1/3 de 
toda a área ardida são matagais. A recorrência do fenómeno 
espacialmente verifica-se em áreas montanhosas do interior e parece 
estar associada a queima de vegetação, como prática cultural para 
alimentação de efectivos ovinos, caprinos e bovinos em regime extensivo. 
No entanto, é necessário demonstrar por estudos, esta relação que é 
observável pela coincidência geográfica. 

3. Desde os anos 60 que se reconhece que as soluções para os 
grandes incêndios (os que efectivamente têm danos graves para o 
ecossistema e a economia) são dificilmente combatidos, uma vez que a 
energia libertada é muito elevada para ser contida por meios manuais, 
mecânicos ou hidráulicos. Para que seja possível reduzir a área ardida, 
para além das campanhas de sensibilização e educação (reduzir 
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ignições), fiscalização e policiamento dos espaços, vigilância e pronta e 
eficaz intervenção no caso de incêndio, é necessário transformar os 
espaços florestais contíguos numa paisagem constituída por mosaicos 
com diferentes ocupações, promovendo a descontinuidade das manchas, 
delimitadas por faixas onde os combustíveis são alvo de gestão específica 
e tratamentos da vegetação em áreas estrategicamente definidas, 
maximizando-se a eficácia e eficiência dos meios de combate ou das 
operações de contra-fogo. A preparação da paisagem deve ser realizada 
através de planeamento prévio, com recurso à engenharia e as operações 
no território devem ser executadas durante o Inverno, melhorando e 
optimizando a eficiência dos recursos empregues na prevenção. 

4. A redução do combustível em mosaicos ou faixas lineares pode 
ser feita com recurso ao fogo controlado, ao corte mecânico ou através de 
pastoreio. 

5. No passado e ainda em algumas áreas mais disputadas, por 
ausência de gestão ou correcto enquadramento social, a silvopastorícia 
foi muitas vezes marginalizada por ser uma ameaça ao património 
florestal ou à conservação da natureza. No entanto, quando entendida 
como uma ferramenta eficiente para reduzir a carga combustível e 
aumentar o rendimento das populações, pode constituir uma 
oportunidade, desde que objecto de gestão e políticas com balanceados 
estímulos e incentivos. 

6. Identificado o problema e caracterizadas as necessidades de 
intervenção sobre o território, é sobre o papel da pastorícia na redução 
da vegetação, como uma ferramenta estratégica eficiente para gerir os 
combustíveis, que se abordam os mecanismos actuais e futuros das 
políticas agrícolas, pecuárias e florestais. 

7. O 1º pilar da PAC (regime do pagamento único e 
condicionalidade) tem vindo a promover os pousios agrícolas e o 
aumento ou manutenção dos efectivos bovinos, ovinos e caprinos uma 
vez que a pastorícia em regime extensivo para produção de carne, leite 
ou lã é uma alternativa real e praticada para valorizar as propriedades e 
o rendimento do agricultor, conseguindo-se simultaneamente manter a 
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terra sem produzir bens perecíveis agrícolas e gerir a vegetação 
combustível através, mas não só, do gado. O pousio e o apoio por cabeça 
de gado é condicionado a um conjunto de boas práticas e regras que o 
agricultor deve cumprir. Cerca de 57% da totalidade dos agricultores 
aderentes beneficia desta política em 71% da superfície agrícola útil 
(SAU), envolvendo anualmente um volume de recursos financeiros de 
aproximadamente 300M€. 

8. Para além das medidas do 1º pilar da PAC, as medidas agro-
ambientais (que comprometem o agricultor por 5 anos a boas práticas 
agrícolas mais amigas do ambiente) têm sido implementadas em espaços 
agro-silvopastoris, beneficiando vários agricultores através da promoção 
de processos mais próximos da natureza, paisagem em mosaico, das 
pastagens tradicionais, das raças autóctones e, entre outros, os sistemas 
forrageiros extensivos. 

9. Dos dois pontos anteriores destaca-se a oportunidade de 
aumentar o impacto positivo na defesa da floresta contra incêndios 
(DFCI), através do emprego de animais para reduzir combustível, 
planeando e utilizando no espaço e no tempo as cargas de animais 
adequadas, ou simplesmente tão só, a época de “gradagem” do pousio. 
Ainda por via das agro-ambientais a manutenção do mosaico agrícola 
com sistemas tradicionais, sendo então fundamental, ao nível dos 
fazedores das políticas e seus instrumentos ajustar os incentivos e as 
regras de condicionalidade das políticas pecuária e agrícola, às 
necessidades da política florestal, optimizando as sinergias com as 
medidas de prevenção de incêndios. 

10. No âmbito da Rede Natura 2000 e com um carácter de 
intervenção territorial, as medidas agro-ambientais e silvo-ambientais 
previstas podem ser muito eficazes como instrumento de implementação 
da política de conservação destes espaços, que refira-se, cobrem 27% do 
território nacional e são maioritariamente constituídas por espaços 
florestais. Mais de 20% dos espaços florestais nacionais estão dentro da 
rede natura e carecem de gestão para reduzir o risco de incêndio através 
de intervenções eficientes, onde os tratamentos mecânicos de matagais e 
floresta ou o emprego do fogo controlado ou pastorícia podem 
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desempenhar um papel crucial. Assim, será necessário desenhar medidas 
que satisfaçam os empreendedores locais, reduzindo o risco de incêndio 
e aumentando o valor dos espaços agro-florestais. Para uma utilização 
estratégica destes mecanismos ao nível dos interlocutores locais, sugere-
se a contratualização de serviços claramente quantificados, onde se 
adoptem regras simples e que compatibilizem a multi-funcionalidade 
dos espaços, a revitalização da silvopastoricia, a protecção dos habitats, a 
protecção florestal e o desenvolvimento rural. 

11.  Reconhecendo-se que o mundo rural, sobre os quais foram 
criadas as paisagens e espaços que hoje queremos conservar ou recriar 
está extinto, que o sonho do país arborizado não se verificou (também 
por via dos incêndios), é decisivo para o futuro de vastas áreas do 
território nacional reinventar a gestão do território sobre novos moldes, 
onde a silvopastorícia pode ser o “Ovo de Colombo” que permita a 
gestão equilibrada e sustentável do território que não tem uma vocação 
produtiva agrícola e/ou florestal, fazendo a ponte com os desafios da 
conservação da natureza. 

12.  Vários bons exemplos de experiências e estudos portugueses e 
galegos exemplificam o emprego inteligente de bovinos, ovinos, 
cervídeos, equinos e caprinos na gestão de povoamentos florestais e 
massas arbustivas, subarbustivas e matagais. Nas situações observadas 
realça-se o esforço de ordenamento do território e o emprego de 
correctas técnicas de gestão pecuária e cinegética que permitem a 
compatibilização de diferentes ocupações com os diferentes usos do 
mosaico de montanha ou das grandes planícies de montado. 

13.  A silvopastorícia e a cinegética podem ser motores de 
desenvolvimento rural e de valorização dos espaços agrícolas e florestais, 
constituindo ferramentas poderosas e eficientes para a gestão multi-
funcional destas áreas. A existência de medidas e programas desenhados 
para fomentar estas actividades é crucial e deverá ser desenvolvida de 
forma integrada com as políticas pecuárias, agrícolas, de conservação da 
natureza e florestal, em particular e de forma prioritária de defesa da 
floresta contra incêndios. 
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14.  Uma vez desenhadas estas medidas, envolvendo equipas 
pluridisciplinares de agrónomos, zootécnicos, veterinários, sociólogos, 
silvicultores, arquitectos paisagistas e biólogos é necessário preparar, 
formando agentes e lideres regionais e locais, para a concretização destas 
acções, compatibilizando operacionalmente e no local, os diferentes 
interesses que “disputam” os territórios públicos, comunitários e 
privados. 

15.  Ao longo do debate destas jornadas, observou-se que existem 
soluções técnicas que permitem a execução no terreno de diferentes 
perspectivas, objectivos e funções que os territórios devem satisfazer. 
Mas também ficou claro que as soluções individuais, avulsas e 
corporativas estão expostas a diversos conflitos que impedem a sua 
viabilidade sustentável. Assim, é urgente um esforço de diálogo e de 
concertação de diferentes pontos de vista, tendo ficado claro também, 
que se este exercício de partilha e compatibilização de interesses não se 
verificar (como aconteceu no passado) o desperdício de recursos e o 
agravamento do problema dos incêndios não irá beneficiar ninguém. É 
até muito provável, que contribua para o agravamento dos cenários 
existentes.  

16.  A silvopastorícia, a cinegética e até o melhoramento de 
pastagens, desde que objecto de gestão e enquadramento no território, 
para além dos produtos e bens directos que produz, podem ser 
empregados como uma ferramenta eficiente para a gestão de 
combustíveis, defesa da floresta e melhoria dos solos, podendo este 
serviço ser objecto de transacção. 

17. Através de um adequado desenho das políticas e programas 
públicos de pecuária e defesa da floresta contra incêndios, com estímulos 
e incentivos que desenvolvam a procura e oferta destes serviços, existe 
uma oportunidade concreta de optimizar os recursos financeiros do 
próximo programa quadro 2007-2013.  

18. Através de uma melhoria das práticas de comunicação interna 
dentro da administração pública, parece ser possível a constituição de 
uma plataforma técnica participada também pelos eventuais 
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interlocutores e agentes externos, que no resultado destas jornadas 
avance para um conjunto de objectivos, medidas e acções a serem 
introduzidas nas diversas politicas públicas versadas. 

19.  Observando-se que este esforço de concertação de politicas 
tem que ser desenvolvido na esfera do Ministério da Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e Pescas, propõe-se a constituição de uma equipa 
de trabalho pluridisciplinar que contribua para que as medidas que estão 
a ser desenhadas no âmbito do 1º pilar da PAC e do FEADER, permitam 
a compatibilização dos diferentes interesses, onde a silvopastorícia seja 
uma ferramenta ao serviço: 

a. da existência de espaços agrícolas e florestais resilientes aos 
incêndios 

b. do suporte das fileiras da carne, leite, peles e caça 

c. da conservação da natureza 

d. do desenvolvimento rural 
 

20. Para continuar as jornadas de reflexão sobre a silvopastorícia e 
a gestão de combustíveis e construir um Presente para o Futuro, que se 
deseja melhor e comum, foram disponibilizadas as instalações do INIAP, 
o saber e o esforço de técnicos presentes para a realização de uma 
próxima reunião, com data e agenda a definir. 
 

Os coordenadores desta colectânea entenderam todavia que a mera 
reflexão conjunta a partir de um conjunto de apresentações apresentadas 
num colóquio não era mais do que um primeiro passo de um percurso 
tendente a dar uma nova vida à pastorícia em Portugal e no qual a 
função da pastorícia de prevenção dos incêndios rurais/florestais 
constitui uma componente que importa valorizar, reconhecendo a 
respectiva importância e, sobretudo, dando-lhe outra visibilidade que 
reputamos fundamental para contrariar a imagem e o estatuto social 
negativos associados à figura do pastor. Nestas circunstâncias foi pedido 
aos intervenientes do colóquio que aprofundassem a respectiva reflexão 
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e a passassem a escrito, certos de que esse esforço terá, no futuro, os seus 
frutos. 

 
A leitura dos 11 textos que compõem este livro ficará facilitada se 

os separarmos em 2 grupos distintos. No grupo que inclui os primeiros  
6 textos os autores abordam temas muito diferenciados, todos 
relacionados com a silvopastorícia e a redução do risco de incêndios, mas 
de âmbito geral, no sentido em que têm interesse supra-regional. Nos 
restantes 5 textos os autores enquadram a temática do livro em contextos 
regionais distintos, que vão do Minho ao Algarve. 

 
Henrique Pereira dos Santos apresenta um texto intitulado “Novos 

rumos, caminhos velhos” em que aborda de forma condensada a 
problemática geral dos incêndios rurais em Portugal. Como refere o 
autor “as equações com que se pretende traduzir o problema da gestão 
do fogo estão muito incompletas, quando não mesmo erradas”. Discorda 
da abordagem “oficial” argumentando com uma especificidade 
estrutural do nosso país, e que se traduz num elevado nível de 
florestação; uma Meteorologia crítica, onde sobressai a acção do vento 
Leste; uma sócio-economia em rápida mutação, em que a florestação foi a 
resposta à crise do mundo rural nas áreas marginais. A gestão do mato 
nessas áreas coloca em causa a competitividade florestal. Na opinião do 
autor, nos territórios marginais as soluções que pretendem obrigar os 
proprietários e gestores dos territórios a fazer operações silvícolas 
ruinosas estão condenadas ao fracasso, pelo que a pastorícia, 
provavelmente associada ao fogo controlado será a mais competitiva 
ferramenta de gestão desses territórios, proclama que estaremos então 
num novo tempo e num novo caminho, o da gestão racional do fogo. 

 

João Pinho no trabalho intitulado “Organização do território e 
defesa da floresta contra incêndios” dá-nos uma visão muito completa 
e integrada da complexidade do controlo e combate dos incêndios 
florestais. O autor apresenta algumas propostas de organização do 
espaço e dos usos e actividades que se desenvolvem nos espaços rurais, 
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tendo como objectivo reduzir a incidência de deflagrações e a dimensão 
dos incêndios. Reconhece que a legislação portuguesa já incorporou 
novas orientações que dão particular atenção ao tratamento da paisagem 
e à gestão florestal, actuando em três campos fundamentais: 1 - Novos 
modelos de organização territorial e de gestão; 2 - Selecção dos modelos 
gerais de silvicultura mais adequados; 3 - Novo modelo de 
infraestruturação dos espaços florestais. Questiona o potencial 
exagerado que é atribuído ao uso de “Espécies adequadas e moldes 
modernos” centrando-se na questão essencial de “Como conseguir um 
território globalmente resistente e resiliente à passagem do fogo?”. 
Analisa com algum detalhe “As orientações para a intervenção de defesa 
da floresta contra incêndios (DFCI) no território” que se estruturam em 
torno dos 3 campos fundamentais antes referidos. No capítulo seguinte 
desenvolve o Novo modelo de infraestuturação dos espaços florestais. 
Esta estratégia aborda de forma integrada 3 áreas fundamentais:  
1 - Prevenção da eclosão do fogo, visando diminuir o número de 
ocorrências; 2 - Planeamento do território, visando dotar os espaços 
florestais das características e infraestruturas necessárias para a 
minimização da área ardida e consequentes danos ecológicos e 
patrimoniais, bem como gerir as interfaces floresta/agricultura e 
floresta/zonas edificadas; 3 - Combate aos incêndios, visando a redução 
da área de cada incêndio e a salvaguarda de pessoas e bens, incluindo 
não só o combate estendido a um incêndio florestal mas também a 
primeira intervenção. 

As redes regionais de defesa da floresta visam sobretudo o 
desenvolvimento do ponto 2 e envolvem a execução integrada de Redes 
de compartimentação, através de redes de faixas de gestão de 
combustíveis (FGC, de nível primário, secundário e terciário) e do 
Mosaico de parcelas de gestão de combustíveis. Por último o autor 
apresenta uma síntese do papel da “silvopastorícia no quadro das 
actividades de prevenção estrutural (gestão de combustíveis)”, 
realçando as possibilidades futuras de utilização do pastoreio na gestão 
das faixas e das parcelas dos mosaicos. 
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Arminda Bruno Soares escreve sobre O controlo da vegetação 
herbácea e arbustiva pelos pequenos ruminantes nos ecossistemas 
multifuncionais em Portugal, focando a abordagem em 2 eixos 
fundamentais: 

1º – sobre alguns dos factores que convergem para a ocorrência e 
progressão de fogos, tais como o êxodo das zonas rurais com efeito no 
abandono das terras; a aplicação de medidas da política agrícola comum 
(PAC), que incentivaram a não utilização de milhares de hectares de 
terra, contribuindo desse modo para um abandono progressivo; a 
continuidade de grandes manchas florestais é um dos factores que 
influencia a propagação dos fogos no estrato copas. 

2º – sobre algumas medidas para diminuir a biomassa vegetal 
como foco de incêndios. Propõe a utilização de pastagens naturais e/ou 
melhoradas nas zonas de descontinuidade florestal; a utilização de 
animais ruminantes, nomeadamente ovinos e caprinos, é uma das vias 
para o controlo e maneio destas áreas de descontinuidade florestal 
utilizadas em pastoreio extensivo;  

 

Miguel Bugalho em O pastoreio como ferramenta de gestão dos 
habitats: Prevenção de incêndios rurais assume que devido aos efeitos 
que provoca na vegetação, o pastoreio pode constituir uma ferramenta 
útil na gestão dos habitats e que o controlo da vegetação combustível, 
fundamental na prevenção dos incêndios rurais pode ser feita, em parte, 
através do pastoreio. Defende que para a melhor utilização desta 
ferramenta de gestão é necessário compreender as estratégias 
alimentares dos animais de pastoreio assim como os efeitos que exercem 
na vegetação. 

Numa primeira parte analisa as estratégias alimentares de 
ruminantes e não ruminantes; de Browsers (caprinos), Grazers (bovinos e 
equinos) e Intermediate Feeders (ovinos), depois aborda os efeitos do 
pastoreio na vegetação nomeadamente na composição florística, na 
estrutura, na produtividade, no habitat e no ciclo de nutrientes. 
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Por fim discute o efeito do pastoreio na prevenção de incêndios 
rurais. 

 

António Rigueiro Rodríguez e outros apresentam-nos um artigo 
sobre Prevención de incendios mediante sistemas silvopastorales. 

Consideram que os sistemas silvopastoris são métodos de gestão 
territorial com objectivos múltiplos, entre os quais se inclui a redução de 
risco de incêndios florestais  

Apresentam uma lista das técnicas de prevenção de incêndios 
florestais relativas ao ordenamento do combustível vegetal do sob 
coberto, tais como as desmatações, o fogo e o pastoreio controlado.  

Fazem uma resenha das experiências realizadas em diversos países 
sobre o controle do combustível vegetal mediante o pastoreio. 

O essencial do artigo está na apresentação e interpretação dos 
resultados das investigações que os autores têm realizado, comparando- 
-os com os resultados de outras investigações, detendo-se na última 
experiência conduzida sobre pastoreio de gado equino em pinhal de 
Pinus radiata, comparando dois tipos de maneio do gado-pastoreio 
contínuo e rotacional. 

 

Manuel Belo Moreira sob uma perspectiva sócio-económica 
debruçou-se sobre A pastorícia como prevenção dos fogos rurais: a 
necessidade de um novo empreendedorismo.  

No texto parte-se da ideia, comprovada estatisticamente, de que a 
pastorícia extensiva em Portugal é uma actividade pouco atractiva, 
incapaz de premiar económica e socialmente os pastores que a levam a 
cabo. Acontece porém que se trata de uma actividade com fortes 
externalidades positivas, isto é, produz benefícios para a sociedade que 
não são remunerados através da venda dos produtos pecuários no 
mercado. A esta característica da pastorícia, que em economias 
comandadas exclusivamente pelo mercado a desvaloriza social e 
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economicamente, correspondem, no entanto, enormes potencialidades de 
valorização dessas externalidades positivas desde que o Estado não se 
demita da sua função de regulação. 

Todavia, na situação socioeconómica actual, conseguir dar um 
novo impulso à pastorícia exige que se procure algo diferente do 
passado. Isto é, precisa-se de uma nova pastorícia, articulada com uma 
gestão cuidada da floresta, de forma a garantir que o pastoreio dos 
animais possa ser um instrumento privilegiado na prevenção dos fogos 
florestais ao contribuir para a diminuição da carga combustível nos 
meses mais críticos sob o ponto de vista dos incêndios rurais/florestais.    

O autor reconhece, todavia, que para o desenvolvimento dessa 
nova pastorícia é necessário promover um novo empreendedorismo, ou 
melhor, promover a função empresarial necessária para implantar, na 
prática, a desejada nova pastorícia. Promoção essa que passa pelo 
empenhamento do Estado e ou das autarquias locais, nomeadamente 
envolvendo os diferentes stakeholders interessados e avançar para 
exemplos de demonstração da viabilidade e interesse económico e social 
que possa tornar mais atraente uma função empresarial que a iniciativa 
privado ainda não se mostra interessada em por em prática.       

 

No primeiro texto de âmbito regional, Jerónimo Côrte-Real e Luís 
Pacheco escrevem sobre A pastorícia nas montanhas do Minho: 
perspectivas de utilização na prevenção dos incêndios 

Discutem as condições do Entre Douro e Minho para a 
silvopastorícia. As zonas de aptidão silvopastoril são o produto da 
interligação das actividades agrícola, animal e florestal e assumem uma 
grande expressão na região de Entre Douro e Minho (EDM). Sucede, 
porém, que aquelas superfícies desde há muito estão em profunda 
mutação: em muitas situações, as encostas são invadidas por matos, os 
caminhos ficam encobertos, os espaços tornam-se impenetráveis, 
aumentam os riscos de grandes incêndios florestais. 
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A gestão clássica das zonas de aptidão silvopastoril, que considera 
o pastoreio como um elemento perturbador do funcionamento dos 
ecossistemas, tem marcado o pensamento e a acção relativas a esses 
espaços. As vantagens da silvopastorícia, baseadas na complementa-
ridade entre os sistemas silvícola e animal foram já referidas por diversos 
autores. 

Caracterizam os sistemas pastoris da região apontando que o 
êxodo das populações das montanhas que se tem vindo a verificar ao 
longo dos anos acarreta várias consequências: sem criadores dá-se o 
desaparecimento do animal dos espaços florestais; sem agricultores, o 
corte de matos para as camas dos animais é drasticamente reduzido 
assim como a eliminação de infestantes de reduzido valor alimentar 
pelos pastores no desenvolvimento das suas tarefas de condução e vigia 
dos rebanhos. Este acto de vigia dos rebanhos estende-se com benefícios 
à floresta. 

Apresentam uma proposta de modelo de intervenção em espaços 
florestais na qual a silvopastorícia constitui um instrumento de gestão e 
de ordenamento daqueles espaços, contribuindo também para a 
diminuição dos riscos de incêndio para implementação e desenvolvi-
mento da silvopastorícia no EDM 

 

Filipa Torres, em A Problemática das relações entre a floresta, o 
fogo e o pastoreio: resultados indicadores no norte de Portugal, faz o 
enquadramento das relações entre a floresta, o fogo e o pastoreio, em  
2 perspectivas: 

1º – Avaliação da evolução dos efectivos pecuários e da população 
rural: Efeitos na vulnerabilidade aos incêndios e impacto nas florestas de 
folhosas. Com suporte nos dados dos efectivos pecuários, da ocupação 
do espaço e do regime de fogo no Noroeste Interior e na Cordilheira 
Minhoto-Duriense 

2º – Resposta do biovolume arbustivo a diferentes técnicas de 
gestão: Fogo controlado, corte e pastoreio. Apresentando-nos os 
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resultados de uma investigação conduzida na região Norte onde faz a 
caracterização dos locais estudados, do dispositivo experimental, e a 
avaliação da evolução do volume da vegetação e dos efeitos das 
diferentes técnicas de gestão,  

 

Marina Castro em A utilização dos pequenos ruminantes na 
prevenção dos incêndios rurais. Estratégia pró-activa de promoção 
silvopastoril, tendo como suporte a experiência das zonas de Montanha 
do Nordeste Transmontano, centra-se na análise das transformações 
ocorridas no meio rural com incidência sobre a pastorícia extensiva, nos 
potenciais impactos desta actividade na gestão dos combustíveis, e na 
relação desta actividade com os fogos rurais.  

Discute as implicações do sistema de pastoreio tradicional no uso 
do território e o efeito da presença do rebanho. 

A silvopastorícia é considerada uma ferramenta de gestão de 
combustíveis e de meio privilegiado de vigilância de territórios rurais. A 
revitalização da pastorícia extensiva poderá responder a novas 
solicitações que não exclusivamente as produtivas, nas quais se incluem 
a protecção dos espaços florestais 

A redução da biomassa combustível era, assim, um processo 
natural e integrado numa lógica de auto-suficiência e auto- 
-sustentabilidade. Todavia, a diminuição da pressão humana sobre os 
territórios agrários, a par da modernização da actividade agrária e da 
transformação das sociedades rurais, alterou profundamente este 
equilíbrio. Defende por isso, a necessidade de Politica de Ordenamento 
do Território Rural  

O aumento da resiliência do território aos incêndios florestais 
implica, entre outras, uma correcta gestão dos combustíveis. Neste 
contexto, o interesse pela reinvenção de formas de gestão dos 
combustíveis de tipo mais natural e que simultaneamente tenham 
capacidade para gerar riqueza é amplamente reconhecido.  



 15 

Caracteriza o modelo tradicional de uso do espaço e apresenta 
medidas para a promoção da silvopastorícia  

 

Carlos Carmona Belo e outros apresentam-nos um texto sobre 
Sistemas de produção animal extensivos. A pastorícia e os produtos de 
qualidade. Alentejo e Serra da Estrela. 

É um texto denso, em que os autores analisam os sistemas pastoris 
de duas regiões bem distintas, mas com ancestrais tradições ligadas à 
pastorícia. Embora apresentem características bem diferentes, têm em 
comum o facto da produção animal aí ter originado ao longo da história 
produtos de qualidade merecedores de serem certificados. 

A caracterização dos sistemas do Alentejo é feita desenvolvendo os 
seguintes tópicos: a utilização da terra, o sistema produtivo: a capacidade 
alimentar e impactos no ecossistema, os produtos animais, a conservação 
e a multifuncionalidade do ecossistema. 

A caracterização da pecuária extensiva na Serra da Estrela está 
enquadrada nos seguintes temas: Utilização da terra, Sistema produtivo, 
A conservação e a multifuncionalidade do ecossistema. 

De salientar que os autores dão notícia de projectos em curso em 
que se procura aplicar modos de produção (Modo de Produção 
Biológico, Modo de Produção Integrada, e Sustentabilidade Garantida) 
que são acumuláveis com as certificações DOP e IGP. 

 

Por último, João Cassinello apresenta as Perspectivas da 
silvopastorícia na serra do Algarve. O contributo dos caprinos. 

Faz a descrição da serra, que ocupa cerca de 2/3 do território do 
Algarve e é considerada uma zona muito sensível, não só devido a 
factores físicos, onde os incêndios, a seca e erosão têm tido nos últimos 
anos um grande relevo, como também pelo factor humano, face ao êxodo 
e progressivo despovoamento que nas zonas mais interiores se faz sentir. 
Caracteriza a vegetação predominante na região e a caprinicultura 
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considerada uma das principais actividades na agricultura da zona, 
devido à importância dos seus produtos: cabrito, leite e queijo. 

Dado que grande parte deste território está vocacionada para a 
silvopastorícia, num modelo que privilegie os recursos naturais e a 
valorização dos seus produtos. O caso da caprinicultura merece 
particular destaque, pois assenta na exploração da raça autóctone, a 
Cabra Algarvia. Este tipo de animal está extremamente bem adaptado à 
zona e com especial interesse, pois grande parte das suas necessidades 
nutritivas são satisfeitas durante o pastoreio, com destaque para o 
consumo de herbáceas e arbustivas naturais, o que lhe permite ser um 
bom auxiliar na defesa de terrenos contra incêndios, devido à 
consequente redução de carga combustível. 

Apresenta pois, de forma pormenorizada O caso dos caprinos, 
caracterizando o sistema de exploração, o comportamento alimentar dos 
caprinos, e a pastagem em regime silvopastoril. 

Termina sugerindo medidas de apoio à caprinicultura e realçando 
o papel da IE&D numa respectiva de futuro da actividade. 

  

 

 

 

 

 

 



NOVOSNOVOSNOVOSNOVOS    RUMOS,RUMOS,RUMOS,RUMOS,    CAMINHOSCAMINHOSCAMINHOSCAMINHOS    VELHVELHVELHVELHOSOSOSOS    

 
Henrique Pereira dos Santos 

 

 

Tenho para mim que muito do que se escreve e diz em Portugal 
sobre fogos não tem grande base. 

Não quero com isto dizer que as pessoas envolvidas não se 
empenhem em estudar e recolher informação, mas simplesmente não se 
podem obter resultados certos a partir de equações erradas. 

E o que tenho para mim é mesmo que as equações com que se 
pretende traduzir o problema da gestão do fogo estão muito 
incompletas, quando não mesmo erradas. 

 

Uma especificidade estrutural 
 
O primeiro pressuposto com que não estou de acordo é o de que 

Portugal não tem grande especificidade que justifique olhar de forma 
diferente para os dados dos fogos de Espanha, por exemplo. 

A razão do meu desacordo pode ser explicado com algumas 
comparações: 

 

Espanha Portugal 

50 000 000 ha  8 900 000 ha 

Área florestal (30%) Área Florestal (38%) 

490 000 ha de sobreiro 713 000 ha de sobreiro 

550 000 ha de eucalipto 672 000 ha de eucalipto 
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Olhar para este pequeno quadro permite-nos verificar como não só 
Portugal é mais florestado que Espanha, como sobretudo a área quer de 
eucalipto quer de sobreiro é, em termos absolutos, substancialmente 
superior em Portugal apesar da dimensão do país ser cerca de um quinto 
da de Espanha. 

Se pelo contrário se olhasse para as áreas de azinheira facilmente 
veríamos o inverso: um maior peso em Espanha que em Portugal. 

Esta diferente ocupação do solo não é resultado de opções socio- 
-económicas, mas sim de condições edafo-climáticas substancialmente 
diferentes em Portugal e em Espanha. 

Em rigor dever-se-ia dizer, para este efeito, das Espanhas, porque 
dentro de Espanha as condições variam enormemente de região para 
região. 

Esta especificidade pode também ser vista em mapas de 
produtividade dos matos onde são visíveis manchas de maior 
produtividade nas zonas mais litorais e, dentro destas, na fachada 
atlântica galaico-portuguesa. 

Há portanto especificidades estruturais da fachada galaico-
portuguesa que justificam regimes de fogo diferentes de muitas outras 
partes do Mediterrâneo. 

 

Meteorologia crítica 
 
Outro aspecto fundamental da equação diz respeito à 

meteorologia, ou se quisermos mais rigor, à caracterização meteorológica 
dos poucos dias do anos (cerca de quinze ou menos) em que arde 80% da 
área anual. 

Têm sido usados um conjunto de índices que caracterizam os 
períodos mais críticos para os fogos. Estes índices combinam os 
elementos clássicos de temperatura, humidade, velocidade do vento, e 
servem para caracterizar períodos de tempo em que se admite um maior 
risco de incêndio. 
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Estes índices são bons, caracterizam as alturas de maior risco, mas 
na verdade confundem a interpretação das situações extremas associadas 
aos poucos dias no ano em que arde a maioria da área. 

No terrível ano de 2003, quando arderam mais de 400 000 hectares, 
uma parte muito significativa ardeu durante cerca de quinze dias de 
vento leste forte, com a notável excepção do dia 3 de Agosto em que o 
vento rodou para sul, com implicações bem visíveis nas notícias de jornal 
que hoje se podem consultar nos arquivos. 

Tal como nesse ano, também em 2004, nos grande incêndios do 
Algarve (e já agora da Andaluzia) estava presente o vento Leste. 

Ou mais recentemente nos grandes fogos da Galiza (e já agora do 
norte do Minho português) lá estiveram presentes nove dias de vento 
Leste (embora fraco e não forte como no terrível 2003 português). 

Temos portanto na equação condições estruturais de elevada 
produtividade de matos, associadas a condições meteorológicas 
conjunturais associadas a episódios de vento Leste com efeitos brutais 
quando se prolongam por vários dias. 

 

Uma socio-economia em rápida mutação 
 

Poder-se-ia dizer que a combinação destas condições estruturais e 
conjunturais sempre existiu e o problema do fogos, na dimensão que  
conhecemos, é relativamente recente. 

Sim, é verdade. 

Os solos agrícolas são uma raridade preciosa em Portugal e com a 
globalização e a mecanização muitos deles perderam competitividade. 

Antes deste processo, o seu fundo de fertilidade era mantido com 
pesadas estrumações a partir das camas do gado feitas a partir da roça 
dos matos. 

A agricultura era o centro económico das comunidades rurais, à 
roda da qual se estruturavam os outros usos do território. 
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Com vastas áreas imprestáveis para a agricultura foi o gado miúdo 
que se encarregou de transformar urzes, carqueijas, tojos, etc. em matéria 
comestível (Cabras sobretudo, nas agrestes serras do Norte e Centro, 
ovelhas e porcos de montanheira nos xistosos e suaves relevos femininos 
do Sul). 

O trabalho animal foi também fundamental na economia do 
sistema, abrindo o espaço para os animais de maior porte. Neste sistema 
o gado nunca substituiu a produção agrícola mas emergiu onde esta não 
era possível 

Ora este modelo económico, que sempre esteve sujeito a tensões 
significativas resultantes da sua baixa produtividade (com excepção de 
algumas regiões do país), sucumbiu à falta de braços resultante das 
várias vagas de emigração e abandono, de forma muito evidente a partir 
da revolução urbano-industrial. 

 

A florestação 
 

A primeira resposta aos sintomas de exaustão por excesso de 
população (a que estava associado o sobrepastoreio) procurou soluções 
na florestação e interdição do pastoreio. 

A diabolização do gado miúdo, sobretudo da cabra, é feita de 
forma sistemática quer em documentos técnicos dos responsáveis 
florestais, quer até na literatura.1 

A floresta foi entendida como alternativa à pastorícia e o Estado 
lançou um ambicioso plano de florestação que nos trouxe dos cerca de 
8% de área florestada do fim do século XIX aos cerca de 38% actuais. 

                                                 
1 «figura esguia e ágil, de chifres aguçados, dentes cortantes como facas e a pata rachada 
como a que tem o Diabo figurado na bandeira da paróquia, aos pés do arcanjo São Miguel». 
... «a executora da sentença de morte da nossa floresta (...), mais funesta que o machado», ... 
«o pastor lance o fogo com o fim de conseguir novos rebentos para o dente voraz». ... «Esse 
bicho, se o não exterminarem ou, pelo menos, reduzirem, deixando apenas o bastante para 
a caçoilada em dias festivos, dentro em poucos anos esta povoação (...) ou acaba de todo ou 
terá somente dois ou três casais»" Tomás da Fonseca in “O Pinheiro”. 
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A gestão desta imensa tarefa assentou em mão-de-obra barata, 
muito dinheiro público e, last but not least, na complementaridade entre 
a produção de milho e a floresta, através da roça manual dos matos em 
vez do pastoreio (embora o pastoreio subsistisse de forma comple-
mentar, tal como a apanha de lenha para a cozinha e aquecimento das 
casas). 

Com a já referida desintegração económica da produção de milho 
em economia familiar, desintegrou-se também este sistema campo/ 
/monte que garantia a retirada dos matos dos pinhais. 

A partir desse momento a retirada dos matos das áreas florestais 
passou a ter de ser assegurada no quadro da gestão florestal, o que nunca 
tinha acontecido antes. 

 

A competitividade florestal 
 

A partir do momento em que a gestão dos matos deixa de ser 
assegurada pela agricultura ou pastoreio, o custo desta operação passa a 
ser fundamental na rentabilidade dos povoamentos florestais. 

Com a globalização e o baixo preço do petróleo passa a ser possível 
colocar madeira nos portos portugueses a preços competitivos para a 
indústria. 

O que significa que com a elevada produtividade resultante das 
condições edafico-climáticas já referidas as operações de corte de matos 
têm uma frequência elevada, isto é, um elevado custo. 

Em grande parte do país este custo não é suportado pela 
rentabilidade da floresta, o que tem como efeito o abandono da sua 
gestão. 

Por outro lado, o elevado risco de incêndio existente inibe o 
investimento na florestação, pelo que muitas áreas abandonadas pela 
agricultura e pastoreio são também abandonadas pela gestão florestal. 
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Nestas condições surge o terceiro elemento central da equação dos 
fogos em Portugal: a acumulação de combustível, que é a filha 
indesejada da falência do mundo rural. 

 

Territórios marginais 
 

Estes territórios, abandonados pela actividade económica, quer 
estejam florestados quer não, e que quase todos os anos acumulam 
combustível (porque o ciclo de fogo é suficientemente dilatado) são 
territórios marginais. 

São estes territórios marginais as áreas principais de incidência do 
fogo. Os territórios vizinhos, mesmo que geridos, não são 
descontinuidades suficientemente fortes em dias de vento Leste, e 
consequentemente ardem também. 

O que levanta o problema de saber qual é o custo de não gestão 
destes territórios, mas isso exigiria a construção de uma nova equação 
que sai fora do âmbito deste texto. 

Aqui chegados, e identificados três elementos da equação (e suas 
derivações) como sejam as condições edafo-climáticas estruturais, as 
condições meteorológicas conjunturais e a gestão de combustível que 
resulta do modelo socio-económico, estamos em condições de tentar 
resolver o problema. 

As soluções que pretendem obrigar os proprietários e gestores dos 
territórios a fazer operações silvícolas ruinosas estão condenadas ao 
fracasso. 

Resta pois avaliar que instrumentos de gestão de combustível estão 
à nossa disposição para lidar com as condições estruturais e conjunturais 
que dificilmente podemos influenciar. 

 

 

 



 23 

Gestão de combustíveis 
 

Recentemente tem sido apontada como uma moderna solução a 
produção de electricidade em centrais de biomassa a partir dos matos. O 
tempo se encarregará de demonstrar que dificilmente se pode produzir 
electricidade a partir de uma biomassa que é sobretudo água e ar, com 
baixíssimos valores de potencial energético. Esta solução poderá ser 
interessante para os resíduos das explorações florestais competitivas ou 
para os resíduos da indústria da fileira, mas é pouco menos que inútil 
para a gestão dos territórios marginais. Em qualquer caso é uma solução 
cara. 

Tradicionalmente existem dois usos fundamentais para os matos: a 
produção de estrumes ou, se preferirmos, o aumento do fundo de 
fertilidade do solo; a produção de carne, leite e sobretudo queijo ou, se 
quisermos, a pastorícia. E associado à pastorícia uma técnica: o fogo 
controlado. 

De todas as soluções até hoje discutidas, a pastorícia é a que tem 
sobrevivido com apoios sociais marginais. É a que não tem sido objecto 
de estudo e investigação ao mesmo nível que as outras. É a que tem sido 
socialmente ostracizada. E ainda assim é a que mantém a maior 
competitividade. 

Um dia, quando a pastorícia, provavelmente associada ao fogo 
controlado, tiver sido reconhecida como a mais competitiva ferramenta 
de gestão dos territórios marginais estaremos num novo tempo e num 
novo caminho: o da gestão racional do fogo. 
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João Pinho 

 

 

Introdução 
 

Os incêndios verificados nos últimos anos, afectando uma média 
anual de 213 000 ha entre 2001 e 2005, impuseram a adopção urgente de 
uma nova forma de intervenção no território, em especial nas regiões de 
montanha e do interior, que se contam entre as mais deprimidas do país 
do ponto de vista económico e social.  

A nova dimensão ganha pelos incêndios florestais a partir da 
década de 1970 implica uma abordagem integral do território, partilhada 
pelas diferentes políticas sectoriais de intervenção, com o objectivo de 
garantir que todos os espaços rústicos são alvo de tratamento e gestão 
permanentes. Foram nesse sentido, aliás, as determinações dos poderes 
públicos logo após a desastrosa época de fogos de 2003. 

Esta comunicação apresenta algumas propostas de organização do 
espaço e dos usos e actividades que se desenvolvem nos espaços rurais, 
seguindo as orientações estratégicas nacionais e regionais para a 
recuperação das áreas ardidas em 2003 e 2004 produzidas pela Equipa de 
Reflorestação2 e adoptadas pelo Governo através da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 5/2006, de 18 de Janeiro.  

Muitas desta orientações foram entretanto incorporadas na 
legislação e no sistema de planeamento portugueses, com especial 
destaque para o recentemente aprovado Decreto-Lei n.º 124/2006, de  

                                                 
2 Estrutura de missão, de carácter intersectorial e interministerial, criada no âmbito do 
Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas em 2004 (Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 17/2004, de 2 de Março. 
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28 de Junho, e para o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra 
Incêndios, publicado em Maio de 2006.  

Novas orientações dão particular atenção ao tratamento da 
paisagem e à gestão florestal, actuando em três campos fundamentais: 

1.º - Novos modelos de organização territorial e de gestão; 

2.º - Selecção dos modelos gerais de silvicultura mais adequados; 

3.º - Novo modelo de infraestruturação dos espaços florestais  

 
Para cada um destes capítulos é essencial, em paralelo com a 

infraestruturação do território, avaliar quais os usos e actividades que 
poderão concorrer para o objectivo principal de manter uma paisagem 
rural mais resistente e resiliente aos incêndios florestais.  

De entre os diferentes usos, a silvopastorícia é um dos que revela 
maior potencial para garantir uma gestão eficiente dos diferentes estratos 
de combustíveis em distintas formações de matos e florestas, ao mesmo 
tempo garantindo a produção de riqueza e emprego local. 

 

Espécies adequadas e moldes modernos? 
 

Ciclicamente, após verões particularmente gravosos em superfície 
ardida, espaços emblemáticos afectados ou perdas de vidas humanas, as 
instituições públicas e a sociedade em geral reclamam por novas 
medidas de luta contra os incêndios e por um “novo ordenamento 
florestal”. Apenas um exemplo, de 2003: 

“[a Assembleia da República] resolve recomendar ao governo a adopção 
de espécies adequadas nas acções de repovoamento e reordenamento 
florestal, realizadas em moldes modernos, bem como a adopção dos 
necessários mecanismos de prevenção” 

(Resolução da Assembleia da República n.º 71/2003, de 22 de Agosto) 
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A necessidade de uma gestão florestal em “moldes modernos” 
pode observar-se nos textos sobre prevenção de incêndios já desde 
meados do século passado e mecanismos de prevenção estão plasmados 
na lei pelo menos desde 1970. 

Contudo, a partir de meados da década de 70, a discussão tem-se 
centrado sobretudo nas “espécies adequadas”, com a frequente 
desqualificação de certas espécies arbóreas em função da sua 
inflamabilidade (como o pinheiro-bravo ou o eucalipto), esquecendo que 
noutros países de clima similar as mesmas espécies quase não ardem ou 
que outras formações vegetais espontâneas apresentam uma 
inflamabilidade ainda mais elevada, como sucede com alguns matos, e 
deixando para segundo plano aquilo que realmente importa:  

“Como conseguir um território globalmente resistente e resiliente à 
passagem do fogo?” 

Um dos trabalhos fundadores foi publicado em 1965 e já avaliava 
assertivamente os “calcanhares de Aquiles” da nova organização, então 
emergente, do mundo rural no Norte e Centro interiores, regiões em 
acelerado despovoamento. 

No seu relatório Princípios Básicos de Luta Contra Incêndios na 
Floresta Particular Portuguesa, Quintanilha et al. (1965) identificam as 
estratégias necessárias para a resolução do (novo) problema dos grandes 
incêndios na floresta privada das regiões em acentuada perda 
demográfica. Redigido na sequência de incêndios de grandes dimensões 
que afectaram, em parte, propriedades administradas pelos Serviços 
Florestais e, também, após a criação da primeira comissão 
interministerial sobre incêndios florestais, constitui nas suas linhas gerais 
uma proposta de grande actualidade, que incluía entre outros: 

– A redefinição da gestão florestal privada em “moldes novos” nas 
regiões florestais de minifúndio, constituindo zonas de 
intervenção (“polígonos florestais”) com dimensão suficiente 
para “encarar com realismo e eficiência a resolução de problemas 
de produção e conservação florestais”, designadamente através 
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da introdução de medidas de silvicultura preventiva e de 
infraestruturação; 

– O planeamento da infraestruturação dos espaços florestais e da 
sua defesa a um nível sub-regional (em superfícies de 50 a 60 mil 
hectares); 

– A adopção de novos sistemas de prevenção e combate, assentes 
na profissionalização dos seus agentes, designadamente dos 
bombeiros e dos sapadores florestais; 

– A indispensabilidade da revitalização social e demográfica das 
regiões florestais. 

 
Objectivamente, a solução para as causas estruturais dos incêndios 

estava delineada, mas as prioridades do país eram outras e o problema 
dos incêndios florestais só viria a passar verdadeiramente para a linha da 
frente da opinião pública e da governação já no século XXI. 

 

As orientações para a intervenção de defesa da floresta contra 
incêndios (DFCI) no território 
 

Com base nos trabalhos de planeamento realizados pela referida 
estrutura de missão criada após os incêndios do Verão de 2003 para 
planear a recuperação das áreas ardidas foram identificadas três linhas 
de acção principais para uma nova intervenção no espaço rural: 
 

1.ª - Novos modelos de organização territorial e de gestão:  

Nesta linha de acção visa-se não só condicionar a expansão e 
redução das áreas arborizadas e a alteração das composição da floresta, 
num quadro de racionalidade ecológica e económica e sempre no âmbito 
das zonas de intervenção florestal (ZIF) e dos planos de gestão florestal, 
mas também definir e implementar generalizadamente medidas de 
silvicultura preventiva, gerir correctamente a vegetação das galerias 
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ribeirinhas, proteger os aglomerados populacionais e condicionar a nova 
edificação nos espaços rurais. 

É sobretudo importante salientar aqui a necessidade de executar 
medidas de silvicultura preventiva, entendida como a gestão da estrutura 
(continuidades vertical e horizontal dos estratos de combustível) e composição 

florestais (inflamabilidade e combustibilidade das espécies), à escala do 

povoamento, a qual visa dificultar a progressão do fogo e diminuir a sua 
intensidade, limitando os danos potenciais causados no arvoredo. 
Pretende-se, assim, conferir aos povoamentos a máxima resistência à 
passagem do fogo e reduzir a dependência das forças de combate para a 
sua protecção, complementado as redes regionais e locais de defesa da 
floresta. 

Não podemos esquecer que, no que respeita à propagação do fogo, 
a composição dos povoamentos desempenha um papel muito menos 
importante que a sua estrutura interna, facto que deve ser tido em 
consideração no processo de selecção das espécies: foi estimado que a 
gestão das continuidades horizontal e vertical dos estratos de 
combustíveis contribui em cerca de ¾ para a resistência dos 
povoamentos ao fogo (foto 1, em anexo). 

A selecção de espécies que apresentem uma elevada resistência a 
incêndios de baixa ou média severidade (como o sobreiro ou o pinheiro-
bravo na fase adulta) ou boa capacidade de recuperação após o fogo, 
sobretudo por regeneração vegetativa (como sucede com boa parte das 
espécies folhosas da região mediterrânica, ver (foto 2, em anexo) 
constitui igualmente uma forma de aumentar a resiliência dos 
povoamentos e a permanência de paisagens arborizadas. 

Esta linha de acção é a de mais difícil concretização nos mais de 5,5 
milhões de hectares de espaços florestais, que em grande parte não estão 
cadastrados e que são detidos por pequenos proprietários há muito 
desligados da sua gestão, mas nela reside a sustentabilidade no longo 
prazo da política de defesa contra incêndios. 

2.ª - Selecção dos modelos gerais de silvicultura mais adequados, 
recorrendo a um conjunto de espécies de utilização prioritária, que não 
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citaremos aqui por fastidioso e muito adaptado à realidade das regiões 
de reflorestação; 

3.ª - Novo modelo de infraestruturação dos espaços florestais, com a 
concepção, planeamento e execução de redes regionais de defesa da 
floresta (RDF), que compartimentam os espaços florestais, garantem a 
gestão estratégica dos combustíveis e integram as principais vertentes da 
defesa da floresta contra incêndios.  

 
É sobretudo sobre esta componente de intervenção de DFCI que 

nos ocuparemos nos pontos seguintes, pois é uma das que mais beneficia 
da actividade pastoril. 

 

A modelação e infraestruturação da paisagem 
 
A RDF tem como função primordial concretizar territorialmente, 

de forma coordenada, a estratégia regional de defesa da floresta contra 
incêndios, a qual tem por finalidade a redução da taxa anual de incidência 
de fogos florestais para níveis social e ecologicamente aceitáveis, 
identificados no Plano Nacional de DFCI e nos planos regionais de 
ordenamento florestal (PROF).  

Esta estratégia aborda de forma integrada 3 áreas fundamentais:  

1. Prevenção da eclosão do fogo, visando diminuir o número de 
ocorrências; 

2. Planeamento do território, visando dotar os espaços florestais das 
características e infraestruturas necessárias para a minimização 
da área ardida e consequentes danos ecológicos e patrimoniais, 
bem como gerir as interfaces floresta/agricultura e 
floresta/zonas edificadas. 

3. Combate aos incêndios, visando a redução da área de cada 
incêndio e a salvaguarda de pessoas e bens, incluindo não só o 
combate estendido a um incêndio florestal mas também a 
primeira intervenção; 
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As redes regionais de defesa da floresta visam sobretudo o 
desenvolvimento do ponto 2 das estratégias de DFCI, embora 
naturalmente abordem também aspectos directamente relacionados com 
os restantes dois pilares (por exemplo, as estratégias de combate 
estendido devem contemplar, sempre que existam, as oportunidades de 
combate directo nas faixas de rede primária a frentes de incêndios de 
média/elevada intensidade ou aos seus flancos). 

 
As RDF envolvem a execução integrada de(Foto 3, em anexo):  

– Redes de compartimentação, através de redes de faixas de gestão 
de combustíveis (FGC, de nível primário, secundário e terciário); 

– Mosaico de parcelas de gestão de combustíveis; 

– Rede viária DFCI; 

– Rede de pontos de água DFCI; 

– Rede de vigilância e detecção de fogos; 

– Rede de infraestruturas de combate. 
 
 

As duas primeiras componentes da RDF – rede de faixas e 
mosaico de parcelas de gestão de combustível, assumem particular 
relevância e prioridade no âmbito da legislação actual de DFCI, pelo que 
serão expostas com maior detalhe. 

O redesenho, à escala da paisagem, da distribuição dos usos do 
solo com vista ao estabelecimento de descontinuidades nas formações 
vegetais e o tratamento estratégico dos combustíveis florestais 
constituem duas das principais componentes da reestruturação dos 
espaços florestais e são um complemento indispensável às medidas de 
silvicultura preventiva, que operam à escala do povoamento. 

Existem duas estratégias complementares de intervenção na 
modificação dos combustíveis quanto ao seu arranjo espacial: faixas de 
gestão de combustível, numa lógica de “contenção activa” do fogo em 
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bandas que definem compartimentos mais ou menos vastos3, e parcelas 
de gestão de combustível, que actuam numa lógica de modificação do 
comportamento do fogo em pontos identificados como críticos, para os 
quais se definem zonas de tratamento de combustíveis de dimensão 
variável, com o objectivo de retardar o mais possível o avanço das frentes 
de fogo. 

Numa região predominantemente florestal entende-se por faixa de 
gestão de combustível (FGC) uma porção de território, com forma mais 
ou menos linear, onde se garante a remoção total ou parcial de biomassa 
florestal, através da afectação a usos não florestais (agricultura, 
infraestruturas, etc.) e do recurso a determinadas actividades 
(silvopastorícia, etc.) ou a técnicas silvícolas (desbastes, desramações, 
limpezas, fogo controlado, etc.), com o objectivo principal de reduzir o 
perigo de incêndio. As faixas de gestão de combustível subdividem-se 
em: 

– faixas de redução de combustível (FRC), em que se procede à 
remoção (normalmente parcial) do combustível de superfície, à 
supressão da parte inferior das copas e à abertura dos 
povoamentos; 

– faixas de interrupção de combustível (FIC), em que se procede à 
remoção total dos estratos de combustível (arbóreo, arbustivo, 
herbáceo, outro material lenhoso [cepos, troncos e ramos mortos, 
etc.], musgos, líquenes e folhada, e ainda húmus). 

 
As FGC cumprem três funções primordiais (RIGOLOT, 2000), que 

frequentemente têm sido confundidas nas estratégias portuguesas 
(nacionais e locais) de DFCI e mesmo em textos de orientação técnico-
científica: 

– FGC cujo principal objectivo é a diminuição da superfície 
percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando uma 

                                                 
3 Está-se aqui a referir, apenas, às faixas de gestão de combustível da rede primária, as 
únicas definidas à escala da paisagem. 
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intervenção directa de combate na frente de fogo ou nos seus 
flancos (função 1); 

– FGC cujo principal objectivo é reduzir os efeitos da passagem 
de grandes incêndios protegendo, de forma passiva, vias de 
comunicação, infraestruturas, zonas edificadas e povoamentos 
florestais de valor especial (função 2); 

– FGC cujo principal objectivo é o isolamento de focos potenciais 
de ignição de incêndios, como sejam as faixas paralelas às linhas 
eléctricas ou à rede viária, as faixas envolventes aos parques de 
recreio, etc. (função 3). 

 
A rede regional de FGC contempla três níveis, consoante a(s) 

sua(s) funcionalidade(s) e responsabilidade de manutenção: 

– rede primária, de nível sub-regional, delimitando comparti-
mentos com determinada dimensão, desenhada primordial-
mente para cumprir a função 1, mas desempenhando igualmente 
as restantes; 

– rede secundária, de nível municipal, estabelecida para as 
funções 2 e 3; 

– rede terciária, de nível local e apoiada nas redes viária, eléctrica 
e divisional das explorações agro-florestais, desempenhando 
essencialmente a função 3. 

 
Os indicadores de referência para o planeamento, instalação e 

manutenção das FGC são apresentados nas Orientações Estratégicas, tendo 
como base a experiência obtida noutras regiões de clima mediterrânico, 
como nos departamentos do sul de França (por exemplo com a reseau de 
coupures de combustible, que incluem as LICAGIF – lignes de combat 

préparées à l’avance contre les grands incendies de forêts – cujo esquema 
simplificado pode ser observado na foto 4 (em anexo), retirada de COLIN 
et al., 2001) ou na região Oeste dos Estados Unidos (fuelbreaks, shaded 
fuelbreaks systems, defensible fuel profile zones e buffer zone fuel management). 
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Em conjunto com as redes de faixas, a manutenção de um mosaico 
de parcelas de gestão de combustível, estrategicamente localizadas, 
onde se procede à gestão dos vários estratos de combustível e à 
diversificação da estrutura e composição das formações vegetais, 
contribui decisivamente para a eliminação das principais condições que 
contribuem para os fogos de dimensão e intensidade catastróficas: 

– Fortes acumulações de combustíveis; 

– Continuidade de estratos de combustível, quer horizontal quer 
verticalmente; 

– Elevada proporção de combustíveis mortos; 

– Distribuição geográfica desfavorável destas características. 
 

A redução de combustíveis no interior dos compartimentos 
definidos pelas redes primária e secundária de faixas de gestão de 
combustível é um complemento obrigatório para garantir a eficácia geral 
da RDF e deve ser alvo de uma programação plurianual (simultânea com 
a da manutenção das redes) que optimize a sua contribuição para essa 
Rede. Neste processo deverão ser também colhidos todos os elementos 
geográficos relativos a alterações significativas do uso do solo, como 
áreas percorridas por incêndios, novas albufeiras, terrenos convertidos 
em agricultura intensiva, etc., susceptíveis de integrar este mosaico. 

A exemplo das FGC, o planeamento do mosaico de parcelas de 
gestão de combustível carece de um complexo conjunto de informação 
técnica que, caso a caso, fundamente as diferentes opções. Muito desse 
conhecimento não está ainda disponível para as condições portuguesas, 
podendo contudo proceder-se a algumas generalizações com base na 
experiência adquirida noutras regiões de clima mediterrânico, como o 
SO da América do Norte. 

A localização, tipo e forma de instalação das parcelas é também 
determinada por uma análise inicial dos “caminhos preferenciais do 
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fogo”4 e das condicionantes ecológicas, silvícolas, históricas e socio-
económicas para a região. O objectivo aqui é garantir uma 
implementação territorial de áreas tratadas que bloqueie esses “caminhos 
preferenciais” e optimize os benefícios face às diferentes restrições em 
jogo, sejam elas o custo da sua criação e manutenção, a facilidade de 
combate aos incêndios, o impacte paisagístico, etc. 

A manutenção das FGC e do mosaico deve ser programada a 
médio-longo prazo e recorrer a técnicas de redução dos combustíveis 
interessantes do ponto de vista económico e ecológico, como a recolha de 
biomassa para energia, a silvopastorícia (que adiante aprofundaremos), 
práticas agrícolas ou o fogo controlado, p.ex.; qualquer uma destas 
ferramentas apresenta actualmente um assinalável campo de aplicação 
potencial, sendo frequente muitas vezes associar mais do que uma 
técnica (foto 5, em anexo). 

Como já se referiu, a descontinuidade vertical e horizontal dos 
combustíveis produzida pelas FGC e pelo mosaico de parcelas de gestão 
de combustível é apenas um complemento das medidas de silvicultura 
preventiva, à escala local e do povoamento, as quais requerem um 
conhecimento técnico especializado e uma leitura perspicaz da paisagem; 
por essa razão, normalmente não são aplicadas nem nos projectos de 
gestão nem nos de implantação de novos povoamentos florestais. A 
criação de zonas de intervenção florestal constitui uma oportunidade 
para a concretização no terreno de estratégias DFCI mais esclarecidas e 
integradas nas restantes vertentes da política florestal e nas outras 
políticas sectoriais. 

Diversas regiões mediterrânicas europeias vêm ensaiando, desde 
há algumas dezenas de anos, múltiplas formas de integração das 
actividades tradicionais rurais com o objectivo explícito de aumentar a 
resistência dos espaços florestais aos incêndios.  

 

                                                 
4 Identificados recorrendo a software específico ou a profundo conhecimento de campo 
sobre o comportamento do fogo numa determinada região. 
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No que respeita por exemplo às faixas de gestão de combustível, 
esse esforço foi reconhecido pelas instâncias comunitárias, que o 
traduziram mesmo nos sucessivos regulamentos de financiamento ao 
sector agrário, como sucedeu em 19995 e em 20066, que explicitamente 
prevêem o apoio monetário à constituição e manutenção de “corta-
fogos” através de práticas agrícolas (até 120 euros/hectare/ano, no caso 
do Reg. (CE) n.º 1257/1999) (foto 6, em anexo). 

 
Infelizmente, esta medida de política agrícola comunitária, que 

poderia ter um efeito benéfico na concretização das propostas do grupo 
de trabalho da DGSFA de 1965, pouco eco teve na transposição 
portuguesa dos regulamentos comunitários. Remetida para uma obscura 
alínea na portaria de regulamentação da Subacção 3.5 da Medida AGRIS, 
a adesão a estes apoios foi virtualmente nula, ao contrário do que 
sucedeu noutros países europeus. 

Ambos os factos evidenciam um dos mais graves equívocos das 
políticas territoriais e ambientais portuguesas até há alguns anos: 
subestimar o abandono dos espaços rurais e as consequentes perda de 
compartimentação e acumulação de biomassa, vistas por uns sobretudo 
como uma forma de disponibilizar terras para a florestação e, por outros, 
como a possibilidade (ainda por cima quase gratuita!) de reconstituição 
de ecossistemas mais complexos e de maior valor conservacionista, 
mesmo que em propriedade privada.  

 

                                                 
5 Regulamento relativo ao apoio do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola 
(FEOGA) ao desenvolvimento rural – Reg. (CE) n.º 1257/1999, do Conselho, de 17 de Maio, 
consultável em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 31999R1257:PT:HTML.  

6 Regulamento que estabelece as normas de execução do Reg. (CE) n.º 1698/2005, do 
Conselho, relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) – Reg. (CE)  n.º 1974/2006, da Comissão, de 15 de 
Dezembro,  
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A silvopastorícia no quadro das actividades de prevenção estrutural 
(gestão de combustíveis) – uma síntese. 
 

O ordenamento silvopastoril constitui, nas últimas duas décadas, 
provavelmente a mais negligenciada área de intervenção da gestão 
florestal. 

Tem sido difícil em Portugal, desde sempre, a compatibilização 
entre a silvopastorícia e a silvicultura, pelas mais diversas razões, a 
exemplo aliás do que sucedeu por toda a bacia mediterrânica e fachada 
atlântica da Europa. Durante o século passado foram experimentadas 
pelos serviços públicos diversas estratégias de integração dos usos 
pastoril e florestal, não só nos terrenos comunitários ou municipais 
submetidos ao regime florestal mas também nos montados de quercíneas 
do Sul (foto 7, em anexo). 

Contudo, a actual ausência de propostas válidas de organização 
territorial sub-regional que satisfaçam simultaneamente os objectivos de 
protecção do solo, de produção lenhosa e animal e de conservação da 
natureza, num quadro de promoção socio-económica das populações 
rurais, tem agravado a conflitualidade entre floresta e gado, sendo 
mesmo a causa directa ou indirecta de um número não negligenciável de 
incêndios florestais. 

Essa ausência lançou vastos territórios do Continente para um uso 
silvopastoril desordenado e depredatório, enquanto que noutras regiões 
a pastorícia, um dos esteios da paisagem agrária que se pretende 
preservar, corre o risco de desaparecer. 

Simultaneamente, perdido o valor económico de grande parte da 
produção de biomassa dos espaços florestais portugueses, o custo 
financeiro das acções de gestão de combustíveis constitui actualmente 
uma das grandes condicionantes para a aplicação à globalidade do 
território das medidas mais eficazes de prevenção contra incêndios. 

Recuperar esse valor económico ou identificar as actividades 
menos onerosas de gestão da biomassa florestal constitui hoje um dos 
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principais desafios e prioridades da gestão florestal e do planeamento 
territorial. 

A silvopastorícia pode desempenhar em muitas regiões do país um 
papel relevante na organização da paisagem e na diminuição do custo 
associado à protecção contra incêndios, a exemplo do que activamente é 
promovido, há já algumas décadas, noutras regiões mediterrânicas 
europeias (foto 8, em anexo). A Estratégia Nacional para as Florestas, 
aprovada pelo Conselho de Ministros em Setembro de 2006, confere-lhe 
acentuado relevo, ao identificá-la como um dos três eixos principais da 
estratégia de defesa da floresta contra incêndios, com um efeito 
importante no “aumento da viabilidade económica da gestão de 
combustíveis”7.  

Nalgumas regiões afectadas pelos incêndios de 2003, para as quais 
foi delineada e está em execução a rede regional de faixas de gestão de 
combustível (rede primária), o recurso á pastorícia para manter essas 
faixas é já uma realidade, sobretudo nos terrenos de ocupação agrícola 
ou com vegetação arbustiva (foto 9, em anexo). 

Por fim, é importante salientar a criação de zonas de intervenção 
florestal, que pretende resolver o problema da estrutura fundiária nas 
regiões de propriedade excessivamente parcelada, na linha do defendido 
pelo relatório de 1965, como uma oportunidade para a aplicação em 
larga escala da pastorícia na execução de medidas de DFCI. As ZIF, que 
possuem extensas áreas contínuas submetidas a um planeamento e 
gestão únicos e onde é possível a gestão e protecção florestal à escala da 
paisagem, garantem as condições ideais para a satisfação das 
expectativas dos proprietários florestais e dos produtores pecuários. 

No quadro seguinte caracterizam-se diversas alternativas de 
gestão de combustíveis florestais actualmente mais vulgarizadas ou com 
maior potencial no nosso país, com uma avaliação expedita e 
comparativa das suas principais características. 

                                                 
7 Consultar http://www.portugal.gov.pt/NR/rdonlyres/8A6FAC5B-8931-4214-B99A-0C1 
A8DD65B4C/0/ Estrategia_Nacional_Florestas.pdf ou http://dre.pt/pdf1sdip/2006/09/ 
17900/67306809.PDF. 
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Quadro 1 

Método Custo 
T. 

P/C 
Vantagens Desvantagens 

Mecânico 
corta-mato* 

++* Não ���� Não afecta a estrutura do solo. 
���� Permite alguma selecção das espécies a 

remover (p.ex. pirófitas). 
���� Preserva alguma capacidade regenera-

tiva da vegetação. 
���� Não requer operadores especializados. 

���� Eficiência e custo muito depen-
dentes do tipo de solo e declive. 

���� Usualmente, apenas para peque-
nos diâmetros. 

���� Não reduz a quantidade total de 
combustível lenhoso (ton/m2) 
presente no povoamento e pode 
aumentar localmente o perigo de 
incêndio, por criar novo estrato 
contínuo de combustível (na 
superfície do terreno). 

���� Produtividade baixa (ha/h). 

Mecânico 
lâmina 

+ Não ���� De execução simplificada, mesmo em 
declives acentuados e com maior carga de 
biomassa. 

���� Garante uma eliminação mais duradou-
ra da vegetação. 

���� Não requer operadores especializados. 

���� Destrói estrutura e fertilidade do 
solo. 

���� Gerador de erosão e de forte 
impacte na paisagem. 

���� Apenas utilizável em parcelas ou 
faixas de pequena dimensão, 
podendo gerar acumulação local 
de combustível. 

Mecânico 
destroçador 
(tipo 
slashbuster) 

? Não ���� De execução simplificada, mesmo em 
declives acentuados e com maior carga de 
biomassa. 

���� Garante uma eliminação mais duradou-
ra da vegetação. 

���� Não requer operadores especializados. 
 

���� Não testado no continente 
europeu. 

���� Não reduz a quantidade total de 
combustível lenhoso (ton/m2) 
presente no povoamento. 

���� Requer operadores especiali-zados 
. 

Mecânico grade ++ Não ���� Muito selectivo e versátil, tratando 
estratos não acessíveis por outros 
métodos (p.ex. copado) 
 

���� Contribui para a diminuição da 
fertilidade do solo. 

���� Afecta sustentabilidade dos 
povoamentos a médio/longo 
prazo, sobretudo em zonas mais 
declivosas ou secas. 

���� Destrói o sistema radicular 
superficial de povoamentos de 
quercíneas, podendo contribuir 
para a disseminação de fungos 
radiculares (ex: Phytophtora) 

Mecânico 
estilhaçador 

++ / - Sim ���� Incorpora no terreno biomassa mais 
facilmente decomponível. 

���� Permite o aproveitamento alternativo da 
biomassa para outros fins (energia, etc.), 
garantindo cobertura parcial ou total das 
despesas efectuadas. 

���� Pouco exigente em termos de operado-
res especializados. 
 

���� Necessita sempre de tratamento 
prévio (desramação, desbaste, 
corte, etc.). 

���� Não reduz a quantidade total de 
combustível lenhoso (ton/m2) 
presente no solo e pode aumentar 
localmente o perigo de incêndio, 
por criar novo estrato contínuo de 
combustível (na superfície do 
terreno). 

���� Exigente em jornas. 

Moto-manual ++++ Não ���� Altamente selectivo, permite escolha das 
espécies a cortar ou a manter. 

���� Adequado para zonas sensíveis do 
ponto de vista paisagístico, nas interfaces 
urbanas ou em terrenos declivosos, 
pedregosos ou com muitos afloramentos 
rochosos. 

���� Necessita de tratamentos 
complementares (queima, esti-
lhaçamento, etc.). 

���� Apenas para pequenos diâme-tros. 
���� Requer especialização dos opera-

dores. 
���� Exigente em jornas. 
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Quadro 1 (cont.) 

Método Custo 
T. 

P/C 
Vantagens Desvantagens 

Fitocidas ++ Sim ���� De fácil aplicação e eficaz na acção de 
morte das plantas. 

���� Pouco exigente em termos de 
operadores especializados. 
 

���� Não aplicável em larga escala, em 
áreas classificadas e em zonas de 
protecção de recursos hídricos. 

���� Não reduz a quantidade total de 
combustível lenhoso (ton/m2) 
presente no solo e aumenta 
localmente o perigo de incêndio, 
por incrementar radicalmente a 
proporção de combustíveis mortos 
(se não existir método 
complementar). 

Fogo 
controlado 

+ Sim ���� De baixo custo, devido ao elevado 
rendimento superfície tratada/jorna. 

���� Simula um importante factor ecológico, 
com efeitos benéficos na manutenção de 
determinadas espécies e ecossistemas. 

���� Aplicável em solos declivosos e 
pedregosos. 

���� Quando executado por pessoal experi-
mentado, permite alguma selectividade 
das espécies a remover. 

���� Muito dependente das condições 
meteorológicas. 

���� Não aplicável em zonas com 
restrições paisagísticas (inter-faces, 
etc.). 

���� Se mal planeado ou executado 
pode afectar sanidade ou valor 
económico de certos povoa-
mentos ou alastrar. 

���� Requer especialização dos 
operadores. 

Silvopastorícia + / - Sim ���� Simula um importante factor ecológico 
(grandes herbívoros), com efeitos 
benéficos na manutenção de determi-
nadas espécies e ecossistemas. 

���� Aplicável em solos declivosos e pedre-
gosos e em zonas sensíveis do ponto de 
vista paisagístico. 

���� De baixo ou nulo custo, permite ainda 
aumentar o produto agrícola e potenciar 
o emprego local nas regiões florestais 
mais deprimidas. 

���� Inexistência de métodos de 
pastoreio especificamente orien-
tados para a gestão de combus-
tíveis e da composição dos 
ecossistemas florestais. 

���� Na ausência de ordenamento 
silvopastoril pode apresentar 
impactes negativos no desenvol-
vimento de alguns ecossistemas 
(ex: plantações jovens). 

Legenda: 

T. P/C – Necessidade de tratamentos prévios ou complementares. 
* - O método do corta-mato pode recorrer aos corta-matos de correntes (custo relativo: +), de facas (custo: ++)  
e de martelos (custo: +++), com eficiências também variáveis. 
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Introdução 
 
O papel e a importância da floresta foi durante muitos anos 

relacionado com o valor comercial dos seus principais produtos como a 
madeira, a resina ,a lenha ou a cortiça. 

Hoje em dia, e por diversas razões, o conceito sobre a importância 
da floresta tem vindo a ser alterado, ultrapassando a simples visão 
económica e projectando-se no seu papel como factor constituinte da 
paisagem e de protecção e potenciação do solo, dos recursos hídricos, da 
biodiversidade, do recreio e, mais recentemente, do seu papel como 
sumidouro de carbono. O Plano Estratégico Nacional de Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade (PENCNB), aprovado em 2001 e em vigor 
até 2010, veio reforçar a importância do papel da floresta no equilíbrio do 
binómio consumo/conservação ambiental.  

O aumento da frequência de fenómenos climáticos indesejáveis a 
nível global, como as cheias, as tempestades e as ondas de calor é um 
sintoma importante das alterações climáticas observadas a nível global  

O aumento da frequência e intensidade de incêndios florestais será 
uma das expressões dessas mudanças, sendo hoje em dia um factor que 
preocupa a comunidade global, e em particular, o sector florestal. O 
registo da duplicação de áreas ardidas, em Portugal, nos dois últimos 
anos ( 62  e 168 mil hectares. - DGRF,2005)  são disso reflexo. 

                                                 
8 Investigadora do Instituto Superior de Agronomia. 
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Segundo Zedler e Castro Rego (2006) são três os estratos de 
combustível vegetal a considerar consoante a sua localização em relação 
ao solo: combustível de solo, de superfície e combustível de copas. Estes 
estratos poderão ter ou não continuidade horizontal e vertical, que irá 
determinar o tipo de propagação de um fogo. De acordo com os mesmos 
autores, a continuidade horizontal é condição essencial para a 
propagação do fogo dentro do mesmo estrato, enquanto a vertical é 
indispensável para o fogo se propagar de um estrato para outro, 
nomeadamente do estrato superficial para as copas. 

A vegetação rasteira ou de subcoberto é responsável pelo consumo 
de combustíveis superficiais formados fundamentalmente por folhada. 

As causas dos fogos são múltiplas. Contudo, é de referir que uma 
das razões que pode contribuir para o aumento dos incêndios florestais 
será também a existência de uma maior quantidade de material 
combustível disponível em consequência de um aumento da área de 
coberto florestal. (Zedler e Castro Rego, 2006). 

Segundo dados da FAO (2001), nos anos noventa, em Portugal, a 
taxa média anual de florestação atingiu os 50 000 ha, uma das mais altas 
da Europa (1,7%), com efeitos directos ao nível do uso da terra e da 
paisagem. 

De acrescentar, que este aumento da área de coberto florestal 
correspondeu também a um aumento médio das manchas florestais com 
reflexos na diminuição de espaços abertos, cultivados ou não, que 
dificultam a propagação de fogos (Zetler e Castro Rego,2006). 

 

Alguns factores que convergem para a ocorrência e progressão de fogos 
 

O êxodo das zonas rurais com efeitos no abandono das terras com 
vocação agrícola e/ou florestal tem contribuído, de forma determinante, 
para a criação de condições favoráveis à ocorrência de fogos e à sua 
propagação (Vélez, 2006). 
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De facto, acções que assentavam em práticas como: i) a limpeza 
das matas com remoção da folhada, colheita de lenha e outros produtos 
florestais, ii) a utilização de pequenos ruminantes no consumo do 
material lenhoso e herbáceo do estrato superficial das matas, iii) as 
queimadas controladas utilizadas para o renovo de pastagens e 
destruição de ervas daninhas e o controlo do mato, entre outras, 
contribuíam de uma forma directa para uma menor acumulação de 
biomassa vegetal com elevada combustibilidade nos diferentes 
ecossistemas multifuncionais  

Por sua vez, a aplicação de medidas da política agrícola comum 
(PAC), principalmente nos anos noventa, que incentivaram a não 
utilização de milhares de hectares de terra  contribuíram também para 
um abandono progressivo do uso da terra e a sua ocupação por 
vegetação espontânea. Recorde-se a Reforma da Política Agrícola 
Comum de 1992, cujo instrumento de gestão se baseou na fixação 
permanente da superfície elegível com pagamentos compensatórios e 
com a obrigatoriedade de os produtores retirarem de produção parte das 
suas terras elegíveis (set-aside). Esta medida, no limite, conduziu à não 
utilização pelo gado de áreas de pastoreio associadas às actividades de 
produção de cereais, oleaginosas e proteaginosas.  

O montado de média densidade estava normalmente associado à 
produção de cereais para grão seguido de 1 a 3 anos de pousio, sendo 
este posteriormente utilizado para pasto. A utilização dos pousios por 
ruminantes contribuía, entre outros efeitos, para diminuir a acumulação 
de biomassa vegetal. Não se pretende questionar se o sistema praticado 
era o equilibrado, mas alertar para que a ausência de qualquer actividade 
agro-pecuária, praticada durante vários anos, poderá a curto prazo pôr 
em causa o equilíbrio deste ecossistema. 

A presença de animais, principalmente ruminantes, como parte 
integrante deste sistema permite, entre outras acções, o maneio da 
pastagem em que o pastoreio vai regulando a quantidade e qualidade 
das espécies vegetais presentes no estrato superficial do montado. De 
facto, hoje em dia assiste-se a uma substituição progressiva deste estrato 
por vegetação espontânea, nomeadamente arbustiva com domínio da 
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família das cistáceas, último estrato vegetal de solos degradados.(Rivas-
Martinez et al., 1990). Isto tem levado em algumas regiões ao domínio de 
Cistus spp, nomeadamente, no subcoberto de montado conduzindo a 
situações problemáticas causadas por: i) ausência de podas e actividades 
ligeiras no solo dos montados com reflexos a nível produtivo e estado 
sanitário deste; ii) diminuição qualitativa e quantitativa de reservas 
alimentares nas pastagens naturais; iii) diminuição da biodiversidade das 
pastagens naturais, uma vez que as cistáceas, sendo plantas mais 
agressivas, acabam por dominar o estrato vegetal e finalmente iv) a 
presença de substâncias como resina e ceras, entre outras, presentes nas 
cistáceas que associadas à acumulação de biomassa vegetal, com elevada 
combustibilidade, facilitam a ocorrência de fogos a nível do estrato 
superficial com possibilidades de propagação vertical. De facto, a 
ausência de actividade nos pousios tem conduzido a uma ocupação 
destes pelas cistáceas com grande densidade e alturas elevadas (cerca de 
1 metro), propiciadoras de ocorrência de fogos com grande potencial de 
propagação.  

As cistáceas, características dos maquis 
e florestas secas da região mediterrânica 
(Huxley, 1999) encontram-se difundidas por 
quase toda a Península Ibérica (Castravejo, 
1995). As espécies Cistus salvifolius e  
C. ladanifer são as que ocupam maiores áreas 
em Portugal (Franco e Afonso, 1980) (Figura 1) 

Arbustos de folha persistente não 
modificam a sua fisionomia ao longo do ano 
sendo as folhas a componente morfológica em 
maior quantidade nos Cistus spp e em 
particular no C. salvifolius (Figura 2). De referir 
que a sua composição química varia directa-
mente com o desenvolvimento fenológico do 
arbusto.  

 
Figura 1. Distribuição de Cistus 

salvifolius em Portugal continental 
(Pereira, 1992). 
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O teor de matéria seca (MS) apresenta valores máximos da ordem 
dos 55% nos meses de Junho/Julho sendo no intervalo de Maio a Agosto 
o maior risco de acumulação de biomassa com alta combustibilidade. 

A utilização de pequenas mobilizações, nomeadamente limpeza 
mecânica, nos pousios  associada ao  pastoreio por pequenos ruminantes, 
é uma medida que contribuirá para minimizar o aumento descontrolado 
da biomassa das cistáceas, em algumas regiões do País. É de referir que o 
arbusto Cistus salvifolius tem sido frequentemente a base de alimentação 
de rebanhos de ovinos em épocas do ano de pastagem escassa. As suas 
folhas, são a componente mais ingerida pelos animais, têm um valor 
nutritivo que pode variar, em função do estado fenológico do arbusto, de 
14 a 7% na componente proteica (PB) e de 27 a 35% na fracção fibra (fibra 
neutro detergente - NDF). Para melhor situar a composição química das 
folhas do C, salvifolius refere-se (Fig.3) a composição média de um pasto 
natural degradado colhido na zona de Cistus salvifolius (Bruno-Soares- 
resultados não publicados). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Contudo, a sua ingestão em determinadas fenofases deve ser 
cuidadosa pela presença de compostos antinutricionais, nomeadamente 

Figura 2. Médias anuais (%) dos diferentes componentes da folhada de Cistus 
salvifolius (Adaptado de Simões et al., 2001). 

0

10

20

30

40

50

60

70

(% na MS)

Folhas Frutos Flores Ramos

 



 48 

compostos fenólicos, que podem provocar problemas metabólicos aos 
animais (Bruno-Soares et al., 2003). Sendo as folhas, os botões florais e as 
sementes as componentes morfológicas do C. salvifolius mais ingeridas 
pelos ovinos, será de recomendar a retirada dos animais, nas épocas do 
ano em que se verifica a presença simultânea destes componentes A 
ingestão continuada do arbusto  pode apresentar riscos para os animais, 
por ingestão de doses elevadas de compostos fenólicos, nomeadamente 
taninos condensados, presentes nas folhas, botões florais e nas sementes 
(Fig.4). 
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Figura 3. Valores médios de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), 
fibra neutro detergente (NDF) e compostos fenólicos totais (CFT) de 
amostras de folhas,  sementes de C. salvifolius e pasto natural colhidas 
no período de Novembro. 
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Figura 4. Variação do teor de fenóis totais nas folhas, botões 
floraise sementes de Cistus salvifolius no período de Novembro a 
Junho. 
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Algumas medidas para diminuir a biomassa vegetal como foco de 
incêndios 

 
A progressiva desertificação de zonas rurais com o respectivo 

abandono das terras tem provocado alterações no mosaico paisagístico. 
De facto a actividade do homem na paisagem continua a ser um ex libris 
para a sua manutenção na componente ambiental e de recreio 

De acordo com Zetler e Castro Rego (2006), a continuidade de 
grandes manchas florestais é um dos factores que influencia positiva-
mente a propagação dos fogos no estrato copas. Parece assim que o 
recurso à utilização de áreas limpas como zonas de protecção, de forma a  
dar descontinuidade às manchas florestais, poderá ser um recurso para 
limitar a propagação de fogos. 

Contudo a criação destas áreas só será exequível se for apelativo 
para o produtor florestal, isto é, se contribuírem para aumentar as mais 
valias na fileira da produção florestal.  

Neste contexto, a utilização de pastagens naturais e/ou 
melhoradas nas zonas de descontinuidade florestal viria reforçar o 
sistema silvícola numa óptica multifuncional tendo como objectivo 
principal preservar a integridade florestal e, numa lógica de 
complementaridade, colectar mais valias provenientes de: i) utilização de 
pequenos ruminantes em pastoreio extensivo; ii) combate à erosão dos 
solos e aumento da sua fertilidade; iii) sinergia com a componente 
florestal, nomeadamente melhoria das condições vegetativas da floresta, 
particularmente do montado e ainda iv) como sequestro de carbono. 

A utilização de animais ruminantes, nomeadamente ovinos e 
caprinos, é uma proposta para o controlo e maneio destas áreas de 
descontinuidade florestal utilizadas em pastoreio extensivo dado o facto 
de serem animais exímios na utilização de alimentos fibrosos e capazes 
de transformar alimentos com elevado teor de celulose em produto 
zootécnico, nomeadamente carne. 

A importância das pastagens naturais tem sido referida por 
diversos autores sendo contudo de salientar, por serem pioneiros, os 
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estudos fitossociológicos e ponderais sobre a vegetação das pastagens 
naturais por Malato-Beliz (1966) e  Malato-Beliz e Abreu (1955). 

As pastagens naturais do tipo mediterrânico são formadas por 
vegetação rasteira  com produção sazonal, tanto mais marcada quanto 
mais longo for o período de seca (Lapeyronie, 1982). 

A distribuição da sua produção é caracterizada por apresentar  
(Fig. 5) um pequeno pico de produção em resposta ás primeiras chuvas 
de Outono seguida de uma quebra  devido às baixas temperaturas de 
Inverno. Com o aumento da temperatura nos finais de Inverno/ 
/Primavera e o correspondente aumento do fotoperíodo, verifica-se um 
crescimento acentuado da erva que se reflecte num grande pico de 
produção até à sua diminuição no verão, por falta de água nos solos. 

 

 

 

 

 

A título de exemplo e para enquadrar a ideia que se pretende 
abordar apresenta-se uma caracterização de pastagens naturais de 
sequeiro, realizada nos meses de Fevereiro a Julho, em diversos 
concelhos (Évora, Montemor, Ponte de Sôr, Arronches, Ferreira do 
Alentejo, Santiago do Cacém e Sines) e em diversos tipos de solos (desde 
os de textura ligeira a solos pesados e profundos). 

Deste estudo é de salientar a grande biodiversidade destas 
pastagens, indicando condições potenciais para o seu melhoramento. 
Foram identificadas cerca de mil espécies pertencentes a 54 famílias 
botânicas sendo as compostas, as gramíneas e as leguminosas as que 
representaram mais de 50% do coberto vegetal destes pastos (Bruno-
Soares et al., 2001). 

A disponibilidade em biomassa destas pastagens foi em média 
cerca de 1200 kg MS/ha oscilando entre 700 a 2400 kg MS/ha (Fig. 6).   

 

Verão Inverno 
Outono 

Primavera 

Figura 5. Distribuição da produção anual de pastagens naturais tipo mediterrânico. 
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Em relação ao seu valor nutritivo, nomeadamente teor proteico 
(PB), paredes celulares (NDF) e digestibilidade da matéria orgânica 
(DMO), apresentaram valores da ordem de 14%, 46% e 60%, 
respectivamente (Fig. 7) oscilando o seu valor energético entre 8,0 a  
9,3 MJ/kg MS de energia metabolizável. A composição química, o valor 
nutritivo e a produção de biomassa das pastagens mostrou grande 
variação reflexo das relações entre a fertilidade do solo e o tipo de 
vegetação. De facto, valores mais baixos de PB e DMO e  mais elevados 
de paredes celulares foram observados em solos menos férteis  
(PB; r=0,82; P<0,05; DMO; r=0,84; P<0,01; NDF; r=-0,86; P<0,01). 
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Figura 6. Variação da biomassa, expressa em matéria seca 
(MS)/ha de pastagens naturais estudadas. 
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Figura 7. Variação do teor proteico (PB), paredes celulares (NDF) e de 
digestibilidade da matéria orgânica (DMO) de diferentes pastagens 
naturais. 
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Em síntese, o valor nutritivo destas pastagens pode ser 
comparável, e de acordo com valores referidos por Abreu et al. (2000), ao 
de uma forragem de aveia no inicio do emborrachamento (PB=11%; 
NDF=51% e DMO=69%)  

Verifica-se que a digestibilidade das pastagens apresentou valores 
inferiores (cerca 60%) aos que seriam de esperar atendendo ao razoável 
teor em proteína e baixo teor em paredes celulares. No entanto, é de 
sublinhar que este valor pode não ter significado real no caso dos 
pequenos ruminantes dada a sua capacidade de selecção para as partes 
mais digestíveis das plantas. 

Um ovino adulto, em manutenção, ingere em média cerca de 1 a  
-1,3 kg MS/dia e precisa de cerca de 6 a 7,0 MJ/dia de energia 
metabolizável para cobrir as suas necessidades alimentares (McDonald  
et al., 2002).  

Considerando uma pastagem natural de fraca disponibilidade  
de biomassa (cerca de 700 kg MS/ha/ano) e valor nutritivo (56000 
MJ/ha/ano)  verifica-se, que a limitante alimentar  para a manutenção de 
1, 9 ovino/ha  nessa pastagem seria a MS disponível.  

A distribuição sazonal da produção da pastagem, cerca de 60% nos 
meses de Abril, Maio e Junho, sugere conservar a produção  excedentária 
de erva para posterior utilização nos períodos de maior carência 
alimentar. 

Neste sistema sugere-se a produção de 1 borrego ano com 
concentração de partos em Março para que o período de maiores 
necessidades alimentares da ovelha (período de aleitamento) coincida no 
período de grande produção de erva . 

A utilização extensiva, nas áreas de descontinuidade florestal, de 
efectivos de pequenos ruminantes como uma mais valia na exploração 
multifuncional da floresta é uma proposta com viabilidade. Contudo, a 
disponibilidade de pequenos logradouros para o armazenamento e 
conservação da erva fenada, distribuidores de alimentos e de água e 
ainda meios de contenção dos animais, serão meios necessários para uma 
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exploração exequível e racional do efectivo, para um bom maneio das 
áreas de pastagem e controlo da vegetação espontânea. 
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Miguel Nuno Bugalho9  

 

 

Introdução 
 

Devido aos efeitos que provoca na vegetação, o pastoreio pode 
constituir uma ferramenta útil na gestão dos habitat. Por exemplo, o 
controlo da vegetação combustível, fundamental na prevenção dos 
incêndios rurais, pode ser feita, em parte, através do pastoreio. 
Diferentes espécies animais utilizam a vegetação de modo distinto pelo 
que podem ser encaradas como ferramentas funcionalmente diferentes e 
potencialmente aplicáveis a objectivos de gestão diversos. Para que se 
possam utilizar da melhor maneira estes animais como ferramentas de 
gestão é necessário compreender as suas estratégias alimentares assim 
como os efeitos que exercem na vegetação. 

 

Estratégias alimentares 
 

Entende-se por estratégia alimentar o modo como o animal 
procura e selecciona o alimento necessário à satisfação do seu ciclo 
biológico. No caso dos animais de pastoreio – herbívoros mamíferos - é 
necessário considerar que o alimento vegetal é relativamente pobre em 
termos nutritivos. As plantas têm valores de digestibilidade reduzidos 
devido à grande quantidade de hidratos de carbono estruturais (lenhina, 
celuloses, hemiceluloses) que as caracteriza. A parede celular das células 
vegetais, rica naqueles compostos estruturais, protege os conteúdos 
celulares de valor nutritivo mais elevado (Tabela 1). A utilização directa 

                                                 
9 Centro Ecologia Aplicada “Prof. Baeta Neves”, Instituto Superior de Agronomia. 
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das plantas pelos herbívoros não é possível pois estes animais não 
possuem as enzimas necessárias – celulases – à degradação da parede 
celular das células vegetais. A utilização do material vegetal como 
alimento depende da ocorrência no aparelho digestivo de populações 
microbianas simbiontes dotadas de celulase. O alimento vegetal é 
processado através de fermentação anaeróbica (ausência de oxigénio) 
dando origem a ácidos gordos voláteis (acético, propiónico e butírico) 
que são absorvidos pelo aparelho digestivo e constituem a fonte de energia 
para o animal. Durante os processos de fermentação as populações 
microbianas simbiontes reproduzem-se e constituirão elas mesmo uma 
fonte de proteína. Os animais de pastoreio têm órgãos próprios onde 
ocorre a fermentação dos compostos celulósicos. A localização destes 
órgãos, que funcionam como câmaras de fermentação, na parte anterior 
ou posterior do aparelho digestivo confere capacidade e características 
diferentes de utilização do alimento vegetal. 

 

Tabela 1 – Digestibilidade potencial dos constituintes das células vegetais 

(adaptado de Jones e Wilson 1987) 

Digestibilidade Conteúdo celular Parede celular 

Digestibilidade total Açucares Celulose não lenhificada 

 Hidratos de carbono Hemicelulose, pectina 

 Proteínas  

 Lípidos  

 Minerais  

   

Parcialmente digerível  Celulose parcialmente lenhificada 
e hemicelulose 

   

Não digerível Pigmentos Lenhina 

  Celulose muito lenhificada e 
hemicelulose 

  Sílica 
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Ruminantes e não ruminantes 

 

No caso dos ruminantes (Ex: ovinos, caprinos, bovinos, cervídeos) 
a câmara de fermentação (rúmen) encontra-se na parte anterior do 
aparelho digestivo. Estes animais ingerem o alimento vegetal que é 
posteriormente regurgitado e novamente triturado até que as partículas 
vegetais tenham dimensões suficientemente reduzidas para serem 
eficientemente “atacadas” pelas populações microbianas simbiontes. 
Porque a câmara de fermentação se encontra na parte anterior do 
aparelho digestivo, os produtos da fermentação percorrem toda a 
extensão do intestino delgado sendo progressivamente absorvidos. Por 
outro lado, a degradação mecânica e química da estrutura da parede 
celular, por fases sucessivas de mastigação e regurgitação, permite a 
utilização do conteúdo celular (nomeadamente das proteínas) que é 
extraído de modo muito eficaz. Os ruminantes são pois muito eficientes 
no aproveitamento do alimento vegetal, embora tenham taxas lentas de 
processamento do alimento.  

Outros herbívoros (Ex: lagomorfos, equinos) possuem a câmara de 
fermentação na parte distal do aparelho digestivo. Neste caso os 
produtos da fermentação percorrem uma porção menor do tracto 
digestivo (quando comparados com os ruminantes) até serem excretados, 
sendo menos eficazmente aproveitados. Estes animais, embora menos 
eficientes na utilização do alimento vegetal, têm taxas de processamento 
e de níveis de ingestão de alimento mais elevados do que os ruminantes. 

 

Browsers, Grazers e Intermediate Feeders 

 

A estratégia alimentar dos ruminantes é fortemente determinada 
pelo tipo de alimento vegetal - lenhoso ou herbáceo - que predomina nas 
suas dietas. As plantas lenhosas têm propriedades substancialmente 
diferentes das herbáceas. Por exemplo, a proporção de estruturas de 
suporte (ramos e raminhos) é superior nas lenhosas. Maior proporção de 
estruturas de suporte significa também maiores teores de compostos, 
como a lenhina, totalmente inaproveitáveis. Este grupo de plantas 
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caracteriza-se por ter células de parede celular fina e maiores teores de 
conteúdos celulares (Ex: Azoto). Em contrapartida, apresentam 
frequentemente defesas químicas (compostos secundários anti-
nutricionais que actuam como redutores de digestibilidade – o caso dos 
taninos, ou como compostos tóxicos – o exemplo dos alcalóides). As 
herbáceas, e as gramíneas em particular, caracterizam-se por ter paredes 
celulares grossas, com teores de celulose e hemiceluloses elevados, e 
teores em lenhina muito baixos (pois têm poucas estruturas de suporte). 
Apresentam ainda, principalmente, defesas de tipo físico (Ex: presença 
de sílica com propriedades abrasivas para a dentição dos ruminantes).  

Os ruminantes cuja alimentação é predominantemente de tipo 
lenhoso denominam-se por “ramejadores” (browsers, na terminologia 
anglo-saxónica), aqueles cuja alimentação é predominantemente de tipo 
herbáceo, chamam-se “pastadores” (grazers). Existem ainda aqueles cuja 
alimentação varia sazonalmente entre o predominantemente lenhoso ou 
herbáceo, em função da disponibilidade do alimento, isto é têm 
estratégia alimentar intermédia (mixed feeding) (Hoffman, 1989).  

Estes grupos apresentam adaptações ao tipo de alimento que 
predomina nas suas dietas. Os “ramejadores” são animais muito 
selectivos que procuram activamente os rebentos novos e mais nutritivos 
das plantas lenhosas, têm volumes de rúmen relativamente pequenos, 
taxas de fermentação relativamente elevada (as células têm parede 
celular fina) apresentando ainda adaptações às defesas químicas, como 
por exemplo compostos na saliva capazes de formar complexos com os 
taninos reduzindo-lhes a acção anti-digestiva. São animais que se 
caracterizam ainda por ter uma estrutura bucal pontiaguda, que lhes 
permite seleccionar os melhores rebentos e as partes mais nutritivas das 
plantas. A cabra, nos animais domésticos, e o corço (Capreolus capreolus), 
nos animais silvestres, são dois exemplos de ramejadores. 

Os animais pastadores são menos selectivos, têm maior volume 
relativo de rúmen (o que lhes permite ingerir pasto em quantidade, 
nomeadamente gramíneas) e taxas de fermentação de alimento 
relativamente baixas (alimento vegetal de parede celular grossa) que lhes 
confere períodos de alimentação e ruminação longos. A estrutura bucal é 
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mais larga, sendo por isso menos selectivos do que os ramejadores. O 
gado bovino ou, nos animais silvestres, o búfalo africano (Syncerus caffer) 
são dois exemplos de pastadores.  

Animais com estratégia alimentar intermédia situam-se entre os 
dois extremos apresentados. São espécies que em função da 
disponibilidade de alimento no terreno, que varia sazonalmente, terão 
predominantemente uma dieta à base de espécies lenhosas ou herbáceas. 
O veado (Cervus elaphus) é uma das espécies melhor representativas 
deste grupo: no Inverno, quando a quantidade de pasto é reduzida, e 
sobretudo no final do verão, quando a qualidade do pasto é baixa, o 
veado, em condições Mediterrânicas, tem uma dieta rica em espécies 
lenhosas, mas noutras épocas do ano as herbáceas são dominantes na 
alimentação.    

 

Efeitos na vegetação 
 
Os animais de pastoreio podem alterar a composição florística, 

produtividade, estrutura e ciclo de nutrientes das comunidades vegetais 
afectando outras comunidades dependentes da vegetação.  

 

Composição florística 

 

Ao alimentarem-se preferencialmente de determinadas espécies os 
animais de pastoreio alteram a composição florística da comunidade. Os 
efeitos na composição florística podem também ser induzidos 
indirectamente através da alteração do balanço competitivo entre espécies. 
Por exemplo, se exercerem pressão sobre as espécies dominantes na 
comunidade vegetal, os herbívoros poderão favorecer o estabelecimento 
na comunidade de espécies anteriormente dominadas, neste caso 
contribuindo até para promover a diversidade florística. Trabalhos 
realizados no Alto Alentejo, através de experiências de exclusão de 
pastoreio por cervídeos mostraram a existência de espécies de herbáceas 
em parcelas controlo, não protegidas do pastoreio, que estavam ausentes 



 60 

das parcelas de exclusão de pastoreio (Ex: Spergula arvensis, Plantago 
lagopus, Leodonton spp., Paronychia spp.). Maiores teores de biomassa 
vegetal, menor luminosidade, e menor percentagem de solo nu nas 
parcelas protegidas, criaram condições micro-climáticas desfavoráveis ao 
estabelecimento dessas espécies na comunidade (Bugalho et al., 2006; 
Bugalho et al., dados não publicados). Os mesmos trabalhos (Bugalho et 
al. 2006; Ramos, 2006) evidenciaram também maiores proporções de 
leguminosas (Ornithopus compressus, Trifolium campestre, Vicia spp.) nas 
parcelas de exclusão de pastoreio o que poderá implicar maior fixação de 
azoto nestas parcelas – uma hipótese actualmente em investigação – e 
também um efeito indirecto da exclusão do pastoreio. 

 

Estrutura 

 

A altura média e a densidade de plantas no solo são também 
alteradas por efeitos do pastoreio. Os herbívoros consomem 
preferencialmente plantas erectas a rasteiras, plantas de folha larga a 
folha mais pequena, e partes verdes de plantas em detrimento das secas. 
Em zonas pastadas, com cargas animais elevadas, as plantas de porte 
rasteiro, folha relativamente pequena, dominam as comunidades 
vegetais que também se caracterizam por menores quantidades de 
biomassa vegetal em pé. Nalguns casos, as comunidades vegetais 
fortemente pastadas e dominadas por gramíneas podem apresentarem 
valores de digestibilidade elevados por estarem “sempre verdes” e em 
regeneração (McNaughton, 1979).  

 

Produtividade  

 

Há trabalhos que demonstraram aumento de produtividade 
primária de herbáceas depois de sujeitas a pastoreio. A remoção de 
tecidos vegetais previamente ensombrados, por exemplo, pode alterar 
positivamente o balanço entre as actividades de fotossíntese e respiração 
em algumas plantas. Outros autores defendem a presença na saliva de 
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ruminantes de substâncias capazes de induzir o crescimento das plantas 
(McNaughton, 1979; Belsky, 1986). O trabalho clássico sobre este tema foi 
realizado com a espécie Ipomopsis agregata, uma gramínea comum nas 
pradarias da América do Norte e frequentemente pastada por animais 
silvestres e domésticos, na qual se verificou que os indivíduos pastados 
produziam mais ramos e maior número de sementes viáveis que 
indivíduos não pastados (Agrawal, 2000). Há autores que defendem que 
uma história co-evolutiva entre pastoreio e diversos grupos de plantas 
torna a existência de determinadas espécies dependentes da ocorrência 
de pastoreio. As gramíneas, por exemplo, com os orgãos de crescimento - 
meristemas - localizados junto ao solo e dificilmente acessíveis ao animal, 
são um dos grupos de plantas melhor adaptados ao pastoreio. 

 

Habitat 

 

Por alterar a composição florística e a estrutura das comunidades 
vegetais o pastoreio é um processo que indirectamente pode afectar 
outras comunidades dependentes da vegetação. Por exemplo, as 
comunidades de invertebrados diferem entre comunidades pastadas e 
não pastadas (Stewart, 2001). No Alto Alentejo, verificou-se que a 
abundância de hemípteros foi sistematicamente superior em parcelas de 
exclusão de pastoreio por cervídeos, e também que na família Formicidae 
(formigas) as espécies inventariadas diferiram entre parcelas abertas e 
controlo (Bugalho et al. em preparação). Os efeitos do pastoreio podem 
estender-se ao longo da cadeia alimentar até predadores de topo. Por 
exemplo, o comportamento alimentar de corujas do mato (Strix aluco) na 
New forest, em Inglaterra, difere entre áreas pastadas e não pastadas 
devido a diferenças no grau de coberto de protecção para os micro-
mamíferos que lhe servem de alimento (Putman et al., 1989). Diferenças 
nas características da vegetação entre áreas pastadas e não pastadas, 
pode influenciar o coberto de nidificação e alimentação de diferentes 
grupos da avifauna (Fuller, 2001). 
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Ciclo nutrientes 

 

Os animais de pastoreio podem ainda afectar a disponibilidade e 
nutrientes no sistema. Por um lado, através dos efeitos da deposição de 
dejectos. A acumulação de excrementos (fezes e urina) em determinadas 
zonas provoca um enriquecimento de nutrientes local afectando a 
vegetação aí existente. Por outro lado, porque são selectivos na 
alimentação, os herbívoros escolhem as espécies mais nutritivas (maior 
digestibilidade, maiores teores em azoto, menos compostos anti-
nutricionais) afectando também as características químicas da vegetação 
em pé e, por isso, as taxas de decomposição da folhada e o retorno de 
nutrientes ao solo. Diversos trabalhos evidenciaram aceleração ou 
diminuição de ciclo de nutrientes provocados pelos efeitos de animais de 
pastoreio comprovando a existência de uma relação entre a presença de 
herbívoros, as características químicas da vegetação e os nutrientes do 
solo (Pastor et al. 2006).  

 

O Pastoreio e a prevenção de incêndios rurais 
 
Devido aos efeitos na vegetação o pastoreio pode ser utilizado 

como ferramenta de gestão dos habitat, servindo objectivos de 
Conservação da Natureza (van Wieren, 1991 e 1998). Por exemplo, na 
Camargue, em França, o pastoreio sazonal por cavalos é feito em zonas 
de sapal com o objectivo de manter zonas abertas favoráveis à 
nidificação de algumas aves limícolas (Gordon e Duncan, 1988).  

A combinação entre estratégia alimentar e cargas animais pode ser 
usada para atingir determinados fins de gestão dos habitat. Uma das 
aplicações mais óbvias de utilização do pastoreio como ferramenta de 
gestão é o controlo da vegetação combustível para prevenção de 
incêndios. De facto, fogo e pastoreio são processos ecológicos muito 
semelhantes. 

Quer o pastoreio, quer o fogo, podem ser entendidos como factores 
de perturbação das comunidades vegetais. Ambos os processos provocam 
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mortalidade de plantas, libertação de recursos e oportunidade para 
recrutamento de outros indivíduos para a comunidade. Os efeitos do 
fogo e do pastoreio na vegetação assim como as características da 
vegetação que afectam o pastoreio e a propagação e intensidade do fogo 
são muito semelhantes (Tabela 2). Por exemplo, a quantidade de 
biomassa em pé, proporção de material verde ou seco, presença de 
compostos voláteis e anti-nutricionais são características que afectam 
tanto a probabilidade de ignição e propagação do fogo como a 
probabilidade de selecção de plantas (ou comunidades vegetais) pelos 
herbívoros (Bond and Keeley, 2005). Por outro lado os efeitos do fogo na 
vegetação são também semelhantes aos induzidos pelo pastoreio nas 
comunidades vegetais, nomeadamente: sobrevivência das plantas, 
alteração do balanço competitivo entre espécies e estrutura da 
comunidade (Tabela 2). Frequentemente, no entanto, as características da 
vegetação que a tornam susceptível ao fogo são também as menos 
preferidas pelos herbívoros. Por exemplo, os animais tendem a evitar 
plantas ricas em compostos voláteis e anti-nutricionais e preterem o 
material seco ao verde, características que, ao invés, o fogo “selecciona”. 

 

Tabela 2 – Interacções entre fogo e vegetação. Adaptado de USDAFForest 

Service Technical Report 

Efeitos da vegetação no fogo Efeitos do fogo na vegetação 

Biomassa (massa/área) Sobrevivência (resistência ao fogo) 

Densidade (massa/volume) 
Regeneração (propagação 
semente/toiça 

Dimensão (superfície/volume) Danos (stress e perda de vigor) 

Características químicas (Ex: presença de 
voláteis) 

Competição (água, luz, nutrientes) 

Proporção material verde/seco Dinâmica da comunidade 

Exposição/ensombramento Estrutura 

Continuidade (vertical e horizontal)  
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Ao alterar as características da vegetação (biomassa, estrutura, 
composição) que afectam a possibilidade de ocorrência de fogo os 
animais de pastoreio podem ser utilizados como ferramentas para 
controlo da vegetação combustível. A cada tipo de estratégia alimentar 
ou carga animal corresponderão efeitos distintos nas comunidades 
vegetais e como tal nas características da vegetação combustível podendo 
provocar alterações nos regimes de fogo (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Por exemplo, trabalhos que recorreram à exclusão de pastoreio por 
cervídeos (com uma densidade populacional estimada em 0.4 indivíduos 
por ha) numa área de montado no Alto Alentejo, mostraram que estes 
animais reduziram a biomassa de herbáceas (combustível fino) de 2000 
kg/ha para 1500 kg/ha (Ramos, 2006). Por outro lado, por se alimentarem 
de material lenhoso durante o Verão, nomeadamente arbustos e copas 
das árvores, promoveram a redução de biomassa de lenhosas provocando 
uma considerável quebra da continuidade vertical de combustível entre o 
nível do solo e os 2 metros de altura – altura que o veado alcança na copa 

Biomassa herbácea Biomassa lenhosa

Combustível fino
Combustível grosseiro

Fogo superfície Frequência de fogo Fogo de copaIntensidade de fogo

-

+ +

+ + + + +

-

-

-

Herbívoros

Biomassa herbácea Biomassa lenhosa

Combustível fino
Combustível grosseiro

Fogo superfície Frequência de fogo Fogo de copaIntensidade de fogo

-

+ +

+ + + + +

-

-

-

Herbívoros

Figura 1. Os herbívoros exercem efeitos directos e indirectos nos regimes de fogo. A redução da 
biomassa herbácea (combustível fino) diminui a frequência de fogos de superfície. A redução da 
biomassa lenhosa (combustível grosseiro) reduz a intensidade de fogo. Ao afectar o balanço competitivo 
entre os estratos herbáceo e arbustivo ou arbóreo, o pastoreio pode afectar os regimes de fogo 
indirectamente. (Adaptado de Hobbs 2006). 
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da árvore para se alimentar (Foto 10, em anexo). O aproveitamento da 
estratégia alimentar mista dos cervídeos para redução das cargas de 
vegetação combustível passa pela utilização do comportamento 
“pastador” para redução da biomassa herbácea e do comportamento 
“ramejador” para redução da biomassa de lenhosas. A estação de 
pastoreio é também uma variável importante quando se pretende o 
controlo da vegetação combustível. Por exemplo, em Huesca, Espanha, o 
controlo da Genista scorpius uma arbustiva com poder de ignição e 
potencial invasor na área em causa, foi mais efectivo através do pastoreio 
com cabras domésticas no Outono do que nas restantes estações do ano 
(Valderrábano e Torrano, 2000). 

A interacção entre os processos de fogo e o pastoreio é frequente. 
Os herbívoros, pelos efeitos na vegetação combustível, podem alterar a 
frequência, intensidade e distribuição espacial dos fogos (Bachelet et al., 
2000). Por exemplo, nas pradarias do Kansas, Estados Unidos da 
América, o bisonte americano (Bos bison) – um pastador, reduz 
substancialmente a biomassa de herbáceas, e como tal a frequência de 
ocorrência de fogos de superfície, indirectamente favorecendo a 
sobrevivência de Juniperus virginiana, uma espécie lenhosa (Briggs et al., 
2005). As jovens plantas de J.virginiana sofrem níveis de mortalidade 
elevada devido a ocorrência de fogos de superfície: em áreas não 
pastadas a mortalidade incide fundamentalmente nos indivíduos com 
porte entre os 80cm e 1m de altura, enquanto nas áreas pastadas mais de 
60% da mortalidade ocorre em indivíduos com menos de 60cm de altura, 
sendo praticamente nula para portes maiores. Normalmente verificam-se 
correlações fortes e positivas entre a biomassa de herbáceas, em especial 
gramíneas, e a frequência de fogo de superfície pelo que a pressão de 
pastoreio pode alterar os regimes de fogo (Bond et al., 2001). Por 
exemplo, nas savanas do Serengeti, na África de Leste, as populações de 
gnus (Connochaetes spp.) – um pastador - afectam a ocorrência de fogos de 
superfície através da pressão de pastoreio: acima de 600000 indivíduos 
apenas ocorrem fogos de superfície em 20% da área enquanto abaixo 
daquele número os fogos de superfície extendem-se à quase totalidade 
da área (McNaughton, 1992). 
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As interacções entre fogo e pastoreio mantêm-se no pós-fogo, pois 
a vegetação que se re-estabelece nas áreas que arderam tem, nas fases 
iniciais do pós-fogo, teores de digestibilidade e valor nutritivo elevado, 
sendo seleccionada pelos herbívoros para alimentação (Hobbs, 2006). A 
localização destas zonas de preferência alimentar pode mudar com a 
ocorrência de novos fogos que alterem as características nutritivas das 
plantas em oferta para alimentação (Hobbs, 2006). 

A utilização integrada do pastoreio e a instalação de pastagens 
pode contribuir para o controlo dos matos e a diminuição dos riscos de 
incêndio. Em Portugal, a manutenção das redes primária e secundária de 
prevenção de incêndios ou de aceiros corta-fogo poderá em alguns casos 
ser realizada com sucesso através do pastoreio. A avaliação da biomassa 
em pé, composição florística e estimativa de valor nutritivo das 
comunidades poderá fornecer indicações sobre a possibilidade da 
manutenção dessas zonas através do pastoreio. Nestes casos, para além 
do serviço ambiental prestado pela redução da carga combustível, 
poderão potencialmente ocorrer ganhos de produção animal. Nos 
Estados Unidos da América, por exemplo, existem iniciativas 
empresariais (Ex: GoatsRUs, Goats Unlimited) cujos serviços que 
vendem é o controlo de vegetação ou eliminação de resíduos de culturas 
agrícolas, através da utilização de pastoreio por caprinos. Os rebanhos 
são transportados até às zonas alvo, confinados através de vedações 
eléctricas, com quantidades de água suficiente e deixados a pastar até 
que os objectivos de redução de carga combustível sejam cumpridos. Em 
alguns casos é necessário o fornecimento de suplementos de alimentação, 
particularmente se os tipos de vegetação a consumir tiver valores 
nutritivos baixos. A inventariação das redes primária e secundária de 
prevenção de incêndios segundo critérios de utilização da vegetação por 
herbívoros pode ser potencialmente interessante para avaliação de 
alternativas de mecanismos de controlo (Ex: limpeza mecânica, 
herbicidas, fogo controlado). 

Face a recentes alterações da Política Agrícola Comum da União 
Europeia, com o desligamento das ajudas à produção, a possibilidade da 
utilização do pastoreio com objectivos de gestão ambiental e actividade 
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prestadora de serviços (em complementaridade, ou não, com a produção 
secundária), pode contribuir para a sustentabilidade de actividades como 
a silvopastorícia. 

 

Conclusões 
 

Pelos efeitos que provocam nas comunidades vegetais os animais 
de pastoreio podem ser utilizados como ferramentas de gestão 
ambiental. O conhecimento das estratégias alimentares e o controlo de 
encabeçamentos poderão ser manipulados com objectivos de gestão dos 
habitat e, em especial, controlo da vegetação combustível e prevenção de 
incêndios. Em alguns casos, poderão simultaneamente estar a ser 
satisfeitas condições para produção animal. Face a recentes alterações da 
Política Agrícola Comum, a utilização do pastoreio como ferramenta 
prestadora de serviços ambientais, como a prevenção de incêndios, tem 
potencial relevância no futuro quer em Portugal quer em outros países 
da União Europeia. 
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Rigueiro Rodríguez; M. R. Mosquera Losada; R. Romero Franco;  

M. P. González Hernández; J. J. Villarino Urtiaga10 

 

 

Selvicultura preventiva de incendios forestales en repoblaciones 
forestales 
 

En la actualidad, cuando se planifican repoblaciones forestales se 
tiende a utilizar marcos de plantación grandes, que permitan la circulación 
de maquinaria entre el arbolado para realizar trabajos de desbroce o 
laboreo con el fin de reducir la competencia que la vegetación espontánea 
hace a las especies de repoblación y disminuir el combustible vegetal del 
sotobosque, mitigando así el peligro de incendio forestal, ya que un 
objetivo esencial de la selvicultura preventiva es la reducción y ordenación 
del combustible vegetal, vivo y muerto, que se acumula bajo el arbolado. 
En este sentido, otras cuestiones importantes, además del marco de 
plantación, son la diversificación de la masa arbolada, las podas para 
dificultar fuegos de copas, etc. 

El desbroce puede ser puntual, areal o total, y selectivo o no. Los 
métodos más utilizados son los siguientes: 

− Manual: Con herramientas apropiadas. Prohibitivo para grandes 
extensiones en muchos países debido al costo de la mano de obra. 

− Mecánico: Con motodesbrozadoras de manejo manual o 
desbrozadoras acopladas a la toma de fuerza de un tractor (eje 
vertical y eje horizontal, cadenas o martillos). Las desbrozadoras 
robustas desmenuzan el matorral, lo que facilita la mineralización 

                                                 
10 Departamento de Producción Vegetal/Escuela Politécnica Superior/Universidad de 
Santiago de Compostela. 
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de la materia orgánica. Cuando la pendiente lo permite también se 
puede aplicar laboreo superficial con la fresa o la grada de discos, 
produciéndose un arranque de las especies herbáceas y de 
matorral. En caso de grandes pendientes se puede aterrazar el 
terreno, plantando en el borde del terraplén y manteniendo la 
plataforma libre de matorral mediante pases de desbrozadora, 
fresa o grada de discos, aunque esta técnica es costosa, agresiva y 
con notable impacto paisajístico, debido al importante movimiento 
de tierras que genera. 

 

La biomasa del sotobosque, igual que los restos de podas y cortas, también 
puede utilizarse como combustible, bien directamente u obteniendo, por 
pirolisis, combustibles líquidos o gaseosos.  

− Fuego: Las quemas controladas o fuegos prescritos son técnicas 
efectivas de prevención de incendios forestales pero que hay que 
aplicar con precaución.  

− Químico: El desbroce químico es caro y comprometido desde el 
punto de vista ecológico, por lo que el empleo de fitocidas  
solamente lo consideramos viable en desbroces puntuales o 
areales de reducida superficie. Principios activos recomendables 
son el glifosato, sulfosato, hexazinona, triazinas, picloram, asulam, 
2,4 D, triclopir, etc. Los tres últimos citados son de acción selectiva, 
respetando las especies de hoja estrecha (gramíneas por ejemplo). 
Hoy es frecuente el empleo de fitocidas en las filas de plantación 
(franjas de 1 m de ancho aproximadamente) para disminuir la 
competencia de la flora espontánea en los primeros años de las 
repoblaciones. 

− Pastoreo: Utilizando ganado compatible con las especies de las 
repoblaciones forestales y que sea capaz de consumir las plantas 
que constituyen el combustible vegetal vivo  del sotobosque. Esta 
técnica puede combinarse con las anteriores. Sobre estos sistemas 
silvopastorales nos extenderemos en esta ponencia. 
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En algunos de los sistemas de desbroce comentados, los restos 
vegetales pueden quedar sobre el suelo e incorporarse al mismo, pero en 
otros (aprovechamiento energético de la biomasa por ejemplo) se extrae el 
material vegetal, lo que puede tener repercusiones negativas sobre el 
medio edáfico a medio o largo plazo. Con la quema se produce una rápida 
mineralización de la materia orgánica y puede volatilizarse el nitrógeno en 
mayor o menor grado. Con el pastoreo se extrae la vegetación pero existe 
una restitución al suelo a través de las deyecciones (Matusz, 1962; Baker, 
1979;  Salmerón, 1991; Valette et. al. 1993). 

 

Sistemas silvopastorales 
 

La agroselvicultura es una práctica ancestral en todo el mundo que 
consiste en la combinación de árboles con cultivos y/o animales en la 
misma unidad de gestión de tierra, estableciéndose entre los 
componentes interacciones tanto ecológicas como económicas (Nair, 
1989).  

Las ventajas de las prácticas agroforestales son consecuencia de las 
características que las definen y que, según Anderson y Sinclair (1993), se 
pueden resumir en productividad, estabilidad y sostenibilidad. 

La productividad de estos sistemas viene dada, sobre todo, por la 
multiplicidad de los productos obtenidos; así, a partir de la misma área 
se obtienen madera, alimentos, carne, leche, lana, forraje, leña, miel, 
productos medicinales y farmacéuticos, cestería, resina, flores, bellotas, 
etc. Además, son sistemas de una gran importancia ecológica, debido a 
que realizan funciones no productivas de gran interés: previenen la 
erosión eólica e hídrica y los incendios forestales; mejoran el microclima, 
la fertilidad del suelo y la calidad paisajística; crean hábitats para la flora 
y la fauna autóctonas; regulan y depuran las aguas; favorecen el uso 
recreativo de los ecosistemas forestales; contribuyen al control de plagas 
y enfermedades; aumentan la biodiversidad; y reducen la contaminación 
(Hislop y Sinclair, 2000; McAdam, 2000; Sinclair, 2000). 
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La mayor estabilidad de los sistemas agroforestales se relaciona 
con los rápidos retornos monetarios de los productos agrícolas y/o 
ganaderos que se compatibilizan y complementan con los  más tardíos 
del arbolado, como la madera, lo que proporciona a los propietarios una 
mayor continuidad de ingresos a lo largo de la vida de la explotación, en 
comparación con el manejo forestal tradicional (Sharrow, 1999), a la vez 
que se reduce el riesgo de pérdidas debido a  posibles evoluciones 
desfavorables de los mercados y del clima o a decisiones políticas, lo que 
supone una reducción de la vulnerabilidad de los sistemas a corto, medio 
y largo plazo ( Sharrow, 1999; Anderson y Sinclair, 1993).   

Por otra parte, desde el punto de vista social, estos sistemas 
contribuyen a mejorar las condiciones socioeconómicas de las áreas 
rurales, especialmente de las más deprimidas, mediante la creación de 
empleo, el aumento de ingresos y la reducción de riesgos. Se trata de 
sistemas de gestión de la tierra en los que se mezclan las modernas 
tecnologías con los usos tradicionales, lo que los hace compatibles con las 
características socioculturales de la población local, contribuyendo a su 
fijación y facilitando su integración, lo que confiere estabilidad a estos 
sistemas (Nair, 1991). 

Los sistemas agroforestales son muchos y muy variados, tanto 
como sus funciones y  producciones. En esta ponencia nos centraremos 
en los sistemas silvopastorales, que son las prácticas agroforestales más 
desarrolladas en las regiones templadas e industrializadas, además de 
ser las más antiguas (Nair, 1991).  

Entre los diversos tipos de sistemas silvopastorales que existen 
vamos a centrarnos en el pastoreo dentro de bosques y masas arboladas, 
más o menos aclaradas, en las que se pastan las especies arbustivas y 
herbáceas que crecen de forma natural en el sotobosque. Este tipo de 
sistema puede utilizarse para reducir el combustible vegetal y disminuir  
por tanto el riesgo de incendios forestales (Rigueiro, 1992, 1997). Uno de 
los mejores ejemplos se encuentra en la Iberia mediterránea en la 
“dehesa” española o el “montado” portugués (Campos & Martin, 1986).  
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El arbolado 
 
El estrato arbóreo, importante componente de los sistemas 

silvopastorales, constituye el techo vegetal del sistema y puede 
desempeñar varias funciones: 

− Producir madera. 

− Proporcionar directamente alimento fresco y conservado para el 
ganado (ramón, frutos, etc.). Es frecuente en la agroselvicultura 
tropical y en la zona mediterránea, donde los sistemas 
silvopastorales tienen su mayor exponente en la dehesa, 
haciéndose las podas del arbolado en años en los que la 
producción de pasto es baja, para utilizar el ramón como forraje 
(Joffre, 1989). 

− Reducir “inputs” de fertilización, empleando árboles de la 
familia de las leguminosas, que fijan nitrógeno atmosférico, 
mejorando la producción forrajera y,  por tanto,  la producción 
animal.   

− Proporcionar sombra o refugio al ganado.  

 

Es deseable que el arbolado de los sistemas silvopastorales reúna 
unas características entre las que destacamos las siguientes (King, 1980; 
Rigueiro, 2000):  

− Es importante que presenten dominancia apical y buena poda 
natural, o que toleren podas intensas (Beaton y Hislop, 2000). 

− Son aconsejables especies con una relación diámetro de 
copa/diámetro del tronco baja, con copa clara, que deje pasar luz 
al suelo y no intercepte la lluvia en elevadas proporciones. 
Además, es conveniente que la descomposición de sus restos no 
provoque efectos alelopáticos sobre las especies pastables del 
sotobosque.  
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− Deben ser eficaces bombas de nutrientes y su sistema radical 
debe explorar horizontes profundos del suelo, para disminuir la 
competencia con el estrato arbustivo y herbáceo y así obtener 
una mayor productividad de los componentes arbóreo y 
forrajero. 

− Como es obvio, los árboles deben ser compatibles con el tipo de 
ganado empleado.  

 
Especies como Pinus palustris Mill., Pinus elliotii Engelm., Pinus 

radiata D. Don, Pinus pinaster Ait. y Pinus sylvestris L., entre otros pinos, 
cumplen muchas de las características enumeradas, como la poda natural 
o tolerar podas artificiales, facilidad de crecimiento a marcos amplios, 
fuerte dominancia apical y actúan como bombas de nutrientes. En el caso 
de los eucaliptos, presentan algún inconveniente, como sus efectos 
alelopáticos y la tendencia a abrir excesivamente la copa si se plantan con 
marco amplio, aunque tienen la ventaja de permitir la penetración de la 
luz hasta los estratos inferiores del sotobosque (Silva-Pando, 1988, 
Rigueiro, 1992, 2000).  

En el Reino Unido, se han realizado ensayos para comprobar la 
posibilidad de emplear distintas especies arbóreas en sistemas 
silvopastorales, obteniéndose buenos resultados con Acer pseudoplatanus 

L., Fraxinus excelsior L., Prunus avium L., Pinus sylvestris L. y diversas 
especies del género Populus (Beaton y Hislop, 2000; McAdam y Hoppe, 
1996; McAdam & Sibbald, 2000).  

En Grecia son frecuentes sistemas silvopastorales con especies 
arbóreas como Quercus petraea (Matt.) Liebl., Quercus frainetto Ten., 
Castanea sativa Mill., Pinus halepensis Mill., Pinus brutia Ten., Pinus pinaster 
Ait., Pinus nigra Arn., Quercus ilex L., Quercus coccifera L. y Quercus suber 

L. (Papanastasis, 1996).  

En Francia estos sistemas son frecuentes con Pinus pinea L., Pinus 
halepensis Mill., Quercus ilex L., Quercus suber L. o Quercus humilis Mill.  
(Étienne, 1996). 
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En España, además de las dehesas mediterráneas, en el norte y 
noroeste, zona especialmente castigada por los incendios forestales como 
ya hemos comentado, son frecuentes sistemas silvopastorales con Pinus 
pinaster Ait., Pinus radiata D. Don, Pinus sylvestris L., Eucalyptus globulus 
Labill. y Castanea sativa Mill., investigándose actualmente la posibilidad 
de empleo en estos sistemas de otras especies arbóreas, como Quercus 

rubra L., Eucalyptus nitens Maiden, Castanea x coudercii A. Camus, 
Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Fraxinus excelsior L., Betula alba L. o 
Populus x canadensis Moench (Rigueiro, 1999; Ibarra, Albizu & Besga, 
2000)  

En Nueva Zelanda y Chile, la especie arbórea más empleada en 
sistemas silvopastorales es Pinus radiata D. Don. Se han realizado 
plantaciones con esta especie sobre pastos ya establecidos, con un 
incremento de los beneficios globales de hasta el 12% (Knowles, 1991; 
Hawke, 1991; Hawke y Knowles, 1997).  

En Australia, además de Pinus radiata D. Don, se emplean diversas 
especies del género Eucalyptus, como E. saligna Sm., E. maculata Hook, E. 
camaldulensis Dehnh. y E. globulus Labill. En este caso, los sistemas 
silvopastorales tienen un carácter protector más que productor, siendo 
importante su contribución a la lucha contra la erosión y control de la 
acidez y salinidad del  suelo.  

En la zona noroeste de USA, el tipo de sistema silvopastoral más 
característico incluye la plantación de Pinus ponderosa Dougl. ex Lawson 
y Pinus contorta Dougl. ex Loud. en los pastos naturales extensivos 
llamados “rangelands” (Williams et al., 1997). En cambio, en el sudeste 
del país, se han desarrollado sistemas mucho más intensivos, en los que 
se emplean Pinus elliottii Engelm. o Pinus palustris Mill. (Lewis & 
Pearson, 1987; Williams et al., 1997).  

 

El ganado 
 
El ganado empleado ha de ser compatible con el arbolado en la 

medida de lo posible, y capaz de alimentarse de la vegetación que se 
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desarrolla en el sotobosque (Rigueiro, 1997, 1999, 2000; Silva-Pando, 
1988).  

Será necesario ir ajustando la carga ganadera y la composición del 
rebaño en función de la productividad y composición botánica del pasto. 
Por otra parte, las cargas iniciales dependerán de la función que se le 
adjudique al ganado; si se pretende el control rápido del combustible 
vegetal del sotobosque se emplearán cargas muy elevadas durante un 
periodo corto, mientras que si se desea conseguir un sistema sostenible 
en el tiempo las cargas serán menores.  

Cabras y caballos, especialmente sus razas rústicas, son animales 
adecuados para controlar el combustible vegetal leñoso vivo del 
sotobosque, reduciendo así el riesgo de incendios forestales. Con el 
pisoteo también contribuyen a desmenuzar el combustible vegetal 
muerto, acelerando el proceso de descomposición y mineralización del 
mismo, a lo que también contribuye la fertilización aportada con las 
deyecciones (Rigueiro, 1992). 

Ovejas y vacas consumen bien el pasto herbáceo, por lo que es 
aconsejable introducirlas  cuando el sotobosque se encespeda debido al 
pastoreo de cabras y caballos o cuando establecemos un pastizal artificial 
bajo la repoblación (Rigueiro, 1992).  

En repoblaciones sobre praderas artificiales, para prevenir posibles 
daños que pueden realizar los animales en los primeros años de las 
plantaciones podemos repoblar con plantas de mayor tamaño o proteger 
los árboles mediante cercados, si se encuentran agrupados, o colocar 
protectores individuales alrededor de los árboles (Mosquera, 2001; 
Fletcher, 1993; McAdam, 1991). Otra opción sería aprovechar el pasto 
mediante siega mientras exista el peligro de que los animales dañen los 
árboles (Sharrow, 1983).  
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Sistemas silvopastorales en prevención de incendios forestales 
(experiencias de galicia, nw spain) 

 
El pastoreo en tierras de monte ha venido siendo en el pasado 

práctica habitual en la mayor parte de las regiones ibéricas, y en algunas 
comarcas aún tiene importancia en la actualidad. Generalmente se 
aprovechaba, o se aprovecha, el pasto natural de las tierras a matorral, 
mejorándolo en ocasiones, llegando incluso a sustituirlo por praderas 
implantadas artificialmente. En el norte de la Península Ibérica se 
realizaron en el pasado reciente experiencias, que en algunos casos 
continúan en la actualidad, acerca del aprovechamiento pascícola de los 
matorrales y de su mejora y transformación en praderas (Sineiro, 1982; 
Sineiro et al., 1999; Osoro et al. 1999). 

La compatibilización del ganado con el arbolado ha sido 
tradicionalmente más problemática, siendo frecuente la prohibición por 
parte de las administraciones de la entrada del ganado en los bosques y 
masas arboladas por el temor a posibles daños de los animales al arbolado 
o al regenerado del mismo, prohibición que con frecuencia supuso la 
ruptura del consenso entre administración y administrados y se considera 
que fue origen, en algunas zonas al menos, de conflictividad que 
desencadenó incendios forestales. 

El pastoreo en los terrenos de monte sigue siendo actualmente un 
foco de conflictos en regiones como Galicia, por lo que es necesario 
ordenarlo, y la ordenación del pastoreo en montes arbolados puede 
organizarse a través de sistemas silvopastorales.  

Desde hace unos 20 años se vienen investigando en Galicia los 
sistemas silvopastorales. Estos trabajos se iniciaron en el Centro de 
Investigaciones Forestales de Lourizán (Pontevedra), incorporándose más 
tarde a estas líneas de investigación equipos del Centro de Investigaciones 
Agrarias de Mabegondo (A Coruña) y del Departamento de Producción 
Vegetal de la Escuela Politécnica Superior de Lugo. Diversas publicaciones 
testimonian la efectividad de estas técnicas desde el punto de vista de la 
reducción del combustible vegetal del sotobosque y, en consecuencia, de la 
disminución del riesgo de incendios forestales (Rigueiro, 1985, 1986, 1992, 
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1997, 1999; Silva, 1988, 1991, 1993). También se ha abordado la sustitución 
artificial de la vegetación natural que crece bajo el arbolado por especies 
herbáceas - más productivas, nutritivas, digestibles y  palatables para el 
ganado-, es decir, la creación de pastizales arbolados que, además de 
reducir el riesgo de incendios forestales, mejoran aspectos productivos, 
paisajísticos, de transitabilidad, etc. (Rigueiro, 1985, 1992; Silva, 1993; 
Piñeiro y Pérez, 1988). Las especies arbóreas que se han empleado han 
sido Pinus pinaster Ait., Pinus sylvestris L., Pinus radiata D. Don, Betula alba 
L. y Eucalyptus globulus Labill. Actualmente se realizan experiencias con 
otras especies arbóreas y se está desarrollando un ensayo con ganado 
equino en pinar de Pinus radiata D. Don en la provincia de Lugo, 
comparando el efecto del pastoreo continuo y rotacional en la reducción 
del combustible vegetal del sotobosque (Rigueiro et al., 2001).  

A continuación expondremos sucintamente los resultados más 
interesantes, fruto de las experiencias realizadas en Galicia, centrándonos 
especialmente en la utilización del ganado como "desbrozadora", que se 
alimenta básicamente del pasto natural del sotobosque, reduciendo así la 
cantidad de combustible vegetal y, por tanto, el peligro de incendio 
forestal. 

 

Arbolado 
 
Los estudios de control del combustible del sotobosque mediante 

pastoreo se han realizado fundamentalmente en bosques de pino bravo o 
del país (Pinus pinaster Ait.), pino silvestre (Pinus sylvestris L.) y pino 
insigne (Pinus radiata D. Don) y eucaliptales de eucalipto blanco 
(Eucalyptus globulus Labill.). Pinares y eucaliptales son las masas arboladas 
que cubren actualmente mayor superficie en Galicia -entre un 70% y un 
80% de la superficie arbolada total- y proceden de repoblación forestal. La 
densidad del arbolado (número de pies por ha, cobertura del suelo en 
proyección vertical de copas, área basimétrica) está relacionada con la 
productividad del sotobosque, ya que al incrementarse la densidad llega 
menos luz al suelo, reduciéndose aquella (Dodd et al., 1972). 
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Pasto natural del sotobosque 
 
El estrato herbáceo-subarbustivo en los pinares y eucaliptales 

gallegos suele estar dominado por especies fruticosas heliófilas  y por 
herbáceas heliófilas y esciadófilas. Esto hace importante conocer la calidad 
pascícola de las principales especies herbáceas y arbustivas que crecen en 
condiciones de sombra, como algunas monocotiledóneas herbáceas (por 
ejemplo de los géneros Dactylis, Molinia, Holcus, Agrostis, Lolium, Briza y 
Pseudoarrhenatherum), herbáceas dicotiledóneas (por ejemplo de los 
géneros Achillea, Erodium, Lamium, Plantago, Rumex, Trifolium, Senecio, 

Stellaria, Urtica, Capsella, Mentha, Taraxacum y Daucus), arbustos (como los 
de los géneros Cytisus, Ulex, Erica,  Lonicera, Pterospartum, Daboecia, 
Rubus, Genista y Calluna) y ramillas de árboles de menos de 0.5 cm de 
diámetro (por ejemplo de los géneros Alnus, Betula, Fraxinus, Quercus, 

Pinus, Fagus, Salix, Populus). Los resultados principales de nuestros 
estudios indican que las especies herbáceas presentan contenidos más 
altos de nutrientes, lo que las hace más interesantes en sistemas 
extensivos (Rigueiro et al., 2002). Las dicotiledóneas herbáceas presentan 
un contenido mñás alto en minerales que las monocotiledóneas (Rigueiro 
et al., 2002; Pinto et al., 2002). Especies de los géneros  Cytisus, Rubus y 
Ulex tienen mayor potencial forrajero que las de los géneros Erica o 
Calluna, y  Pterospartum tiene un bajo contenido proteico a pesar de ser 
una leguminosa. Las especies arbóreas presentan mejor calidad pascícola 
que los arbustos, y durante el verano tienen similar contenido en 
proteína, fósforo y minerales que las especies herbáceas, lo que las hace 
interesantes para estas regiones con escasa producción de pasto durante 
el verano, debido a la sequía estival. 

El pino bravo y el eucalipto blanco tienen copas claras que dejan 
pasar al sotobosque una proporción importante de radiación, incluso en 
las densidades normales de las plantaciones. Como consecuencia, estas 
formaciones presentan un estrato herbáceo-subarbustivo dominado por 
especies fruticosas heliófilas  y por herbáceas heliófilas y esciadófilas. La 
productividad del sotobosque se sitúa entre 2,5 y 3,2 t de m.s. por ha y año. 
En cambio, en los pinos silvestre e insigne, con las densidades normales de 
plantación la transmitancia de la radiación solar a través del dosel arbóreo 
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es menor, por lo que el matorral heliófilo tiene más dificultades para 
establecerse en el sotobosque, haciéndolo sin dificultad las herbáceas y 
leñosas más tolerantes con la sombra, siendo la productividad algo menor, 
entre 1,4 y 2,8 t de m.s. por ha y año (Silva, 1993). 

En distintas experiencias llevadas a cabo en Galicia, los sotobosques 
de las parcelas experimentales presentaban en el estado preoperacional 
una acumulación de biomasa entre 25 y 50 t de m.s. por ha, con 
predominio de las especies leñosas. Para favorecer el control efectivo del 
matorral por el ganado, éste debe pastar los brotes tiernos, en estado 
herbáceo, que es cuando son más apetecibles, nutritivos y digeribles y, en 
consecuencia, mejor controlados. Por lo tanto, antes de introducir los 
animales es recomendable realizar un tratamiento del sotobosque: 
aplastamiento, quema o roza (manual o mecánica) (Rigueiro et al., 1997). 

 

Ganado y manejo del mismo 
 
El ganado ha de ser compatible con el arbolado y de razas rústicas, 

capaz de alimentarse básicamente del pasto natural que crece bajo el 
arbolado. En una primera fase, cuando el pasto leñoso es abundante, es 
aconsejable  introducir lignívoros, como las cabras y los caballos, animales 
que admiten una elevada proporción de pasto leñoso en su dieta. Debido 
al tratamiento de pastoreo, la vegetación del sotobosque evoluciona, 
reduciéndose la cobertura de las especies leñosas e incrementándose la de 
las herbáceas, lo que hace recomendable sustituir el ganado lignívoro por 
herbívoros (como ovejas y vacas). Sin embargo no se debe suprimir 
totalmente el pastoreo con lignívoros para evitar que el matorral se 
recupere (Rigueiro et al., 1997). 

El caballo es compatible con eucaliptos y  pinos, incluso desde 
edades tempranas del arbolado, ya que no los come, y controla bien los 
tojos, retamas y gramíneas duras; con las frondosas solo es compatible 
cuando no alcanza las copas. La cabra convive con el eucalipto blanco, 
incluso joven, sin hacerle daño, pero no sucede lo mismo con los pinos y 
otras frondosas, cuya copa come si está a su alcance, pudiendo incluso 
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anillar los troncos cuando la corteza no está suficientemente desarrollada; 
controla bien los brotes de tojos, retamas, zarzas, brezos pequeños y 
herbáceas. Ovejas y vacas consumen bien el pasto herbáceo, e incluso, si 
son razas rústicas, los brotes tiernos de las especies leñosas, y se 
consideran compatibles con pinos, eucaliptos y otras frondosas cuando no 
pueden  alcanzar sus copas (Rigueiro, 1992, Rigueiro et al., 1997). 

En las experiencias realizadas en el monte de propiedad pública 
Marco da Curra (Monfero, A Coruña), a 550 m de altitud y sobre sustrato 
de esquistos, con precipitación media anual de 1593 mm y temperatura 
media anual de 10.6 ºC,  en pinar de Pinus pinaster Ait. de 30 años y una 
densidad de 450-700 pies por ha y en pinar de Pinus sylvestris L. de la 
misma edad y con 500-800 pies por ha, se consiguieron buenos resultados 
con una carga general inicial de 2 cabras por ha, que se fue variando según 
avanzaba el encespedamiento del sotobosque, estabilizándose a partir del 
tercer año en 1 cabra y 3 ovejas por ha. El ganado se maneja según un 
modelo que podríamos considerar de pastoreo rotacional-extensivo, con el 
fin de conseguir cargas puntuales o instantáneas altas, que aumenten la 
efectividad en el control del combustible vegetal, incluidas las especies de 
menor palatabilidad. La parcela experimental se dividió en 4 subparcelas y 
el tiempo de ocupación de cada subparcela es de un mes 
aproximadamente, siendo por tanto el tiempo de reposo de 3 meses 
(Rigueiro, 1992, 1997). 

En las parcelas experimentales de Eucalyptus globulus Labill. del 
monte Coto de Muiño (Zas, A Coruña), propiedad de la Empresa Nacional 
de Celulosas, situado a 420 m de altitud y también sobre esquistos, la 
precipitación media anual es de 1640 mm y la temperatura media anual de 
11,9 ºC. La densidad del arbolado es de 2000 pies por ha y los propietarios 
utilizan ganado desde hace más de 30 años, en pastoreo libre o continuo. 
La carga ganadera general es de 1 cabra cada 2 ha y 1 yegua cada 4 ha, 
pastoreando conjuntamente. En primavera sobra pasto y se permite la 
entrada de vacas de los vecinos del lugar, con una carga aproximada de 1 
vaca por ha (Rigueiro, 1992, 1997). 

Actualmente estamos desarrollando un ensayo con ganado equino 
(raza autóctona caballo gallego de monte) en pinar de pino insigne  
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(Pinus radiata D. Don), en el monte vecinal de Sambreixo (Parga-Guitiriz-
Lugo). La altitud es de 500 m y los pinos tienen 25 años, siendo la densidad 
al inicio de la experiencia de 800 pies por ha, reduciéndose a 400 tras una 
clara reciente. La temperatura media anual es de 10.9 ºC y la precipitación 
media anual 1477 mm. La carga general es de 0.5 animales por ha y se 
comparan dos sistemas de pastoreo: continuo (dos réplicas en dos parcelas 
de 6 ha) y rotacional (dos réplicas en dos parcelas de 6 ha divididas cada 
una en cuatro subparcelas de 1,5 ha; el tiempo de ocupación es de un mes 
y el de reposo 3 meses). Especies abundantes en la parcela experimental de 
Sambreixo son: tojos (Ulex europaeus L., Ulex gallii Planchon), zarzamora 
(Rubus sp.), brezos pequeños o carrascos (Erica umbellata L., Erica cinerea L., 
Erica ciliaris L., Calluna vulgaris (L.) Hull), retama blanca (Cytisus striatus 
(Hill.) Rothm.), retama negra (Cytisus scoparius (L.) Link), piorno (Genista 

florida L.), carqueixa (Pterospartum tridentatum (L.) Willk.), helecho común 
(Pteridium aquilinum (L.) Kuhn), Daboecia cantabrica (Hudson) C.Koch, 
Halimium lasianthum (Lam.) Spach., Pseudoarrhenatherum longifolium (Thore) 
Rouy, Agrostis curtisii  Kerguélen, Agrostis capillaris L.,  Holcus lanatus L., 
Holcus mollis L., Avenula marginata (Lowe) J.Holub, Molinia caerulea (L.) 
Moench, etc. Son frecuentes los brinzales de árboles autóctonos: robles 
(Quercus robur L.), castaños (Castanea sativa Miller) y abedul (Betula alba L.), 
y prácticamente nula la regeneración del pinar.   

 

Control del combustible vegetal 
 
El control del combustible vegetal vivo que realiza el ganado en el 

eucaliptal del monte Coto do Muiño (Zas, A Coruña) es muy importante. 
En una parcela talada hace 3 años y en la que, posteriormente a la tala, se 
hizo una quema de los restos de la corta y del matorral, introduciendo el 
ganado en una zona y acotando al pastoreo otra, la biomasa del 
sotobosque es un 80% menor en las zonas pastoreadas que en las áreas en 
las que se impidió el acceso del ganado. Los resultados, desde el punto de 
vista de la prevención de los incendios forestales, son muy positivos en 
este monte, ya que apenas se ha visto afectado por los incendios en los 
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últimos decenios, mientras que se han quemado superficies importantes en 
los alrededores (Rigueiro, 1992). 

En los pinares de Marco da Curra (Monfero, A Coruña) el matorral 
del sotobosque tenía, antes de iniciar la experiencia, una biomasa de  
40-50 t/ha de materia seca y una altura media superior a los 2 m. El control 
de la vegetación del sotobosque es muy efectivo, predominando en la 
actualidad las especies herbáceas, con una altura máxima de 10-15 cm y 
una biomasa estabilizada de 0,5-2 t/ha de materia seca (Silva, 1988). En 
este monte la fitomasa aérea del sotobosque se recupera a un ritmo de  
5 t m.s. por ha y año en parcelas acotadas al pastoreo (Rigueiro, 1992). 
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En la experiencia de Sambreixo, como ya hemos señalado, se 
compara el efecto del pastoreo rotacional y continuo de ganado equino en 
un pinar de Pinus radiata D. Don, con la finalidad de reducir el combustible 
vegetal del sotobosque y el peligro de incendio forestal. La figura 3 
muestra el pasto (biomasa) en oferta en cada rotación (cuando el ganado 
entra en cada subparcela en el pastoreo rotacional, y estimación simultánea 
en el continuo) para los tojos, especies dominantes en el sotobosque. 
Observamos que el pasto en oferta es inicialmente (dos primeras 
rotaciones) superior en las parcelas sometidas a pastoreo continuo, 
invirtiéndose la tendencia posteriormente, hasta la quinta rotación, en la 
cual, debido a la mayor presión del pastoreo rotacional, el pasto en oferta 
vuelve a ser mayor en las parcelas de pastoreo continuo. En la figura 4 
podemos observar el pasto (biomasa) residual (cuando el ganado sale de 
cada subparcela en el pastoreo rotacional, y estimación simultánea en el 
continuo) para las mismas especies de matorral. En las dos primeras 
rotaciones el pasto residual es mayor en las parcelas de pastoreo continuo, 
tendencia que se mantiene, aunque amortiguada, en las restantes 
rotaciones. En 20 meses de pastoreo el pasto en oferta se reduce un 66% y 
el residual un 87.5%, como promedio entre los dos sistemas de manejo, 
datos que son indicadores de la eficiencia del pastoreo en la reducción del 
combustible vegetal del sotobosque. El efecto desbrozador es inicialmente 
superior en el pastoreo rotacional pero tiende a igualarse en los dos 
sistemas con el tiempo. El ganado equino controla bien el estrato arbustivo 
dominado por tojos, mostrando preferencia por estas leguminosas, pero 
cuando el efecto del pastoreo dificulta la recuperación de estas especies, 
estos animales consumen y controlan otras que les resultan menos 
palatables, como Rubus sp. 

Resultados presentados en esta ponencia derivan de los proyectos de 
investigación AGF1998-0368, AGL2001-2996 y AGL2002-00968, financi-
ados por el Ministerio de Educación y Ciencia de España. 
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Introdução 
 

Neste texto advoga-se a promoção da pastorícia enquanto forma 
de prevenção dos fogos rurais12. Opção  que se justifica pelas razões 
adiante pormenorizadas que têm que ver, essencialmente, com o modo 
como a pastorícia pode servir para diminuir a carga combustível. 
Todavia quando se fala de promoção do desenvolvimento da pastorícia 
voltada para esse objectivo torna-se incontornável discutir as formas 
como essa actividade pode ser levada à prática o que nos remete, 
necessariamente, para a problemática do empreendedorismo em geral e 
o empreendedorismo nas zonas rurais mais desfavorecidas, em 
particular. 

A prevenção dos incêndios rurais é por todos reconhecida como 
factor da maior importância, embora pouca atenção lhe seja dedicada, 
obscurecida pelo realce dado às questões “nobres” da detecção e do 
combate aos incêndios florestais13. A prevenção acaba assim por, na 
prática, ser remetida para futuros planos de ordenamento do território 

                                                 
11 Prof. Catedrático do Instituto Superior de Agronomia. 
12 Designação que dá a real dimensão do problema e que é preferível à redutora designação 
de incêndio florestal. De facto, o que acontece em Portugal é que muitos dos incêndios 
definidos como florestais, na realidade são meros incêndios em espaço rural que atingem 
matos em terras que antigamente eram agrícolas e actualmente estão abandonadas ou, pelo 
menos muito desprezadas.  

13 Veja-se a mediatização das soluções sugeridas para a detecção precoce dos focos de 
incêndio e com  a forma como se organizam as entidades responsáveis pelo combate ao 
incêndio, já para não falar da vertente do combate aos incêndios que nas últimas décadas 
deu origem a um pujante cluster de negócios em Portugal.  
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ou por ser tratada como mera questão técnica a que uma simples 
portaria, obrigando à limpeza dos matos, responde.  

Este tipo de comportamento deve-se, provavelmente, à comple-
xidade da questão que ultrapassa, em muito, as meras questões técnicas. 
E percebe-se a tentação política e mediática da busca de soluções simples, 
para não dizer simplistas: basta pensar que um programa sério de 
prevenção terá de ultrapassar o slogan, implicando uma actuação que 
envolve aspectos complexos e politicamente controversos como a 
estrutura agrária, o direito de propriedade, a fiscalidade sobre a 
propriedade e/ou uso do solo, aspectos de que os decisores tendem a 
fugir como o diabo da cruz. De qualquer modo trata-se de questões que 
não podem ser ignoradas pois condicionam e, em certos casos 
inviabilizam, as condições necessárias para generalizar a prática de 
qualquer das técnicas de prevenção de fogos. 

A abordagem ao empreendedorismo necessário para o desenvolvi-
mento da pastorícia far-se-á segundo uma perspectiva eminentemente 
prática, centrando-se nos aspectos que mais respeitam às zonas rurais 
mais desfavorecidas e procurando articulá-la com a problemática da 
prevenção dos fogos, que se afigura como um dos problemas mais 
intratáveis que afligem essas zonas.  

Discutir o empreendedorismo implica reflectir sobre a função 
empresarial e a função empresarial necessária, que à frente se define, 
saber distinguir o empresário do mero dono de negócios e ainda 
questionar a promoção do empreendedorismo, nomeadamente na 
vertente usual que é a de tentar estimular o aparecimento de um mítico 
empresário providencial. Defende-se uma visão integradora que atenda, 
prioritariamente, às necessidades de desenvolvimento das zonas 
desfavorecidas e à promoção daquelas funções empresariais conside-
radas essenciais para esse fim, evitando-se o desperdício de recursos com 
apoios a iniciativas de duvidoso interesse.  

Como ilustração dessa visão integradora reflecte-se sobre a 
necessidade de promover um empreendedorismo inovador capaz de 
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desenvolver uma pastorícia moderna com o objectivo principal de servir 
de instrumento de prevenção dos fogos rurais. 

 

A pastorícia como meio de prevenção dos fogos rurais 
 

É consensual que, nas condições ecológicas do país, os fogos rurais 
são uma inevitabilidade devido à grande acumulação de biomassa que, 
nos verões mais quentes e secos, constitui o meio ideal para o início e 
propagação do fogo que, muitas vezes, se torna incontrolável pela acção 
do vento14.  

É ainda unanimemente reconhecido que a diminuição da inci-
dência e, sobretudo, da perigosidade dos fogos passa, inevitavelmente, 
pela prevenção que garanta a diminuição da carga combustível, 
designada vulgarmente por limpeza, e que corresponde ao controlo da 
biomassa que pode ser realizado com recurso a várias técnicas. 

Tradicionalmente muitos agricultores roçavam o mato para fazer 
camas para o gado e garantir a posterior estrumação das terras agrícolas, 
mas os tempos mudaram inviabilizando esta técnica de controlo da 
biomassa. 

Outra possibilidade passa por cortar o mato e deixá-lo no terreno, 
finamente estilhaçado. Esta técnica de prevenção silvícola não 
diminuindo o total da massa combustível retira-lhe muita da 
perigosidade pois, em caso de fogo, não há proximidade entre o 
combustível e a copa das árvores. É uma operação que, embora menos 
custosa, só uma exploração florestal rentável pode viabilizar o que deixa 
de lado todas as áreas de agricultura e da floresta desprezadas ou 
abandonadas que, por definição, não terão recursos, nem pessoal que se 
encarregue dessas operações. Razão pela qual a legislação obrigando os 

                                                 
14 De facto a região Centro, ainda mais do que na restante fachada atlântica da península 
ibérica, é a região europeia com maior risco de fogos. De facto os maiores níveis de 
produção primária líquida total de biomassa devidos à influência atlântica, conjugam-se 
com verões quentes e secos que partilha com a restante área mediterrânica, para tornar a 
situação destas áreas potencialmente mais perigosas (ver Pinho neste livro). 
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proprietários a fazer limpezas provavelmente estará votada ao insucesso, 
contribuindo para o descrédito do Estado que produz leis, sob pressão 
da opinião pública, mas não é capaz de as fazer cumprir. 

A biomassa para a produção de energia é uma solução com óbvias 
vantagens para um país que importa grande parte dos recursos 
energéticos que consome, mas que tem inconvenientes em termos de 
fertilidade do solo, pois removendo totalmente a biomassa o fundo de 
fertilidade do solo florestal diminui agravando, a longo prazo, a própria 
produtividade da floresta, sobretudo quando as terras são pobres. De 
qualquer modo, não parece poder afirmar-se como forma de prevenção 
generalizada dos fogos rurais. Note-se que apesar dos incentivos 
oferecidos (incentivos que, note-se, correspondem a recursos públicos 
que não serão utilizados em outras actividades ou soluções alternativas), 
dois locais a concurso ficaram desertos15. E isso deve-se à lógica 
económica que explica que esses aproveitamentos só podem servir os 
locais capazes de produzir matéria prima em quantidade e baixo preço 
de transporte, o que não é certamente o caso de grande parte dos matos 
em áreas abandonadas ou de uma floresta desprezada e mal gerida.   

O recurso ao fogo é outra técnica de controlo da biomassa a 
merecer maior atenção do que a que lhe tem sido dada e a que muitos 
autores defendem em associação com a pastorícia16. Como técnica 
silvícola o fogo controlado é usado há muito tempo em muitos países e 
tem, certamente, um enorme campo de expansão na floresta portuguesa. 
Tem menos inconvenientes para a fertilidade do solo do que a mera 
remoção da biomassa, pois ficam a cinzas e o respectivo custo é 
provavelmente menor do que as anteriormente referidas. Acresce, no 
entanto, que em Portugal o fogo controlado é sobretudo encarado como 
técnica silvícola, esquecendo-se a prática imemorial do fogo como 
auxiliar da pastorícia que, entre nós é demonizada, quando não 
criminalizada. Ora muitos dos incêndios rurais iniciam-se em espaços 

                                                 
15 Ver a lista de concorrentes na página da Direcção-Geral de Geologia e Energia, 
http://www.dge.pt/arquivo/lista_conc_2006.pdf, consultada em 12 de Dezembro de 
2006).  

16 Ver Torres Manso neste livro. 
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não florestais, pelo que o importante será estender a prática do fogo 
controlado para além da floresta e usá-lo, sob condições tecnicamente 
controladas, de forma articulada com as formas de pastoreio extensivo 
existentes ou que se venham a desenvolver no futuro. Isto é simples de 
enunciar mas, na prática, encontra problemas de execução de primeira 
grandeza que vão desde a necessária formação e enquadramento dos 
pastores às autorizações necessárias para fazer o fogo que por vezes 
colidem com direitos de propriedade17.   

Resta, finalmente, a prática de usar a pastorícia como método de 
controlo de biomassa18. Note-se que não se trata da silvopastorícia que, 
em Portugal apenas tem expressão de relevo nas áreas de Montado de 
sobro e de azinho, onde o pastoreio no sob-coberto se faz com recurso a 
gado bovino, ovino e, cada vez mais, o porco alentejano no Montado de 
azinho. O que aqui se defende é uma nova pastorícia em que as 
preocupações com a eficácia da produção pecuária são secundárias, uma 
vez que se destina, primordialmente, à prevenção dos fogos rurais. 
Pastorícia que contribua para o controlo da biomassa nas áreas agora 
utilizadas pelo que se pode designar por agricultura desprezada, nas 
áreas já abandonadas e no interior das manchas florestais existentes 
através da criação de zonas de descontinuidade da floresta. 

                                                 
17 Como obter autorização para fazer um fogo controlado em áreas abandonadas pela 
agricultura e nas quais importa diminuir a carga combustível? Mesmo quando esses 
terrenos são pastoreados por acordo com o proprietário poderá o pastor pedir autorização 
para o fogo controlado? 
18 A pastorícia como meio de prevenção de fogos não é novidade tendo há já muito tempo 
passado da  investigação à prática. Em França, pelo menos desde o início dos anos 90 que 
há “Réseaux Coupure de Combustibles” vocacionados para a gestão das zonas de controlo 
de combustíveis. De facto desde esse período que, naquele país, a pastorícia se tornou 
prática corrente para diminuir os custos de manutenção das áreas de controlo de 
combustível (Millat et al. 2000, citado por Fayen, 2003). Na Califórnia há mesmo uma 
empresa familiar que presta estes serviços contra o pagamento dos interessados, ver 
http://www.goatsrus.com/.  

Em Portugal todavia, apesar de Teodósio Salgueiro já ter defendido em 1977/78 em artigos 
nos números 2813 e 2833 da Gazeta das Aldeias tarda a passar à prática, apesar de não ter 
sido ignorada na proposta técnica para o Plano Nacional de Prevenção e Protecção da 
Floresta contra Incêndios elaborada no ISA sob a coordenação cientifica do prof. Cardoso 
Pereira.  
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Esta nova pastorícia conjuga-se perfeitamente com as ideias 
defendidas pela DGRF que define faixas de gestão do combustível que 
deverão ter pelo menos 125 metros e parcelas de gestão de combustível 
onde se assegura que há áreas sem árvores ou com baixa densidade de 
coberto e sub-coberto19 onde o gado doméstico20 poderia ajudar a 
controlar a biomassa. A escolha do tipo, ou melhor, tipos de animal a 
usar certamente que variará de zona para zona e exigirá estudos mais 
aprofundados para melhorar a respectiva eficiência21. Todavia, estamos 
convencidos que, desde já, se pode apostar sem receio nas raças 
autóctones que ao longo dos tempos já mostraram a sua aptidão para 
pastorear as áreas que lhe estão associadas. 

De entre as opções de controlo de biomassa referidas considera-se 
que a pastorícia, mesmo não sendo usada em exclusividade, é uma 
solução interessante, pelas razões seguintes: 

− uma parte substancial dos respectivos custos podem ser 
compensados pelas receitas da produção animal;  

− em relação à mera remoção física da biomassa, a pastorícia tem a 
vantagem de contribuir para o aumento da riqueza da matéria 
orgânica no solo e dá ainda um contributo suplementar para o 
aumento da biodiversidade, uma vez que fomenta as espécies 
vegetais e animais associadas ao pastoreio; 

− porque poderá servir de apoio à preservação das raças 
autóctones, mais rústicas, bem adaptadas ao terreno e menos 
exigentes em tratamentos e cuidados alimentares; 

                                                 
19 Ver o modelo de rede regional de defesa da floresta da Comissão regional de 
reflorestação do Pinhal interior e Beira interior apresentado por Pinho (2006). 

20 E, em certos casos, poderia ser gado selvagem destinado a aproveitamento cinegético. 
21 Veja-se Rigueiro (neste livro), em que refere os exemplos de animais domésticos e 
selvagens usados na Galiza, nomeadamente em associação de mais de uma espécie 
consoante o equilíbrio entre controlo do mato e a prevenção do fogo ou o aproveitamento 
do pasto semeado. Ver também Bugalho (neste livro). 
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− e, finalmente, porque para articular eficazmente esta nova 
pastorícia com a produção florestal obriga a compartimentar a 
paisagem, promovendo-se um mosaico paisagístico muito mais 
interessante do ponto de vista turístico e ambiental. De facto, 
interromper as áreas de mata, por áreas suficientemente grandes 
de terra limpa, traz ganhos ambientais e paisagísticos inegáveis, 
permitindo quebrar a monotonia da mata monocultural, como a 
que se verifica em grandes manchas da zona do pinhal do centro 
do país. Essa compartimentação, ao promover zonas de 
descontinuidade nas matas, a ser usadas pela pastorícia pode 
garantir que não se acumule demasiada biomassa no verão para 
que o fogo que eventualmente aí chegue seja mais fácil e 
eficazmente controlado.  

 

É certo que a pastorícia constava já da Proposta Técnica de Plano 
Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios e a DGRF também a 
defende, embora ao que parece sem grande empenhamento. Todavia, 
tudo indica que o uso generalizado deste instrumento de prevenção 
ainda não está suficientemente interiorizado, quer pelo corpo técnico 
florestal, quer pelos decisores políticos, além de que sofre do viés 
sectorial da DGRF que se preocupa apenas com os espaços florestais, 
embora grande parte dos incêndios decorram do desprezo ou abandono 
a que são votados os espaços não utilizados pela floresta.   

Defende-se que, se for possível a concertação entre os directamente 
interessados (stakeholders), a pastorícia pode tornar-se a maneira mais 
simples e barata de manter terreno limpo, tanto o terreno ex-agrícola 
como as faixas e parcelas de gestão de combustível a criar, com a 
vantagem suplementar de garantir uma boa protecção do solo contra a 
erosão e de contribuir para o aumento da biodiversidade, sobretudo 
quando comparada com a floresta monocultural de pinheiro ou 
eucalipto.   

Note-se que a generalizada adopção da pastorícia juntamente com 
a desejada compartimentação da paisagem se revela particularmente 
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interessante não onde as matas já são bem geridas do ponto de vista 
técnico, mas sobretudo naquelas zonas de floresta que, mesmo quando 
não totalmente abandonadas pelos seus proprietários, não são alvo dos 
esforços de gestão que uma boa mata produtiva exige.  

 

O busílis da questão 
  
Mas como conseguir que, onde agora estão manchas florestais 

contínuas ou intercaladas com áreas abandonadas passe a estar o tal 
mosaico diversificado, onde as áreas de matas (de produção, de 
protecção ou matas com interesse paisagístico desejáveis para aumentar 
o valor ambiental e turístico de certas áreas) sejam interrompida por 
áreas de pastagem? 

Será que, na ausência de políticas adversas, o mercado conseguirá, 
por si só, esse objectivo? Isto é, será que é previsível a emergência de 
uma nova dinâmica do mercado da compra ou arrendamento da terra 
que estimule eventuais investidores a apostar na reconversão da actual 
floresta, em direcção ao desejável mosaico, conjugado com a pastorícia? 
Receia-se que esperar pela dinâmica do mercado só sirva para atrasar a 
tomada de soluções que, essas sim, poderão ter como efeito colateral 
introduzir uma nova dinâmica no mercado. 

De facto, a questão é saber como conseguir que os proprietários 
florestais aceitem trocar, no todo ou em parte, as suas parcelas florestais 
que pouco lhes custaram a plantar22, pela alternativa pastorícia, sem 
garantias à partida de que poderão tirar pelo menos idênticas receitas 
das que pensam poder obter com a floresta? E os proprietários de 
terrenos agrícolas abandonados ou desprezados que não os vendem ou 
arrendam, na expectativa de obtenção de mais valias com eventuais usos 
alternativos para os seus terrenos?   

                                                 
22 Dado que a florestação tem sido fortemente subsidiada e a gestão e manutenção da 
floresta privada é praticamente inexistente, excepto naquelas zonas onde a indústria 
assegura a gestão das terras próprias ou de que tem a posse útil. 
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E mais ainda, onde e como se instalam as novas unidades de 
pastorícia, quem as gere, com que capitais e tecnologias e com que mão-
de-obra? E quais os resultados económicos a esperar dessa actividade 
pastoril? 

Este conjunto de interrogações conduz-nos inevitavelmente à 
questão do empresariado que mais à frente se abordará. Como encontrar 
empresários capazes de pôr em prática a função empresarial inovadora, 
necessária para a instalação de novas unidades económicas capazes de 
levar a cabo a função de prevenção dos fogos florestais ao mínimo custo, 
isto é através da pastorícia. Questão que ilustra perfeitamente o grande 
dilema das zonas desfavorecidas. Há muito que fazer, mas o que há a 
fazer não é apelativo para o mercado e, portanto não se faz!  

No caso concreto da pastorícia, nomeadamente de uma pastorícia 
primordialmente dedicada à prevenção dos fogos, há ainda que ter 
presente as questões relacionadas com o conhecimento, isto é com o 
factor humano envolvido na gestão e na prática do dia a dia dessa 
actividade.  

É um facto unanimemente reconhecido, por proprietários e 
técnicos, que não se encontra mão-de-obra para a pastorícia tradicional 
pelo que urge generalizar uma pastorícia moderna, liberta da corveia 
tradicional do pastor a viver em permanência com o gado. Nestas 
condições seria necessário actuar urgentemente sobre a produção de 
conhecimento e sobre a formação de gestores e de mão-de-obra capaz de 
dar corpo a uma pastorícia tecnicamente evoluída.  

Convém todavia não esquecer que, nesta perspectiva, o que 
interessa é uma pastorícia especial, voltada para a prevenção dos fogos e 
não para obter as melhores performances zootécnicas. Implica assim que 
se busque uma mão-de-obra polivalente, em que para além do mínimo 
de conhecimentos de pastagens e de criação animal, lhe seja dada 
formação de sapador florestal por forma a poder assumir a função 
múltipla de vigilância do gado e da mata, podendo coadjuvar a 
intervenção rápida que é necessária para o êxito do combate aos fogos e 
dos rescaldos,  por forma a evitar reacendimentos.  



 102

Todavia este programa de fomento de uma nova pastorícia exige 
toda uma actuação integrada: há que garantir a produção de sementes de 
plantas forrageiras certificadas e apropriadas para as diferentes 
condições e há, sobretudo, que investir nas infra-estruturas necessárias 
para a pastorícia, desde cercas, charcas, bebedouros e outras infra-
estruturais necessárias para que esta actividade seja conduzida de forma 
moderna, como veículos todo o terreno, chips electrónicos e sistema 
informático com GPS para localização do gado de modo a facilitar o 
respectivo maneio à distância, além de servir de dissuasor de roubos.  

E porque não usar muitos das charcas instaladas em cotas elevadas 
para, através de canalizações apropriadas levarem água juntos das 
populações que lhes ficam próximas, não para fins de rega ou uso de 
doméstico, mas como forma de garantir o ataque rápido aos fogos 
acidentais que se iniciam junto das povoações e que depois rapidamente 
se expandem para a floresta, ou para proteger essas povoações de fogos 
que vêm da floresta23?  

Em suma, são necessários investimentos para os quais os 
programas comunitários ainda poderão contribuir significativamente, 
seja para instalar as infra-estruturas exigidas por uma pastorícia 
moderna, como para formar a mão-de-obra necessária e até para 
promover o empreendedorismo necessário. Já para não falar do trabalho 
prévio que passa pelo envolvimento e concertação dos interessados. 

De facto, para podermos pensar numa nova pastorícia voltada 
para a prevenção dos fogos é preciso que os proprietários estejam em 
acordo para ceder as suas terras florestais ou não para as transformar em 
pastos e é preciso que indivíduos ou entidades estejam interessados em 
assumir a função empresarial de manter os rebanhos de gado nesses 
pastos durante todo o ano ou, pelo menos, do fim da primavera até ao 
momento em que já não exista pasto que constitua risco acrescido de 
propagação de incêndios. Note-se que de acordo com os especialistas em 

                                                 
23 Vai exactamente neste sentido uma proposta, da autoria do arquitecto paisagista Manuel 
Cardoso Ferreira, a integrar no plano de risco de fogos nas matas e na sequência do plano 
de ordenamento do PDM de Viana do Castelo em revisão. 
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pastagens, o pastoreio do pasto no verão até ao seu esgotamento é 
condição essencial para a renovação das pastagens permanente, facto que 
muitos desconhecem e que leva por vezes a mal entendidos com 
ambientalistas. 

Voltamos então ao imbróglio de partida em que não se vislumbra 
que o mercado possa, por si só, concertar os proprietários e levá-los a 
aceitar a ordenação do território agora exclusivamente florestal e a 
respectiva transformação no desejado mosaico paisagístico24. Também 
não se vislumbra que surjam empresários interessados na pastorícia 
tradicional e desconfia-se se haverá muitos potenciais candidatos a uma 
pastorícia moderna vocacionada para a prevenção do fogo, não só por 
falta dos conhecimentos acima referidos mas porque a própria pastorícia 
extensiva vocacionada para a produção de gado para carne, sem 
subsídios, não é economicamente atractiva, mesmo com áreas disponíveis 
suficientemente grandes para aproveitar as economias de escala25.  

Nestas circunstâncias, cabe indagar se é possível qualquer actuação 
e como?  

Certamente que não haverá muitas soluções para esta problemática 
e só com uma inovadora aproximação ao problema é que se pode pensar 
que uma solução aceitável venha a tornar-se realidade. Mas para isso é 
necessária uma articulação de esforços, conciliando os interesses dos 
diferentes stakeholders de forma a ser atingido o objectivo. Articulação 
essa que pode muito bem aproveitar todos os esforços desenvolvidos no 
âmbito da definição e operacionalidade das ZIF (Zonas de Intervenção 
Florestal) e eventualmente alargar essas zonas a áreas não exclusivamente 
florestais. 

Implica, no entanto, que os stakeholders entendam que sem uma 
solução colectiva todos perdem: os proprietários florestais perdem as 

                                                 
24 A caracterização dos proprietários florestais de Baptista e Terra (2005) é suficientemente 
elucidativa das dificuldades a esperar do necessário esforço de concertação. 

25 Numa simulação para o Baixo Alentejo, com os preços médios de 2002-2004 e sem 
qualquer subsídio, a actividade criação de ovelhas para carne não se mostra viável ou está 
no limite da viabilidade, seja qual for a área da exploração. 
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rendas da terra, pois actualmente a floresta, mesmo instalada a custo 
zero, não lhes dá qualquer garantia de outra renda que não as dos 
subsídios que lhes tenham sido concedidos; os industriais porque não 
podem contar com a melhor matéria-prima; os autarcas e as populações 
arriscam-se a, recorrentemente, ter de conformar-se com o espectáculo, 
pungente, dos fogos às portas das habitações; os bombeiros porque, 
mesmo com todos os meios possíveis, pouco podem fazer para aumentar 
a sua eficácia, continuando a ter de fazer face a riscos acrescidos de 
acidentes pessoais e o Estado central porque continuando a apostar 
essencialmente nos meios de combate não tem qualquer garantia de 
eficácia26. 

Mesmo que seja fácil chegar a acordo de princípio, sobre a 
necessidade de passar à prática a ordenação territorial em mosaico e de 
instalar empresas voltadas para a pastorícia, resta a questão fulcral que é 
a se saber quais os custos envolvidos na implementação do sistema e, 
sobretudo, como reparti-los. 

É que, de facto, instalar sistemas de pastorícia não é barato e esta 
actividade aos preços actuais decorrentes da globalização só é viável com 
os subsídios comunitários que, já num futuro próximo, tenderão a 
desaparecer, por virtude dos acordos estabelecidos na Organização 
Mundial do Comércio. No entanto, como ainda há alguma folga 
temporal, tudo indica que os fundos comunitários poderiam ser 
aproveitados para um programa deste tipo. O que, todavia, não dispensa 
pensar em esquemas que, no futuro, permitam a viabilidade dos sistemas 
pastoris em cenários de ausência de subsídios comunitários.  

Resta porém o aspecto essencial. Quem vão ser os empresários que 
levem à prática essa nova pastorícia?  

                                                 
26 Sobre a ineficácia do combate aos fogos florestais de grandes dimensões aí estão as 
catástrofes de 2003 e de 2005 para a comprovar, mas também os exemplos da Austrália e da 
Califórnia que mostram que nem países ricos, dotados com meios aéreos abundantes, 
conseguem ser eficazes. Em Portugal em 2003, 1% dos fogos (os com mais de 100ha) que, na 
melhor das hipóteses sempre escapam aos esforços de combate, foram responsáveis por 
90% da área total ardida (Pereira, 2006). 
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Responder a esta questão obriga-nos, todavia, a aprofundar o tema 
do empreendedorismo, em particular no que importa às zonas rurais 
mais desfavorecidas que é onde os fogos rurais são mais dificilmente 
controláveis. 

 

O empresário e a função empresarial 
 
Durante muito tempo a visão dominante da ciência económica 

entendia como primeira função do empresário a de decidir o que fazer, e 
como fazer, sem estar bem certo das possibilidades futuras, isto é 
compete-lhe assumir riscos. Schumpeter criticou essa visão pelo facto 
dela não distinguir entre empresário e proprietário. Para este autor, o 
assumir os riscos associados à incerteza não é essencial ao conceito de 
empresário a não ser que este também seja o proprietário. Defende, pelo 
contrário, que a função primordial do empresário não é a de assumir 
riscos, mas sim a de ser a força condutora do desenvolvimento 
económico, através da inovação.  

O importante, no entendimento de Schumpeter, é a capacidade de 
inovação, nomeadamente o dar tradução prática a novas combinações de 
negócios, não tanto o de inventar ou intuir novas oportunidades de 
negócios, mas sim o de as tornar vivas e realizáveis. Para este autor as 
capacidades empresariais não são ensináveis e só uma pequena 
percentagem de indivíduos de determinada população possui essas 
capacidades. 

Mas se esse entendimento é partilhado por quem reflecte sobre o 
empresariado, embora de forma mais ou menos matizada, sobretudo no 
que respeita ao papel da formação do capital humano, já outra dimensão, 
determinante, do pensamento de Shumpeter é ignorada pela ortodoxia 
ideológica dominante que vê no individualismo a categoria suprema e 
no mercado, a solução miraculosa de desenvolvimento se este tiver 
condições de crescer sem interferências estatais, vistas geralmente como 
negativas. 
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Trata-se da distinção, essencial, entre o empresário e a função 
empresarial, sublinhando que esta não pode ser restringida nem 
confundida com a figura do empresário, enquanto pessoa física 
individual.  

De facto a visão dominante ignora aquilo que para Schumpeter 
permitia fazer com que a dinâmica empresarial não ficasse circunscrita 
aos raros empresários de “alto nível” e fosse estendida ao enorme 
universo do tecido empresarial que não conta, no seu seio, com o 
empresário individual inovador agente da destruição criativa27. Este 
autor é aliás muito claro ao sublinhar o papel primordial do Estado em 
levar à prática a inovação, a função empresarial por excelência, como se 
pode ver pela seguinte citação: 

“Por último, como tem sido inúmeras vezes referido, a função empresarial 

não necessita de ser identificada com uma pessoa física e, em particular, 

com uma pessoa física singular. Todo o ambiente social tem o seu próprio 

modo de dar forma à função empresarial. Por exemplo, a prática dos 

agricultores neste país [referindo-se aos Estados Unidos da América] tem 

sido sucessivamente revolucionada pela introdução de métodos 

desenvolvidos no Departamento de Agricultura e pelo sucesso deste 

departamento no ensino desses métodos. Neste caso, portanto, foi o 

Departamento de Agricultura que agiu como empresário. (…) a função 

empresarial pode ser, e muitas vezes é, desempenhada de forma 

cooperativa” (sublinhado por mim M.B.M.) 

 

Esta longa citação permite situar a questão do empresariado rural 
nas zonas desfavorecidas de modo diferente da ortodoxia dominante.  

                                                 
27 Como sugere Casson (2000) na entrada Entrepreneurship da Enciclopédia de Economia. 
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A função empresarial necessária 
 

O panorama empresarial das zonas rurais desfavorecidas agravou-
se com a globalização que intensifica e alarga o âmbito territorial das 
tendências profundas do capitalismo, por definição promotor de um 
desenvolvimento desigual, exacerbando portanto as tendências 
marginalizadoras.  

As zonas rurais desfavorecidas são aquelas que sofrem da 
penalizações suscitadas por condições ecológicas desfavoráveis e/ou 
condições históricas, económicas ou sociais adversas. Situação agravada 
pelo facto dos poucos empresários que ali se localizam serem meros 
donos de negócios, isto é pessoas que quando montam um negócio 
adoptam estratégias de aversão ao risco e, sobretudo, não têm qualquer 
preocupação com a inovação, afastando-se decididamente do arquétipo 
schumpeteriano28.  

Por outro lado, a lógica dos empresários individuais inovadores de 
tipo schumpeteriano leva-os, inevitavelmente, a abandonarem as zonas 
desfavorecidas. De facto, a sua natural ambição empresarial, certamente 
que os leva a procurar as melhores oportunidades de realização pessoal e 
de dimensão de negócio, o que só o podem fazer, plenamente, em zonas 
mais atractivas e desenvolvidas. Assim, a não ser que a sua mobilidade 
seja artificialmente restringida, o que é impensável em democracia e em 
particular nestes tempos de globalização, procuram zonas onde existe 
uma mistura atractiva de factores clássicos de localização de economias 
externas e um favorável sistema de recompensas que premeie o espírito 
empresarial e as capacidades de inovação, o que não será o caso das 
zonas desfavorecidas. 

Aceitando-se este argumento é possível concluir que a solução 
dominante de apostar nos incentivos ao empresário individual, está 

                                                 
28 Situação conforme ao estudo empírico levado a cabo na Serra Algarvia no quadro do 
estudo europeu EMASE (Entrepreneurship on Mountain Areas of Southern Europe) de que 
fui responsável em Portugal. 



 108

longe de ser o instrumento milagroso para combater a marginalização 
das zonas rurais desfavorecidas.  

Para estas zonas, o que de facto importa é garantir que alguém, 
seja quem for, tome a seu cargo as funções empresariais necessárias para 
o desenvolvimento, por forma a assegurar que a inovação, mesmo em 
formas inicialmente incipientes, não deixa de chegar a essas regiões. O 
que implica a acção directa e indirecta dos organismos de Estado, a 
exemplo do que refere Schumpeter. Isto é, nestas zonas, onde a iniciativa 
empresarial não surge, cabe ao aparelho de Estado intervir para que as 
funções empresariais necessárias tenham tradução prática, seja qual for a 
forma jurídica e de gestão adoptada para o efeito. 

Vejamos porém o que se entende por função empresarial necessária 
que respeita às funções sem as quais não é possível a vida em sociedade 
de acordo com os padrões socialmente necessários do século XXI. Função 
empresarial que recobre a produção dos bens públicos, que compete ao 
Estado providenciar recorrendo para tal aos meios que capta aos 
contribuintes através dos impostos, mas não só. Outras funções que não 
se inscrevem na figura do bem público ou para as quais será sempre 
controverso considerá-las como produtoras de bens públicos, mas sem as 
quais as zonas desfavorecidas muito dificilmente escapam ao processo 
de marginalização e muito menos são capazes de o inverter, também se 
devem considerar como fazendo parte da função empresarial necessária. 
É essencialmente a esta última acepção que nos importa neste texto. 

Seguindo o exemplo dado por Schumpeter, o Estado não se deve 
demitir de tudo fazer para que aquelas funções empresariais necessárias, 
mesmo as que fogem à restrita de produção de bens públicos, possam na 
mesma tornar-se realidade, particularmente nos locais onde a iniciativa 
privada não se mostra interessada em lhe dar corpo29. 

Em particular rejeita-se a visão dominante que procura encontrar 
candidatos a “empresário providencial”, concedendo-lhes incentivos 
para que desempenhem a função empresarial que, finalmente, irá 
                                                 
29 Ver Moreira (2006) onde se aprofunda o que se entende por função empresarial 
necessária. 
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promover o desenvolvimento local ou regional, as mais das vezes sem 
cuidar de obter cláusulas de garantia sobre a capacidade de quem recebe 
os incentivos30 e sobre o uso que deles é feito, nomeadamente se vão 
servir para o desempenho de funções empresariais necessárias ou se 
apenas de destinam a apoiar projectos de duvidoso interesse e 
problemática sustentabilidade. 

Defende-se assim um visão alternativa que consiste em promover 
o empreendedorismo que leve a cabo, de forma inovadora, as funções 
empresariais necessárias. A importância prática desta visão alternativa 
pode ser enorme para as estratégias de desenvolvimento, particular-
mente as voltadas para as zonas rurais mais desfavorecidas, na medida 
em que promover o desenvolvimento e o crescimento económico dessas 
zonas obriga à multiplicação de experiências que levem à prática o 
exercício das funções empresariais, nomeadamente as que designámos 
por necessárias. Em suma, importa criar novas dinâmicas empresariais 
que contrariem as tendências para a marginalização. 

Há, portanto, que esquecer a busca do “empresário providencial” e 
centrar os estímulos na promoção daquelas funções empresariais que se 
mostrem mais necessárias para a vida das populações rurais das zonas 
mais desfavorecidas. As quais à partida serão muito pouco atractivas 
para o empresário individual, uma vez que, embora necessárias, não 
podem prometer margens de lucros apetecíveis. 

Todavia, convém não esquecer que a função empresarial 
necessária às zonas rurais desfavorecidas só pode ser estimulada, com 
eficácia, quando se verifique consonância entre a vontade política e os 
desejos das colectividades locais por forma a que não se descure o 
incentivo a experiências colectivas, que supram a escassez de indivíduos 
singulares com vocação empresarial. Só assim será possível assegurar 
que as funções empresariais indispensáveis para aquelas zonas venham a 
ter tradução prática.  
                                                 
30 O paradigma deste procedimento é a Odefruta, o famoso complexo hortofrutícola do 
Brejão, que recebeu o grosso dos incentivos daquele concelho do Baixo Alentejo e em pouco 
tempo entrou em falência por manifesta má gestão. Felizmente muitos desses 
investimentos vieram a ser aproveitados e recuperados por empresários mais respeitáveis. 
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Mesmo assim é bem possível que apesar dos incentivos e das 
melhoras no ambiente económico e burocrático circundante, não 
apareçam as desejadas iniciativas individuais ou colectivas. Nestas 
circunstâncias importa que não existam impedimentos, ideológicos ou 
outros, no envolvimento directo ou indirecto do Estado, pelo menos no 
arranque daquelas funções empresariais consideradas indispensáveis e 
para as quais não se vislumbre o aparecimento de interessados. 

 

Reflexões conclusivas 
 

O empresariado rural é uma peça fundamental para dinamizar a 
actividade económica das zonas desfavorecidas. Todavia, mais do que 
meros donos de negócios, o que se pretende para essas zonas são pessoas 
ou entidades capazes de desempenhar a função empresarial necessária, 
que exige traços inovadores sem os quais só se agravam as tendências 
marginalizadoras. 

Passar desta tese geral para o tema deste texto leva-nos à 
necessidade de promover uma inovadora função empresarial que 
contribua para a prevenção dos fogos rurais recorrendo à pastorícia. 
Pastorícia que, note-se, não pode ser vista como panaceia para os 
incêndios rurais, mas sim como mais um contributo que se considera 
encerrar virtualidades como meio de prevenção para aquela grande 
parcela do território que, cada vez mais, tem escassa utilização 
produtiva, caso das terras totalmente abandonadas ou as que estão 
entregues a uma floresta desordenada e cuja gestão ou é inexistente ou é 
claramente insuficiente. 

Os argumentos referidos acima e a prática observada mostram que 
as desejadas iniciativas empresariais nessas zonas e em particular uma 
iniciativa empresarial inovadora em Portugal como a pastorícia para 
prevenção dos fogos, não surgem espontaneamente. Nestas circunstâncias 
não caberia ao Estado, só ou em parceria com autarquias e com a 
iniciativa privada, tomar decididamente a liderança do processo e para 
além de promover a concertação prévia dos stakeholders, promover a 
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instalação de explorações pastoris, pelo menos até que o mercado as veja 
como alternativa?  

A instalação de empresas voltadas para a pastorícia poderia assim 
caber directamente ao Estado através de empresas públicas ou 
municipais, nem que fosse como exemplo de partida, até poder ser dada 
em concessão a iniciativas locais, cooperativas ou associativas, com 
protocolos financeiros bem claros e transparentes. 

Para tal, é todavia fundamental reconhecer que a função primordial 
dessas empresas não é a pastorícia, mas a defesa dos territórios contra os 
incêndios. A pastorícia constituiria então apenas uma produção 
secundária portadora de fortes externalidades positivas e destinada, 
primordialmente, a minimizar os custos da prevenção. Ou dito de outro 
modo, as receitas da função pastoril seriam de dois tipos: em primeiro 
lugar a retribuição do serviço de controlo de combustível que os 
stakeholders em parte e a sociedade geral, noutra parte, deverão assumir31, 
valores a que se juntariam as receitas da venda no mercado de produtos 
pecuários, que como já referido, terão de ser considerados sub-produtos 
da actividade prevenção de fogos. 

Torna-se assim necessário fazer um esforço para contabilizar as 
externalidades positivas resultantes da função de sapador florestal que a 
mão-de-obra dessas empresas poderá garantir e fazer os cálculos do 
valor da remoção da biomassa pelo gado. Ou, dito de outro modo, é 
necessário que essas empresas sejam vistas também como produtoras de 
bens públicos ou quase públicos, mas com a particularidade de, quando 
em velocidade de cruzeiro, em vez de apenas terem custos a pagar pelos 
contribuintes, estes poderem, em parte, ser compensados com a venda 
do gado.  

                                                 
31 Entendendo a pastorícia como um serviço prestado para compensar as externalidades 
negativas do abandono ou da floresta mal gerida implicaria que quem o pague sejam os 
proprietários e os industriais que necessitam da floresta. Todavia, há que reconhecer, que 
uma parte desses custos poderiam ter origem no orçamento de estado voltado para a 
prevenção e combate aos fogos que assim poderia ser mais barato e mais eficaz. 
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Este modo de entender a função da pastorícia feita por empresas 
dedicadas à prevenção dos fogos dispensa os produtores da estrita 
procura da rentabilidade pecuária que, como as estatísticas o provam, 
mesmo com os subsídios em vigor até agora não tem sido vista como 
actividade economicamente atractiva. Desse modo seria possível manter 
uma gestão dos pastos e dos animais vocacionada, em primeiro lugar, 
para garantir o máximo de remoção da biomassa, concentrando a carga 
pecuária no terreno nos meses mais problemáticos e podendo mesmo ter 
de vender animais desvalorizados no fim deste período. Convém ainda 
que a pastorícia se faça com animais rústicos e bem adaptados ao local, 
constituindo uma oportunidade de ouro para a preservação das raças 
autóctones, sobretudo as que não têm conseguido ocupar nichos de 
mercado.  

Generalizar essa prática preventiva implicaria, como se referiu, 
uma intervenção decididamente empenhada da parte do Estado central, 
congregando esforços com as autarquias, os stakeholders da fileira 
florestal, actuais e futuros pastores formados explicitamente para este 
objectivo e, obviamente, os proprietários de terrenos abandonados. 
Solução que exigirá o envolvimento activo da sociedade local e do 
movimento cooperativo/associativo do sector agro-florestal, desde as 
associações de proprietários florestais, às cooperativas locais, passando 
pelas associações de criadores de raças autóctones e até de caçadores. 
Mas atenção, é essencial fugir ao voluntarismo de tentar fazer coisas 
isoladamente. Actuações isoladas só podem servir como exemplo e não 
como solução. De facto, como referiu Pinho nas Jornadas que deram 
origem a este livro, os esforços, altamente meritórios em si, da 
Associação dos Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, iniciados 
após os fogos de 1995/99 e 2000-2004, arriscam-se a ter uma eficácia 
muito reduzida para tão grande esforço organizativo e, certamente, 
recursos usados. Quando analisados friamente com o recurso a apoio 
cartográfico o que se vê é uma imagem de extraordinária dispersão de 
intervenções cuja eficácia será, certamente, muito inferior à que poderia 
ter sido se essas intervenções tivessem a desejável continuidade 
territorial. Isso marca bem os limites do voluntarismo associativo na 
ausência de uma efectiva intervenção estatal. 
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Em termos económicos e vista como contributo a articular com 
outras formas de prevenção e mesmo sem conhecer qualquer estudo 
sobre o assunto, estamos em crer que generalizar uma pastorícia 
vocacionada para este fim será viável. Sobretudo se forem aproveitadas 
as últimas levas de fundos comunitários para a reconversão da floresta, 
para a criação de infra-estruturas necessárias para implementar a 
pastorícia em grande escala, para a formação da mão-de-obra e para 
tratar dos aspectos institucionais e organizativos necessários para levar 
por diante um programa deste tipo. Não esquecendo que as iniciativas 
estatais podem coadjuvar as de cariz cooperativo ou associativo, as 
entidades melhor posicionadas para garantir a respectiva viabilidade 
económica, uma vez que são estas que menos objecções sociais e politicas 
suscitam quando se trata das contribuições da colectividade, como um 
todo, para remunerar os serviços com externalidades reconhecidamente 
positivas na prevenção dos fogos florestais.  

A convicção de viabilidade resume-se ao seguinte raciocínio: a 
situação de partida é claramente ruinosa, os custos da florestação 
maioritariamente oriundos da Europa não são remunerados devido aos 
fogos, logo a reconversão de áreas queimadas ou abandonadas não 
implica custos de perdas de rendimento32; a situação futura em 
velocidade de cruzeiro corresponderá a uma produção animal que, 
mesmo não sendo rentável por si só, não é despicienda em termos de 
Valor Acrescentado Bruto Agrícola. Do lado positivo conta-se ainda uma 
diminuição do esforço do combate aos fogos e ao aumento da respectiva 
eficácia, a que acresce todo um enorme conjunto de ganhos ambientais 
de difícil contabilização: caso da transformação da paisagem num 
mosaico mais diversificado, com vantagens paisagísticas inegáveis; na 
muito maior biodiversidade do que a que existe actualmente nas matas 
portuguesas e, ainda, na possibilidade de ser o meio mais barato de 
ajudar a preservar a riqueza genética das raças autóctones.  

                                                 
32 Entre 1980 e 2004, em Portugal registou-se 1 fogo por cada 20ha de território e ardeu 
cerca de 30% da área do país. A média anual de área queimada foi nos anos 80 de 72.757 ha; 
nos anos 90 de 91.220 ha e de 2000 a 2005 foi de 192.186 ha, apesar de um cada vez maior 
investimento nos meios de combate (Pereira, 2006).  
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É óbvio que soluções deste tipo são possíveis e desejáveis, mas 
exigem da parte do poder político vontade e perseverança que levem à 
elaboração de modelos de negócio adaptados às situações concretas em 
que os respectivos custos e benefícios estimados possam ser comparados 
com as alternativas ou com a inacção.   
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Jerónimo Côrte-Real Santos e  Luís Filipe Pacheco33 

 

 

Introdução 
 
As zonas de aptidão silvopastoril34 são o produto da interligação 

das actividades agrícola, animal e florestal e assumem uma grande 
expressão na região de Entre Douro e Minho (EDM). Sucede, porém, que 
aquelas superfícies desde há muito estão em profunda mutação: em 
muitas situações, as encostas são invadidas por matos, os caminhos ficam 
encobertos, os espaços tornam-se impenetráveis, aumentam os riscos de 
grandes incêndios florestais. 

As vantagens da silvopastorícia, baseadas na complementaridade 
entre os sistemas silvícola e animal foram já referidas por diversos 
autores (Maurel e Renaud, 1988; Linossier e Leher, 1990; Thavaud, 1988; 
Napoléone et al., 1988; Bourbouze, 1990; Vilaça, 1988; Mendes, 1986; 
Bellon e Guérin, 1988). 

A gestão clássica das zonas de aptidão silvopastoril, que considera 
o pastoreio como um elemento perturbador do funcionamento dos 
ecossistemas, tem marcado o pensamento e a acção relativas a esses 
espaços. Sendo reconhecida esta realidade importa, pois, propor 
mecanismos para gerir e preservar os espaços em causa, tendo em 
consideração os processos ecológicos e as realidades dos sistemas 
produtivos locais. Deve-se realçar que o pastoreio não implica 
                                                 
33 Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte. 
34 Utilizaremos esta terminologia para designar os espaços naturais ou semi-naturais que 
não são sujeitos a cultivo ou corte de forragem e que são passíveis de serem utilizados 
regularmente por rebanhos de animais domésticos. Corresponde ao termo “parcours”, na 
linguagem francófona e “rangelands”, na anglo-saxónica. 
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forçosamente uma degradação do ecossistema, ao passo que a sua 
supressão poderá por em causa o seu funcionamento, pelo menos 
durante certas fases da sucessão em que surgem a dominância de certas 
espécies, o aumento do risco de incêndio e a diminuição da 
biodiversidade. 

O êxodo das populações das montanhas que se tem vindo a 
verificar ao longo dos anos (no EDM, em 1999 apenas existiam cerca de 
10% dos criadores que havia em 1940) acarreta várias consequências: sem 
criadores dá-se o desaparecimento do animal dos espaços florestais  
(no EDM, em 1999 apenas existiam 30% do efectivo de herbívoros 
domésticos relativamente a 1940); sem agricultores, o corte de matos para 
as camas dos animais é drasticamente reduzido assim como a eliminação 
de infestantes de reduzido valor alimentar pelos pastores no 
desenvolvimento das suas tarefas de condução e vigia dos rebanhos. Este 
acto de vigia dos rebanhos estende-se à floresta, que em muitas situações 
se traduziu na extinção de incêndios por serem atacados logo na sua fase 
inicial. Aliás, por este motivo, estas ocorrências, na grande maioria das 
vezes, nem sequer foram do conhecimento das autoridades competentes. 

Recentemente, o Institut de l’Élevage (França) iniciou em 1996 a 
publicação de uma série de trabalhos com as técnicas específicas de uso 
da silvopastorícia na prevenção dos incêndios, com resultados que são 
internacionalmente reconhecidos. Numa dessas publicações, (Guérin e 
Mácron, 2005) são apresentadas as diferentes possibilidades de uso do 
pastoreio no controlo do desenvolvimento dos matos, assim como a 
metodologia a prosseguir na avaliação do estado da floresta e 
consequentemente as intervenções a realizar após a sua avaliação. 

Pretendemos neste trabalho apresentar uma proposta de inter-
venção em espaços florestais na qual a silvopastorícia constitui um 
instrumento de gestão e de ordenamento daqueles espaços, contribuindo 
também para a diminuição dos riscos de incêndio.  
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Condições do Entre Douro e Minho para a silvopastorícia 
 
Na região do EDM, 59% do território é de uso florestal e apenas 

21% de uso agrícola (DRAP-Norte, 2006). 

Os sistemas de pastorícia desenvolvem-se praticamente todos a 
cotas acima dos 400m, excepção feita aos que enquadram a criação dos 
bovinos de raça Minhota (Foto 11 em anexo). 

Numa primeira análise, podemos referir que o EDM é um 
território que reúne as condições necessárias para que a silvopastorícia se 
possa desenvolver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da figura 1 conclui-se com bastante evidência que a área agrícola 
vai diminuindo à medida que a cota vai aumentando, em oposição à área 
florestal. 

De acordo com os dados do parcelário agrícola realizado pelo 
INGA, referentes ao ano 2000, a área de baldios era de 149.462 ha dos 
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0-400m 400-700m >700m

agrícola complexos florestal outros

Figura 1. Tipo de uso do solo em função da altitude. 

Legenda: Na classe dos “Outros” estão incluídas as áreas de rios, lagoas, 
albufeiras, salinas, sapais e áreas sociais. Na classe dos complexos está 
considerada a área indissociada de uso agrícola mais florestal. 

Fonte: DRAP-Norte, SIG, 2007. 
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quais 40.856 ha são área florestal e 103.782 ha são predominantemente 
pastagens permanentes. 

Os baldios encerram um conjunto de características particulares 
onde a gestão deste território de uso em comum é assumida por 
diferentes entidades (Conselhos Directivos, Juntas de Freguesia ou Juntas 
de Compartes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Para a elaboração da figura 2 foram considerados apenas os 
concelhos do EDM que obedeceram a um dos seguintes dois critérios: 
zona de montanha enquanto zona desfavorecida ou mais de 50% de área 
total do concelho acima da cota de 400 metros. Apenas Vale de Cambra 
cumpriu este segundo requisito, enquanto todos os outros concelhos 
cumpriram a primeira exigência. 

Pela análise do efectivo de herbívoros criados em regime de 
pastorícia, verificamos que em apenas 10 anos houve uma diminuição de 
6,8%. Ainda que este valor não denote uma situação grave, traduz 
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Outras vacas Caprinos Ovinos Equídeos
 

Figura 2. Evolução do efectivo animal* 
*Legenda: Efectivo existente nos seguintes concelhos: Amarante, Amares, Arcos de 
Valdevez, Arouca, Baião, Cabeceiras de Basto, Caminha, Castelo de Paiva, Celorico de 
Basto, Cinfães, Fafe, Marco de Canaveses, Melgaço, Monção, Mondim de Basto, Paredes, 
Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Póvoa de Lanhoso, Resende, Ribeira de 
Pena, Terras do Bouro, Vale de Cambra, Valença, Valongo, Viana do Castelo, Vieira do 
Minho, Vila Nova de Cerveira, Vila Verde. 

Fonte: INE (1989, 1999) 
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contudo uma tendência que se agudiza. Com efeito, se considerarmos os 
valores obtidos pelo INE para o ano de 2005 e se admitirmos que a 
evolução na zona de pastorícia do EDM foi a mesma de todo o EDM, 
entre 1999 e 2005 houve um decréscimo de 24% nos bovinos (outras 
vacas), de 9% no efectivo caprino e de 8% no efectivo ovino. 

Pretendemos ilustrar com a foto 12 (em anexo) uma área de baldio 
onde pastoreiam livremente bovinos e equinos. È um território que se 
situa na cota dos 800 m onde não há presença do estrato arbóreo e onde é 
notório o bom estado de conservação quer do estrato herbáceo quer do 
arbustivo. 

A foto 13 (em anexo) ilustra um caso de uma exploração ovina 
onde a pastorícia tem um papel não negligenciável na alimentação do 
efectivo. 

Na foto 14 (em anexo) o rebanho de cabras é conduzido e 
guardado sob o regime de vezeira (o pastoreio dos animais é repartido 
entre respectivos proprietários, em função do número de fêmeas 
reprodutoras que possuem). 

Em 2005 no EDM arderam mais de 76.000 hectares, entre matos e 
floresta (cerca de 57% da área florestal e de matos desta região), mais um 
espaço e uma oportunidade para o desenvolvimento silvopastorícia, não 
só na perspectiva de ordenamento do território mas também de 
desenvolvimento rural. 

 

Os sistemas pastoris 
 
Os bovinos da Serra da Peneda pastoreiam livremente no baldio, 

24 sobre 24 horas, desde Fevereiro até Dezembro (tempo quente), entre 
os 1.000 e 1.400 m de altitude. De Dezembro a Fevereiro, pernoitam nas 
cortes tradicionais que se localizam nas aldeias, de manhã pastoreiam 
nas pastagens naturais privadas e de tarde no baldio próximo das 
aldeias. Durante o tempo quente, os criadores fazem uma vigia dos 
animais no baldio (6 h a pé para fazer mais de 8 km com desníveis 
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superiores a 500 m) para avaliarem a localização dos seus animais e para 
verificarem quais as vacas que pariram. 

A área de baldios na serra assume importância vital, sendo uma 
extensão das exíguas superfícies privadas. Corresponde quase em 
exclusivo à área onde os herbívoros pastoreiam. 

A diversidade florística nesta serra é muito grande (foto 15 em 
anexo) pois foram identificadas 75 espécies distribuídas por 11 famílias 
de plantas (Santos, 2005). Há locais onde predominam as arbustivas e 
outros onde predominam as herbáceas. Esta predominância está 
relacionada com a altitude, tipo de solo e capacidade de retenção de água 
do solo. 

O pastoreio baseia-se na ingestão de vegetais de natureza 
diferenciada, em diferentes estádios, nas superfícies que servem de 
habitat. Mas não basta haver recursos alimentares na serra; é necessário 
ser capaz de os alcançar e consumir. Nos caprinos, cujo pastoreio é 
conduzido e guardado, é fundamental que o pastor, com o seu saber 
fazer, conduza o rebanho de forma a tirar proveito das plantas 
disponíveis. A agilidade e a capacidade de deslocação dos caprinos em 
terrenos acidentados associadas ao seu comportamento alimentar  
(cuja aprendizagem é transmitida de geração em geração) fazem o resto. 

A condução e a guarda dos caprinos são aspectos imprescindíveis 
na prossecução do pastoreio. A função de pastor abrange praticamente 
todos os elementos das unidades família -exploração, salvo se houver 
qualquer problema de saúde, ou outra condição que exija maiores 
cautelas. 

A organização do pastoreio e das estratégias de defesa contra as 
condições climatéricas, sustentadas pelo conhecimento profundo do 
espaço, são aspectos que reclamam um saber fazer assinalável. O 
conhecimento das cabras, por vezes tratam-se de sistemas de vezeira 
envolvendo centenas de cabeças, dos locais e da vegetação, são também 
determinantes. 
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O espaço, o tempo e as condições climatéricas são as principais 
variáveis que regulam a actividade dos pastores. O período de pastoreio 
oscila entre cerca de 6 horas no Inverno e mais de 12 horas no Verão. As 
distâncias percorridas diariamente pela grande maioria das cabradas 
situam-se entre 4 e 10 ou mais km. Os percursos exigem dos pastores 
uma grande capacidade física, pela distância percorrida, mas acima de 
tudo pela variação de altitude e pela orografia do terreno. Sempre que as 
condições atmosféricas não ameaçam chuva, os caprinos demonstram 
um desejo enorme de subir: “elas querem ar”, dizem os pastores. Daí que 
subam mais de seiscentos metros num dia, mesmo nalguns dias de 
Inverno, ultrapassando ligeiramente os mil e trezentos metros de 
altitude. Isto significa que em certos dias de Inverno o percurso de 
pastoreio impõe uma variação de cotas do simples para o dobro! Este 
fenómeno implica, para além do esforço da transposição da distância e 
dos obstáculos naturais, uma adaptação às condições atmosféricas que 
são bastante distintas. 

Um dos problemas da silvopastorícia é o decréscimo dos efectivos 
animais que, associado à crescente área ardida torna a vida e o trabalho 
dos actuais criadores de herbívoros ainda mais complicada. 

Por outro lado, a idade avançada dos criadores, a deficiente 
regeneração do tecido produtivo (faltam jovens criadores), associadas a 
uma desvalorização social da profissão de criador/pastor, torna ainda 
mais difícil o sucesso da implementação da silvopastorícia como 
instrumento de prevenção de incêndios. 

Associado à utilização do baldio existe um conjunto de regras 
internas dos criadores que condicionam uma gestão mais eficiente do 
pastoreio. Existem determinadas zonas consignadas ao pastoreio dos 
bovinos de uma dada aldeia. Esta divisão do baldio por zonas destinadas 
a cada aldeia é do conhecimento de todos os criadores das aldeias 
vizinhas. As vezeiras de bovinos que ainda hoje funcionam devem-se ao 
facto de haver uma multa que os proprietários dos terrenos cobram 
quando um bovino a pastorear lhes invade a zona de pastoreio que os 
criadores da aldeia vizinha julgam ser deles, ficando este sequestrado. O 
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dono do animal só consegue reaver o animal depois de pagar a multa, 
esta por vezes atinge valores das centenas de euros. 

As regras e condicionalismos de gestão dos baldios dificultam (ou 
impedem mesmo) a implementação de algumas práticas e técnicas. 
Noutros casos, as debilidades da organização e funcionamento dos 
órgãos de gestão dos baldios (ou a sua ausência) favorecem algumas 
práticas que atentam contra a sustentabilidade dos respectivos 
territórios. 

Devido à diminuição generalizada da carga animal nas superfícies 
pastoris, o desenvolvimento dos matos atingiu tal dimensão que só com 
intervenções mais pesadas e bem dirigidas se conseguirá reverter a 
situação, diminuindo a acumulação de biomassa vegetal. Uma dessas 
intervenções seria confluir uma elevada carga animal nessas zonas de 
elevada densidade de matos; porém, para se atingir este objectivo seria 
necessário conter os animais através de cercas e instalar algumas 
pequenas infra-estruturas (comedouros, bebedouros, por exemplo). O 
uso de cercas está proibido não em todos mas na grande maioria dos 
baldios. 

 

Proposta de modelo para implementação e desenvolvimento da 
silvopastorícia no EDM 

 
A silvopastorícia deverá ser desenvolvida e apoiada no EDM 

porque é um instrumento de controlo da acumulação de biomassa em 
espaços florestais e sustenta a criação da maioria dos ruminantes de raças 
autóctones que constituem um património genético a preservar “in situ”. 
Por outro lado, a silvopastorícia proporciona uma vantagem global da 
coexistência dos sistemas animal e silvícola. O sistema animal 
proporciona um rendimento económico anual para o criador, para além 
de contribuir para a regularização do crescimento das herbáceas e 
arbustivas, evitando assim a acumulação de biomassa e diminuindo o 
risco de ocorrência de incêndios. A permanência do animal a pastorear 
no meio da floresta traz consigo um outro elemento benéfico, o pastor. 
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Para além da vigilância efectiva da floresta o pastor contribui, através da 
desmatação para a cama dos animais e da eliminação de infestantes de 
reduzido valor alimentar para os animais, para o controlo da biomassa 
que cresce sob-coberto das árvores. 

O sistema silvícola propicia um rendimento directo do abate de 
árvores, a regularização do clima (as herbáceas que crescem sob-coberto, 
mantêm-se por um maior período de tempo num estado vegetativo que é 
mais apetecível aos herbívoros), uma defesa contra as intempéries e a 
melhoria das condições de conforto e bem-estar animal, nomeadamente 
no momento do parto. 

Desta forma, a silvopastorícia contribui mais eficazmente para a 
preservação dos ecossistemas, da biodiversidade e para a valorização da 
paisagem. Na perspectiva do combate ao êxodo rural a silvopastorícia 
pode ter um papel assaz relevante, desde que seja acompanhada de 
medidas gerais de apoio às zonas de montanha. 

O primeiro passo para o desenvolvimento da silvopastorícia teria 
de ser a organização, legitimação e formação dos órgãos gestores dos 
baldios. A formação da população, em geral, e dos criadores em 
particular, seria outro aspecto a merecer particular atenção. 

Posteriormente, haveria que avançara para os aspectos mais 
técnicos. Neste domínio, com base na experiência francesa (Guérin e 
Mácron, 2005) o primeiro passo a dar seria definir o território alvo, onde 
houvesse uma determinada unidade territorial, como por exemplo as 
reflorestações de áreas ardidas. 

O segundo passo seria estabelecer um contrato tripartido entre o 
proprietário florestal, o criador e uma comissão que supervisionaria e 
coordenaria o trabalho técnico. 

Neste contrato deveria ficar escrita a metodologia a adoptar. Após 
uma avaliação prévia do estado da floresta (densidade, tipologia de 
árvores e tipo de infra-estruturas a implementar, como corta-fogos, 
pontos de água para abeberamento e/ou utilização de cercas) haveria 
que definir a estratégia do pastoreio e respectiva carga animal. Deste 
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contrato deveriam também fazer parte os compromissos de todas as 
partes: os dos proprietários florestais, designadamente a sua colaboração 
no ordenamento e arranjo da floresta; os dos criadores, nomeadamente 
os referentes ao plano de pastoreio (carga animal, território a pastorear, 
calendário, etc.). Toda esta acção seria coordenada por uma comissão 
técnica onde deveriam ter assento pelo menos um técnico da área da 
zootecnia e um técnico da área florestal. O financiamento da comissão 
deveria ser repartido entre os proprietários florestais, criadores e 
autarquias locais. 

A este propósito apresentamos um excerto de uma medida que 
propusemos no âmbito do Plano Zonal do Parque Nacional da Peneda-
Gerês. 

 
Justificativa 

 

O pastoreio é a forma mais económica de perpetuar o impacto 
positivo das intervenções de reabertura de meios intensamente povoados 
por matos. Acresce que é mais ecológico utilizar um “roçador de matos 
biológico” na redução da biomassa combustível, do que outro mecânico 
ou químico. Por outro lado, há zonas que, pela sua topografia, são 
extremamente difíceis de aceder para cortar a biomassa emergente na 
sequência do roço ou do fogo controlado; nestes casos, o recurso ao 
pastoreio dos animais é uma forma de contornar esta dificuldade. 

 
Destinatários 

 

Órgão gestor do baldio. 
 
Compromissos específicos 

 

Os criadores devem fazer com que os animais consumam a 
biomassa formada (rebentos de herbáceas e rebentos de lenhosas baixas), 
antes da época de riscos de incêndio ou de queimadas. Deste modo, pode 
aspirar-se, ao fim de alguns anos, a uma transformação progressiva da 
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superfície, em consequência da carga de pastoreio: desenvolvimento das 
espécies herbáceas e regressão das espécies lenhosas baixas. Esta é uma 
forma de, paulatinamente, se evitar pela via pedagógica as queimadas e 
permitir o “retorno” do tapete herbáceo. 

Para provocar o desejado impacto na superfície de pastoreio, os 
criadores terão de: 

−−−− modificar, temporariamente, os percursos de pastoreio; 

−−−− criar parques cercados; 

−−−− adaptar um nível de encabeçamento instantâneo, em função do 
consumo pretendido; 

−−−− modificar a utilização de determinadas zonas; 

−−−− adoptar práticas de suplementação, para favorecer a ingestão de 
lenhosas ou reequilibrar a dieta; 

−−−− instalar equipamentos (comedouros e bebedouros) para permitir 
uma concentração nas zonas estratégicas (efeito mecânico) ou 
uma melhor distribuição na parcela; 

−−−− intervir, mecanicamente, para roçar as zonas em que o consumo 
dos animais foi insuficiente. 

 

Estas adaptações comportam um acréscimo de trabalho, de custos 
e de riscos para os criadores.  

Os compromissos a cumprir pelos criadores (embora o beneficiário 
seja o órgão gestor do baldio), devem constar num “caderno de 
encargos”. 

Para cada fácies35 identificada é definida uma “vegetação alvo” a 
atingir. 

                                                 
35 Fácies: Variante de uma formação vegetal, caracterizada e designada por uma ou duas 
espécies dominantes; Formação vegetal: Unidade de vegetação caracterizada por um grupo 
de espécies dominantes.  
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O contrato estado-órgão gestor do baldio deverá prever: 

−−−− a realização de um mapa dos parques (escala 1/5000), 
precisando as fácies envolvidas e a zonagem estratégica; 

−−−− a obrigatoriedade do órgão gestor do baldio atingir (por via dos 
criadores) os objectivos técnicos a estabelecer (terão de ter apoio 
técnico). 

 

Exemplo de um “caderno de encargos” 

Vegetação objectivo 

Vegetação natural à partida 
Cobertura Estado da vegetação 

Trabalhos a realizar 
previamente 

(no âmbito do Plano 
Zonal do PNPG) 

“Landes” com herbáceas “Pelouses” 

 - Herbáceas ≥ 30%  - Herbáceas ≥ 30% 

 - 30% <lenhosas baixas < 60%  - Lenhosas baixas ≤ 30% 

 - Lenhosas altas< 25%  - Lenhosas altas< 25% 

 Pastoreio completo até 
1 Julho: erva rasa 

 Roço inicial 

“Landes” arbustivas fechadas Landes” com herbáceas 

 - Herbáceas < 30%  - Herbáceas≥ 30% 

 - Lenhosas baixas > 60%  - 30%<lenhosas baixas< 60% 

 - Lenhosas altas < 25%  - Lenhosas altas< 25% 

 Pastoreio completo até 
1 Julho: erva rasa e roço 
de manutenção manual 
ou mecânico 

Roço manual de 
reabertura do meio 
ou fogo controlado 

 

Cálculo do valor da ajuda 
 
O valor da ajuda deverá ser atribuído em função dos prejuízos e do 

acréscimo de esforço, riscos e custos sofridos pelos criadores, em 
consequência da adesão a esta medida. 

Os principais critérios determinantes são os seguintes: 

1. “qualidade” da oferta alimentar 

2. situação estratégica. 

 



 129 

Os critérios de modulação são os seguintes: 

a. distância ou dificuldades de acesso; 

b. dinâmica da invasão de matos. 

 

O valor das ajudas é definido pelo tipo de vegetação da parcela e 
pela sua situação. 

 

Exemplo 

Caracterização da vegetação 

Fácies 1 Pastagem natural: a cobertura em erva é de 100% 

Fácies 2 
“pelouse”: a cobertura em erva é de 70% a 100%; a taxa de cobertura de 
lenhosas baixas pode atingir os 30%. 

Fácies 3 
“landes” herbáceas: a taxa de cobertura da vegetação arbustiva (lenhosas com 
menos de 2 m de altura) está compreendida entre 30% e 60%; a cobertura 
herbácea é superior a 30%, as lenhosas altas são inferiores a 25%. 

Fácies 4 
“landes” arbustivas descontinuas: a taxa de cobertura da vegetação arbustiva é 
superior a 60% e a cobertura herbácea é superior a 30%, as lenhosas altas são 
inferiores a 25% 

Fácies 5 
“landes” arbustivas fechadas: a taxa de cobertura da vegetação arbustiva é 
superior a 60% e a cobertura herbácea é inferior a 30%, as lenhosas altas 
inferiores a 25% 

Fácies 6 
Bosque com clareiras (ou pinhal) com erva: as lenhosas altas representam 25 a 
50% da cobertura, a cobertura herbácea é superior a 30% e a cobertura 
arbustiva é inferior a 30%. 

Fácies 7 
Bosque (ou pinhal) e zona invadidas por matos: as lenhosas altas representam 
mais de 25% da cobertura e a cobertura arbustiva é superior a 30% 

Nota: As superfícies de solo descoberto ou com afloramentos rochosos não são tidas em conta no cálculo 
da cobertura. 

 

Critérios determinantes 

 

 “Qualidade” da oferta alimentar 

Numa mesma superfície, o acréscimo de custos e de riscos é tanto 
menor quanto melhor for a “qualidade” dos recursos alimentares do 
baldio. 
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Grosso modo, podemos estabelecer quatro grandes classes: 

Valor do meio Fácies 

Muito bom 1, 2 

Bom 
3 (se os matos dominantes forem facilmente consumidos), 
6 (bosque com clareiras, com erva) 

Mau 3, 4 e 6 

Muito mau 5 e 7 

 

Situação estratégica 

 

Numa zona com fortes riscos de incêndio, ou que, por qualquer 
outro motivo, seja vital, deve ser concedida uma maior ajuda. 

 

Factores de modulação 

 

Distância ou dificuldades de acesso 

Parece lógico, privilegiar os terrenos mais distantes da aldeia ou 
com maiores dificuldades de acesso. 

 

Dinâmica da invasão de matos 

 

Este factor complexo depende das: condições pedoclimáticas; da 
dinâmica da vegetação se o meio não era pastado; do modo de consumo; 
das sequências de utilização e da apetecibilidade dos matos. 

 

Assim sendo, é possível estabelecer o valor das ajudas. 

 Critérios determinantes da oferta pastoril 

Nível A Bom e muito bom 

Nível B Mau 

Nível C Muito mau 
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Estes níveis serão modulados de acordo com a situação estratégica 
e com os elementos modulantes para se obter 3 valores diferentes em 
cada um deles. 

 

Factores de modulação 
Critérios determinantes 
de situação estratégica 

Zonas distantes e/ou de difícill acesso e/ou com forte 
dinâmica de invasão por matos 

3 2 

Zonas próximas da aldeia e/ou de acesso não difícil e/ou 
com fraca dinâmica de invasão por matos 

2 1 

 

Deste modo, poderão ser sugeridos os seguintes valores, por ano: 
 

 1 2 3 

Nível A 25 euros/ha 35 euros/ha 45 euros/ha 

Nível B 70 euros/ha 90 euros/ha 115 euros/ha 

Nivel C 170 euros/ha 215 euros/ha 250 euros/ha 

 

No primeiro ano da candidatura, deverá ser atribuído, suplemen-
tarmente, 1000 euros/ha, para a instalação de infra-estruturas (cercas 
móveis, bebedouros). 

 

Critérios de prioridade 

 

1. Candidatura a medidas de roço de matos e fogo controlado. 

2. Zonas mais distantes e/ou com más acessibilidades. 

3. Zonas estratégicas, isto é: zonas que pela sua localização, pela 
sua maior sensibilidade aos incêndios ou por comportarem 
estruturas de valor, devem ser mantidas isentas de matos. 
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Penalizações específicas 

 

A penalização deverá ser estabelecida em função do grau de não 
cumprimento. Isto é como serão estabelecidos objectivos técnicos para 
cada zona (nível de redução do volume de fitomassa combustível, para 
criar uma descontinuidade eficaz) no caso de não cumprimento integral, 
a penalização deverá ser proporcional ao não cumprimento. 

 

Nota final 
 
Foi apresentada neste texto alguma informação técnica relativa ao 

sistema de criação de bovinos e caprinos, que resultou de trabalhos 
realizados entre 1997 e 2004. 

O conhecimento actual no sector florestal permite encarar a 
silvopastorícia como uma actividade positiva para uma boa gestão da 
floresta nacional. 

A nossa sugestão é que se realizem alguns ensaios nalguns 
territórios representativos das diferentes realidades do país, para depois 
se alargar a experiência adquirida a todo o território nacional. 

A vontade política é decisiva, pois a implementação da 
silvopastorícia deverá ser acompanhado de medidas coadjuvantes de 
combate ao êxodo rural, de valorização e reconhecimento do estatuto 
social do pastor, de ordenamento e gestão racional da floresta, assim 
como de preservação e valorização dos sistemas tradicionais de criação 
de animal. 

Quando a Europa apoiava a intensificação dos modos de fazer 
agricultura, os nossos criadores das serras do Minho e do interior de 
Portugal souberam manter os seus modos de criação tradicionais, 
lutando inclusive contra o conselho técnico e contra o ostracismo de 
quem era considerado retrógrado e sem capacidades de evoluir. Deu-se 
um volte face nos modos de produzir agricultura patrocinados pela 
União Europeia. Agora são valorizadas acções como o pousio, a rotação 
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de culturas e a extensificação dos modos de produzir. Porém, não é 
reconhecido e muito menos valorizado o mérito dos nossos criadores que 
arreigadamente mantiveram o seu modo de criação animal, baseado no 
pastoreio dos seus animais e no baixo uso de factores de produção. 
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Enquadramento das relações entre a floresta, o fogo e o pastoreio 
 
A maior parte das espécies das florestas europeias evoluíram sob 

naturais regimes de perturbação, aos quais se foram adaptando. A 
compreensão da dinâmica dos distúrbios naturais e a forma como se 
relacionam com as perturbações de origem humana, assim como, com as 
práticas de gestão e intervenção, são essenciais para preservar e gerir a 
biodiversidade nos ecossistemas humanizados das actuais florestas 
europeias (Bengtsson et al., 2000). Hubert (1993) considera que o número 
de espaços abertos que foram ao longo de muitos séculos, sendo 
mantidos pelo pastoreio, tornaram-se densos, fechados e com uma 
diversidade limitada. Esta forma degradada de ocupação do espaço 
florestal tem permitido uma elevada vulnerabilidade à propagação de 
incêndios severos. Rubino (1996) refere que a devastação de vastas áreas 
de floresta por incêndios tem constituído um factor determinante que 
tem levado as autoridades públicas de administração florestal de certos 
países mediterrânicos a mudar de atitude perante a política de utilização 
do pastoreio na floresta. Por estas razões, características não só de 
Portugal, Espanha e França, como também de toda a bacia mediterrânica, 
torna-se imprescindível recorrer a uma gestão adequada da biomassa 
existente no sub-bosque da floresta. Gestão essa que deverá, como sugere 
Rego (1991), passar pela reintrodução de modo inovador de práticas 
tradicionais como o fogo controlado, o corte e/ou o pastoreio. A 
reintrodução do pastoreio pode, para além de ajudar a reduzir a 
biomassa, contribuir para a formação de mosaicos de vegetação que 
                                                 
36 Departamento Florestal – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
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alternam formações arbóreas com clareiras dominadas por comunidades 
herbáceas.  

Estes factos muitas vezes polémicos, mas de extrema importância 
no ordenamento florestal, conduzem-nos ao estudo e análise de situações 
concretas, no sentido da percepção dos casos em que o pastoreio possa 
afectar as florestas autóctones, e em que a própria actividade pastoril 
possa estar na origem de incêndios. E o que se passará nas situações 
opostas, ou seja, naquelas em que o pastoreio desapareceu, por 
impedimento legal ou por abandono progressivo?  

Consideramos, por isso, que as controvérsias existentes à volta das 
relações entre a floresta, o fogo e o pastoreio são uma realidade, não só 
ancestral, como actual. Por essa razão, neste artigo, apresentamos os 
resultados de dois casos de estudo, efectuados no Norte de Portugal, 
enquadrando, por um lado, aspectos relativos à evolução da população 
rural, do pastoreio e respectivos efeitos ecológicos, e por outro, a eficácia 
que técnicas como o fogo controlado, o corte e o pastoreio, poderão ter na 
redução do biovolume combustível. Assim, dividimos este artigo em 
duas partes: 

1 - Avaliação da evolução dos efectivos pecuários e da população 
rural: Efeitos na 

vulnerabilidade aos incêndios e impacto nas florestas de folhosas; 

2 - Resposta do biovolume arbustivo a diferentes técnicas de 
gestão: Fogo controlado, corte e pastoreio. 

 

Avaliação da evolução dos efectivos pecuários e da população rural: 
Efeitos na vulnerabilidade aos incêndios e impacto nas florestas de 
folhosas 

 
O estudo da evolução da população e dos efectivos pecuários 

ruminantes, nomeadamente bovinos, ovinos e caprinos, realizou-se para 
os cinco principais distritos da Região Norte, ao nível de freguesia, a 
partir do início do segundo terço do século XX. Para tal, efectuou-se um 
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levantamento estatístico com base em arrolamentos e recenseamentos 
disponíveis no INE (Instituto Nacional de Estatística). As freguesias 
consideradas foram as classificadas segundo a tipologia das áreas 
urbanas definida pelo INE (1998) como áreas predominantemente rurais 
(APR) e moderadamente urbanas (AMU), tendo sido excluídas as áreas 
predominantemente urbanas (APU). Assim, foram utilizados os dados 
de arrolamentos e recenseamentos compreendidos entre 1930 e 2001. 
Constituída a base de dados de referência e considerando a área de cada 
freguesia (km2), calculámos a densidade de cada um dos tipos de 
efectivos (nº de animais/km2) e da população (nº de habitantes/km2), 
por cada data seleccionada. Para a classificação e agrupamento das 
freguesias de acordo com as suas características evolutivas em termos 
das densidades de efectivos pecuários de bovinos, ovinos, caprinos e 
população, utilizámos uma análise de “clusters” (Pestana e Gageiro, 
2000). Posteriormente a base de dados acima citada foi completada com 
outra, também ao nível da freguesia, que nos foi cedida pelo Centro de 
Ecologia Aplicada “Prof. Baeta Neves” e que inclui aqueles que 
designámos por parâmetros de utilização do espaço e parâmetros 
indicadores do regime de fogo. Os primeiros compreendem as 
percentagens de áreas (zonas) sociais (Zas - zonas de área social), 
percentagens de áreas de regadio (Zreg), percentagens de áreas de 
sequeiro (Zseq), percentagens de áreas de florestas caducifólias (Zfc) ou 
florestas de folhosas, percentagens de áreas de outras florestas (Zof), 
mais concretamente florestas de pinheiro bravo e eucalipto ou florestas 
de produção e percentagens de áreas de inculto (Zinc). Quanto aos 
parâmetros indicadores do regime de fogo, estes incluem a densidade de 
incêndios (Di) e a percentagem de área ardida (Pard). A densidade de 
incêndios ou número de incêndios por unidade de área de cada freguesia 
consiste no valor médio das densidades de incêndios ocorridas entre os 
anos de 1990 e 2001 (nº de incêndios/1000ha/ano). A percentagem de 
área ardida representa a média das percentagens das áreas ardidas de 
cada freguesia entre os anos de 1990 e 2001. A comparação entre 
agrupamentos de freguesias ao nível dos diferentes usos do espaço e de 
indicadores do regime de fogo foi efectuada através duma análise de 
variância (ANOVA). 
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Os efectivos pecuários, a ocupação do espaço e o regime de fogo no Noroeste 

Interior e na Cordilheira Minhoto-Duriense 

 

As freguesias foram classificadas e agrupadas consoante os 
diferentes tipos de evolução de densidade de efectivos pecuários e de 
densidade populacional, tendo sido apuradas para a Região Norte, cinco 
tipos de agrupamentos de freguesias, ou seja, cinco “clusters”. Na Fig. 1 
(em anexo), podemos observar a distribuição geográfica dos cinco 
“clusters”, os quais tiveram as seguintes designações, do litoral para o 
interior: Noroeste Litoral, Noroeste Interior, Cordilheira Minhoto-
Duriense, Nordeste Transmontano e Alto Douro e Terra Quente.  

Destes 5 “clusters”, destacamos o Noroeste Interior e a Cordilheira 
Minhoto-Duriense, os quais apresentam simultaneamente características 
mais marcadamente silvopastoris e mais problemáticas em termos de 
incêndios. O Noroeste Interior é um agrupamento de freguesias que se 
localizam essencialmente no interior do Minho, integrando as faldas das 
zonas serranas do Douro Litoral, Minho e Trás-os-Montes. A Cordilheira 
Minhoto-Duriense engloba um conjunto de freguesias que dominam nas 
zonas serranas do Minho (Peneda, Soajo, Gerês e Cabreira) e Trás-os-
Montes (Larouco, Barroso, Alvão, Marão, Padrela, Nogueira, Bornes e 
Mogadouro). 

Na Fig. 2 (em anexo), podemos observar as variações da evolução 
das densidades dos efectivos pecuários e da população nos cinco 
“clusters” e podemos registar igualmente que em ambos os grupos, 
Noroeste Interior e Cordilheira Minhoto-Duriense, tanto os efectivos 
pecuários, como a população têm tendências predominantemente 
decrescentes, acentuando -se o decréscimo entre 1955 e 1972. Verificamos 
ainda que, no Noroeste Interior, a densidade de ovinos entre 1955 e 1989 
é a mais elevada dos agrupamentos, enquanto que a densidade de 
caprinos sofre um acentuado decréscimo ao longo do século XX, apesar 
de se manter nos níveis mais elevados. A densidade populacional, apesar 
do decréscimo, encontra-se um pouco abaixo do nível mais elevado, o 
qual se verifica no Noroeste Litoral. Quanto à Cordilheira Minhoto-
Duriense, podemos acentuar que a densidade de caprinos se mantém 
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sempre no nível superior e a população está permanentemente em 
decréscimo e no nível mais baixo. 

Relativamente à comparação entre os dois dos destacados 
agrupamentos e os restantes, no que diz respeito aos parâmetros do uso 
do espaço, observando a Fig. 3, e retendo-nos fundamentalmente nas 
zonas relativas aos espaços florestais (zonas de florestas caducifólias, 
outras florestas e incultos), podemos realçar que no Noroeste Interior, as 
outras florestas (pinhal e eucalipto) são das mais representativas (29%), 
seguindo-se às outras florestas do Noroeste Litoral (38%). As zonas de 
florestas caducifólias (8%) quando comparadas com os restantes 
“clusters” também têm uma ocupação significativa. Na Cordilheira 
Minhoto-Duriense, verifica-se que este grupo engloba a maior 
percentagem de área de incultos (45%) e as zonas de florestas 
caducifólias estão entre as mais elevadas (9%). As percentagens de zonas 
de outras florestas neste “cluster” são baixas (17%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando se comparam os parâmetros indicadores do regime de 
fogo (Fig. 4), observamos a maior densidade de incêndios no Noroeste 
Litoral (14,4/1000ha/ano), seguido do Noroeste Interior (12,5/1000ha/ 
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Fig. 3. Variação dos parâmetros de uso do espaço nos cinco “clusters” 



 140

/ano), o qual apresenta a maior percentagem anual de área ardida 
(2,5%). O “cluster” Cordilheira Minhoto-Duriense apresenta inferior 
percentagem de área ardida (2,0%), quando comparado com o Noroeste 
Interior, sendo, no entanto, elevada relativamente aos restantes 
“clusters”. Este agrupamento tem uma baixa densidade de incêndios 
(3,2/1000ha/ano). 
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A probabilidade de existência de grupos de freguesias de carácter 
silvopastoril com tendências evolutivas semelhantes e diferenciadas de 
outras, levaram-nos a realizar nestes dois grupos uma nova análise de 
“clusters”, ou seja, uma análise de “subclusters”.  

Os resultados obtidos confirmaram certas tendências já verificadas. 
Assim, ao nível dos subgrupos do “cluster” “Noroeste Interior”, 
verificou-se que as maiores densidades de incêndios (Fig. 7) surgiam nas 
situações em que se reúnem as componentes urbana, agrícola e florestal, 
destacando-se as maiores zonas de outras florestas (Fig. 6). Estes 
resultados são condizentes com os de Rego (2004). Salienta-se que o 
“subcluster” onde se verificaram as maiores percentagens de áreas  
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ardidas, não coincidia com aquele onde têm predominado as maiores  
densidades de caprinos (Fig. 5 em anexo), mas sim elevadas zonas de 
outras florestas e, constata-se, em contrapartida, as maiores densidades 
de caprinos conjuntamente com a existência das maiores zonas de 
florestas de caducifólias. Moreira et al. (2001), num estudo efectuado no 
Minho, verificaram que as alterações de ocupação do espaço ocorridas 
entre 1958-1995 consistiram principalmente no elevado decréscimo das 
áreas agrícolas e matos baixos e no aumento de matos altos e florestas. 
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Fig. 6. Variação dos parâmetros de uso do espaço nos “subclusters” do Noroeste Interior 
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Fig. 7. Variação dos indicadores do regime de fogo nos “subclusters” do Noroeste Interior. 



 142

Os mesmos autores consideraram a elevada probabilidade da relação 
entre o declínio do efectivo pecuário e aumento da florestação com esta 
transformação da utilização do espaço. 

Estes aspectos, já anteriormente tinham sido registados por 
Almeida & Moura (1992) que também indicaram a existência de maior 
número de incêndios e maiores áreas ardidas nos concelhos com mais 
áreas de pinhal e eucaliptal, assim como com maior emigração. 

Analisando o “cluster” “Cordilheira Minhoto-Duriense” e os seus 
subgrupos, cujas freguesias têm um cariz essencialmente de montanha, 
são de sublinhar certas diferenças, entre dois dos “subclusters”, as quais 
se verificam significativamente ao nível das curvas de evolução das 
densidades de caprinos (Fig.8 em anexo). Assim, a densidade de caprinos 
é superior no “subcluster” CM-D-I, o qual também tem áreas 
significativamente superiores de florestas caducifólias (11%) e incultos 
(55%) (Fig.9). Em contrapartida, há que referir a superior densidade de 
incêndios de CM-D-I (4,5/1000ha/ano), mas apenas ligeiramente acima 
de CM-D-II (4,2/1000ha/ano). Este “subcluster” (CM-D-II), por outro 
lado, tem um maior e muito significativo decréscimo de caprinos, 
elevada zona de outras florestas (22%) e uma área ardida de 2,9%, sendo 
superior a CM-D-I (2,3%) (Fig.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CM-D-I CM-D-II CM-D-III CM-D-IV

Zinc

Zof

Zfc

Zseq

Zreg

Zas

 
Fig. 9. Variação dos parâmetros de uso do espaço nos “subclusters” da Cordilheira Minhoto-
Duriense 
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Em síntese, os resultados indicaram que as percentagens de zonas 
de florestas de caducifólias não diminuíam com superiores densidades 
de efectivos pecuários. Também não foi detectada qualquer associação 
indicadora da relação de causa-efeito entre a densidade de efectivos 
pecuários, as percentagens de áreas ardidas e a densidade de incêndios. 
Por outro lado, verificaram-se maiores densidades de incêndios e 
percentagens de áreas ardidas em zonas onde as arborizações para 
florestas de produção foram mais acentuadas. As tendências evolutivas 
decrescentes, coincidentes na população e efectivos pecuários entre 1955 
e 1972 verificaram-se nas freguesias mais tipicamente silvopastoris. 

 

Resposta do biovolume arbustivo a diferentes técnicas de gestão: Fogo 
controlado, corte e pastoreio 

 
Este estudo engloba um ensaio em dois locais na serra do Marão 

onde se pretendeu efectuar a avaliação de diferentes formas de 
intervenção, relativamente à redução do biovolume de combustível 
(convertível em biomassa), de modo a determinar as estratégias mais 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

CM-D-I CM-D-II CM-D-III CM-D-IV

P
er

ce
n

ta
g

em
 d

e 
á

re
a

 a
rd

id
a 

(%
)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

N
º 

d
e 

In
cê

n
d

io
s 

1
0

0
0

/h
a

/a
n

o

Pard

Di

Fig. 10. Variação dos indicadores do regime de fogo nos “subclusters” da Cordilheira Minhoto-
Duriense 



 144

adequadas de gestão, ao conciliar e fazer interagir as técnicas de fogo 
controlado, corte mecânico e pastoreio. 

 

Caracterização dos locais estudados 

 

O dispositivo experimental foi instalado em dois locais (Vila Cova 
e Campeã) situados na Serra do Marão. As características das duas 
parcelas eram comuns ao nível dos solos, derivados de xisto 
(Agroconsultores-Coba, 1991), da temperatura, da precipitação média 
anual e da altitude, 12ºC, 1200mm e 950m, respectivamente. Para além da 
diferença de intensidade de pastoreio, a principal discrepância entre 
estes dois locais residia no estrato arbóreo e respectiva densidade, 
dominando a Pinus pinaster, povoamento mais aberto, em Vila Cova e a 
Pinus nigra, com maior densidade na Campeã. 

Ao nível das principais espécies e agrupamentos vegetais do sub-
bosque, verificou-se ser a carqueja (Pterospartum tridentatum), a espécie 
mais representativa. Esta associada com as urzes, espécies do género 
Erica spp., constituíam o estrato arbustivo dos dois locais. A vegetação 
herbácea era fundamentalmente constituída por gramíneas, embora de 
baixa representatividade.  

Em termos das características do pastoreio nos dois locais, 
devemos referir que a zona das parcelas de Vila Cova era regularmente 
utilizada por 6 pastores possuindo um total de cerca 750 caprinos, os 
quais efectuavam um percurso diário entre Pardelhas e Vila Cova. Na 
Campeã, realizava-se um percurso ocasional de 1 pastor com 130 
caprinos. Realça-se, igualmente, que este local esteve interdito ao 
pastoreio durante um período considerável de anos. 

 

Dispositivo experimental 

 

O dispositivo experimental utilizado neste estudo pode ser 
visualizado na Fig. 11, tendo as diferentes parcelas sido submetidas aos 
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seguintes tratamentos: fogo controlado (F), corte seguido de fogo (C+F), 
corte (C) e testemunha (T). O pastoreio de caprinos foi um outro 
tratamento testado neste esquema, tendo sido instalada uma cerca na 
zona central do dispositivo. A implementação dos tratamentos, fogo, 
corte+fogo e corte, foi efectuada em Janeiro de 1998. O corte em ambos os 
locais, quer após fogo, quer como tratamento isolado foi efectuado por 
uma motorroçadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação da evolução do volume da vegetação 

 

Em cada uma das parcelas, para cada tratamento, com e sem 
pastoreio procedeu-se à avaliação da percentagem de coberto. Através da 
cobertura estimou-se a área de cada agrupamento vegetal e 
conjuntamente com a respectiva altura média calculou-se o biovolume. O 
acompanhamento da vegetação foi bissazonal, ao longo de quatro épocas 
de medição (Outono de 1998, Primavera de 1999, Outono de 1999 e 
Primavera de 2000). 

Fig. 11. Dispositivo experimental utilizado nos ensaios de Vila Cova e da Campeã 
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Para testar os efeitos dos tratamentos e do pastoreio no biovolume 
da vegetação e respectiva recuperação durante quatro épocas, utilizámos 
uma análise de variância multivariada (MANOVA).  

 

Efeitos das diferentes técnicas de gestão 

 

Os resultados referentes ao volume total da vegetação do sub-
bosque mostraram que os efeitos dos tratamentos (fogo, corte + fogo e 
corte) e do pastoreio são significativos na redução do volume total. Uma 
redução de 2806m3/ha, corresponde ao biovolume da totalidade da 
vegetação existente nas parcelas testemunhas não pastoreadas quando 
comparadas com as parcelas cortadas, queimadas e pastoreadas de Vila 
Cova, no início dos inventários. Na Campeã, dado o facto da área em 
causa ter sido protegida do pastoreio durante um período considerável 
de anos, a redução ainda foi mais significativa, atingindo 3641m3/ha, das 
parcelas testemunhas não pastoreadas, para as parcelas queimadas e 
pastoreadas. 

 Em termos das espécies do subbosque e destacando a carqueja 
(Pterospartum tridentatum), espécie com a cobertura mais representativa 
(40% em Vila Cova e 50% na Campeã), podemos verificar através da Fig. 
12, a redução de volume proporcionada pela execução dos já referidos 
tratamentos, quando comparados com as testemunhas.  

Apesar da significativa redução da vegetação é notória a sua 
recuperação ao longo das quatro épocas de inventariação, evolução que 
podemos constatar igualmente na Fig. 12. Também Fernandes et al. 
(1998) verificaram a capacidade de recuperação de cobertura da 
vegetação arbustiva em comunidades de Pterospartum tridentatum e Erica 
australis, concluindo que em ambas as espécies um ano após o fogo 
atingiam valores de cobertura semelhantes aos anteriores.  

Na Fig. 12 podemos, de igual modo, observar a importância da 
redução de volume de carqueja, entre as parcelas pastoreadas e não 
pastoreadas ao longo das quatro épocas de inventariação. Segundo 
Dureau et al. (2003) a utilização durante sete anos duma formação densa 
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de Quercus coccifera por caprinos, completada com algumas passagens de 
ovinos, traduziu-se numa diminuição média de 25% de cobertura 
daquela espécie arbustiva. Este impacto deveu-se ao consumo regular de 
mais de 2/3 da biomassa foliar.  
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Fig. 12. Resposta do volume de Pterospartum tridentatum aos efeitos dos tratamentos e do 
pastoreio, nos dois locais e ao longo dos quatro inventários 
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Também a partir da Fig. 12, constatamos, por um lado, a diferença 
de volume de carqueja entre os locais, Campeã e Vila Cova, não só 
devido à discrepância de densidades dos povoamentos, a qual se reflecte 
na resposta da vegetação, como também devido à anterior ausência de 
pastoreio na Campeã, visível em comparação com a testemunha. Por 
outro lado, confirmamos a diferença de intensidade pastoreio nos dois 
locais, sendo este mais efectivo em Vila Cova do que na Campeã, 
promovendo, por isso, uma maior redução do volume da vegetação no 
primeiro local. 

Quanto aos resultados obtidos para o volume das espécies do 
género Erica spp., só ao nível dos tratamentos, e nomeadamente aqueles 
que utilizaram o fogo controlado, o volume foi significativamente 
reduzido. O pastoreio não afectou significativamente o volume desta 
espécie, o que pode ser explicado pela menor apetência dos caprinos 
pelas ericáceas. 

Analisando estes resultados podemos fundamentalmente realçar 
que os tratamentos que incluem o fogo controlado, associado ou não ao 
corte mecânico, produzem os efeitos mais eficazes na redução da 
estrutura da vegetação e consequentemente da biomassa combustível. O 
corte mecânico como tratamento exclusivo da vegetação, tem um efeito 
um pouco menos acentuado na redução da vegetação, sendo, no entanto, 
considerado como um outro tratamento viável na diminuição da 
biomassa combustível. Aliás, Dureau et al. (2003) mostram que o corte só 
por si é uma técnica que permite manter o biovolume a um nível 
desejável durante dois ou três anos, consoante o meio. Num ensaio 
comparativo entre o fogo e o corte por destroçamento da Calluna vulgaris, 
Cotton & Hale (1994) verificaram que a recuperação da Calluna vulgaris 
ao fim dum ano era mais rápida com o fogo do que com o corte. No 
entanto, o coberto ao fim de 10 anos era similar, o que os levou a concluir 
que o corte, em situações de não aconselhamento do uso do fogo, poderia 
constituir uma alternativa.  

O pastoreio também produziu efeitos interessantes relativamente à 
redução de vegetação e manutenção dos efeitos dos tratamentos. No 
entanto, há que referir o seu efeito selectivo na composição florística 
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dado que existem agrupamentos vegetais evitados pelos caprinos 
perante a disponibilidade de outros. Este é o caso concreto da não 
eficácia do pastoreio perante as ericáceas, quando existe abundância de 
carqueja (leguminosa).  

Em síntese, o fogo controlado revelou-se como a técnica mais 
eficaz de redução da biomassa combustível, sendo o pastoreio também 
eficiente na complementação do fogo, uma vez que permite aumentar o 
intervalo entre fogos. Rigolot et al. (1998) demonstraram que a 
combinação de fogos controlados com cargas moderadas de pastoreio, 
valorizam as potencialidades da pastagem do local pela repetitiva 
supressão da competição. Assim, surgem dois objectivos complemen-
tares que são o maneio adequado do pastoreio e a prevenção de 
incêndios, ambos provenientes da correcta combinação destas duas 
técnicas. Posteriormente, Étienne & Rigolot (2003) concluíram que 
apenas as combinações de diferentes técnicas permitem atingir uma certa 
eficácia, salientando o interesse que existe em integrar o pastoreio com as 
restantes formas de intervenção, tais como o corte e o fogo.  

Destaca-se, portanto, a importância da interacção e combinação 
entre estas técnicas, dado que em situações onde, por exemplo, a 
vegetação esteja num estado demasiadamente envelhecido e inacessível 
para os animais, ter-se-á de intervir com o fogo controlado ou com o 
corte para depois se poder utilizar mais tarde o pastoreio, no sentido de 
manter o volume de vegetação a níveis desejáveis e aumentar o intervalo 
entre dois fogos controlados ou dois cortes. 
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Introdução 
 
Portugal é um dos países europeus mais afectados pelos incêndios 

rurais. Entre 1980 e 2004, ardeu em Portugal o equivalente a 30% da área 
do país (Pereira et al., 2006). Portugal é também, o único país Europeu de 
carácter Mediterrânico onde a média anual de área ardida aumentou nas 
duas últimas décadas (Catry et al., 2006).  

Nos anos críticos de 2003 e 2005, a área ardida em Portugal perfez 
mais de 50% do total correspondente aos países do Sul da Europa 
(DGRF, 2006). Em 2005 ardeu em Portugal, duas vezes mais do que em 
Espanha, oito vezes mais do que em Itália, catorze vezes mais do que em 
França e dezanove vezes mais do que na Grécia.  

A recorrência e a intensidade dos incêndios rurais particularmente 
em anos meteorológicos excepcionais são inquietantes, atendendo ao 
volume de capital anualmente investido na protecção da floresta. O 
reconhecimento da extrema vulnerabilidade da floresta portuguesa às 
condições meteorológicas (DGRF, 2006) que tem condicionado de forma 
determinante, o número de ocorrências e área queimada, impõe o 
estabelecimento de medidas que possam contrariar a curto prazo esta 
elevada susceptibilidade. 

O aumento da resiliência do território aos incêndios florestais 
implica, entre outras, uma correcta gestão dos combustíveis. 

                                                 
37 Escola Superior Agrária de Bragança. 
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Tradicionalmente, a gestão dos combustíveis dos povoamentos florestais 
estava assegurada pela interligação entre as diferentes actividades 
agrárias e pela satisfação das necessidades combustíveis das populações 
rurais. A redução da biomassa combustível era, assim, um processo 
natural e integrado numa lógica de auto-suficiência e auto-
sustentabilidade. Todavia, a diminuição da pressão humana sobre os 
territórios agrários, a par da modernização da actividade agrária e da 
transformação das sociedades rurais, alterou profundamente este 
equilíbrio.  

A gestão dos combustíveis de forma não natural é uma tarefa árdua 
e muito dispendiosa, sobretudo se atendermos à forte produtividade 
primária de alguns ecossistemas do país. Neste contexto, o interesse pela 
reinvenção de formas de gestão dos combustíveis de tipo mais natural e 
que simultaneamente tenham capacidade para gerar riqueza é 
amplamente reconhecido.  

Entre as múltiplas possibilidades, o fomento da agricultura 
biológica e da silvopastorícia, permitindo a transformação da biomassa 
combustível em produtos de alto valor acrescentado, são extremamente 
interessantes. Neste trabalho, concentramo-nos na silvopastorícia 
enquanto ferramenta de gestão de combustíveis e de meio privilegiado 
de vigilância de territórios rurais.  

Tendo como suporte a experiência das zonas de Montanha do 
Nordeste Transmontano, incidiremos na análise das transformações 
ocorridas no meio rural com incidência sobre a pastorícia extensiva, nos 
potenciais impactos desta actividade na gestão dos combustíveis, e na 
relação desta actividade com os fogos rurais.  

Pretende-se com esta análise melhorar o conhecimento do 
funcionamento da pastorícia extensiva das zonas de montanha, de modo 
a impulsionar a sua revalorização, particularmente no plano social. A 
revitalização da pastorícia extensiva poderá responder a novas 
solicitações que não exclusivamente as produtivas, nas quais se incluem 
a protecção dos espaços florestais. 
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Valorizar a Pastorícia extensiva – um desafio para o século XXI 
 

A multifuncionalidade do território nos países da Bacia 
mediterrânica é um traço comum da sua história (Debussche et al., 2001, 
Campos Palacin, 2004), justificando a herança de sistemas de uso de 
recursos complexos e integrados, de entre os quais destacamos os 
montados, como exemplo de adaptação e resiliência. 

A pastorícia extensiva enquanto sistema de uso de recursos, 
constitui outro exemplo de racionalidade e criatividade, permitindo a 
valorização de territórios menos favorecidos em termos de potenciali-
dade agrícola. 

Nas regiões mediterrânicas, historicamente, o pastoreio teve 
sempre um papel essencial na dinâmica dos ecossistemas e na 
configuração da paisagem, para além de servir como meio de 
concentração da produtividade primária (Gómez Sal, 1998; 2000a).  

A pastorícia extensiva representa uma forma insubstituível de 
valorização de territórios difíceis, de fraca atractividade e baixa aptidão 
produtiva. Diversos autores (Galaty, 1990; Fillat et al., 1995) sugerem que 
do ponto de vista social, a pastorícia extensiva continua a ser a única 
forma rentável de explorar uma percentagem significativa do nosso 
território. Por outro lado, esta actividade gera produções de fácil 
comercialização (Garzon, 1996), sobretudo se atendermos à qualidade 
dos produtos produzidos e à procura crescente dos consumidores por 
produtos certificados e/ou de produção biológica. 

A pastorícia extensiva tem também uma enorme relevância 
ecológica e cultural. Numerosos autores (Campos Palacin, 1996; Diaz 
Pineda, 1996; Gomez Sal e Rodriguez Merino, 1996; Rebollo, 1996; 
Aldezábal, 1997) assinalam a sua importância na conservação de 
numerosas espécies, estruturas e processos ecológicos, na preservação do 
património cultural (Campos Palacin, 1996; Garzon, 1996; Paone, 1987; cit 
por Grande Ibarra, 2000) e na conservação das raças autóctones (Castro  
et al., 2003). 
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O uso do pastoreio como ferramenta de gestão de combustíveis em 
região mediterrânica é uma prática preconizada desde os finais da 
década de 80. Na região Mediterrânica Francesa há relatos de 
comunidades rurais que se associam para adquirir rebanhos comuns com 
o objectivo essencial de limpeza florestal (Castro, 1998). Também em 
algumas comunidades autónomas Espanholas, o pastoreio intensivo 
sobretudo de caprinos é financiado para conservar a rede de corta-fogos 
(San-Miguel, 2001). 

No entanto, entre nós, ainda hoje surgem reservas relativas à 
presença dos rebanhos em terrenos arborizados. As relações históricas de 
conflitualidade entre as vocações de excelência de montanha: pastoreio e 
floresta, apesar de esbatidas em anos recentes ainda não desaparecerem 
completamente. O reconhecimento do efeito benéfico do pastoreio sobre 
a redução dos combustíveis demora em passar dos meios académicos 
para a prática quotidiana de terreno. 

 

Implicações do sistema de pastoreio tradicional no uso do território 
 
Na maioria das regiões de montanha do Norte de Portugal, a 

produção de pequenos ruminantes baseia-se no sistema de pastoreio de 
percurso (Castro et al. 2003). Este sistema de uso de recursos consiste na 
utilização de uma rede de circuitos de pastoreio, variáveis ao longo do 
ano em função da oportunidade de exploração. Ao longo desses 
percursos o rebanho utiliza um conjunto muito diversificado de recursos 
e serviços proporcionados pelo meio natural (Castro et al., 2000).  

O sistema de pastoreio de percurso corresponde a um modelo 
ancestral de uso do território em que a sobrevivência do Homem 
dependia em larga medida da correcta exploração dos recursos naturais 
(Rebollo, 1996). Como salienta Gómez Sal (2000b), entre copiosos 
modelos ensaiados ao longo da nossa história alguns perduraram até aos 
nossos dias: - os mais sustentáveis. 

Assim, e do ponto de vista teórico, o sistema de pastoreio de 
percurso deve ser entendido como um modelo de uso de recursos 
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sustentável. No entanto, no processo de interacção entre o rebanho e o 
território por ele explorado, o pastor representa um elemento central na 
correcta exploração e gestão dos recursos naturais e, consequentemente a 
sustentabilidade e racionalidade de todo o modelo depende de forma 
muito marcada do pastor. 

As decisões espaço-temporais relativas ao aproveitamento dos 
recursos num modelo de pastoreio de percurso constituem um processo 
altamente complexo e dinâmico. A compreensão das variáveis em jogo 
num percurso de pastoreio é essencial para dirigir este modelo de uso de 
recursos no sentido desejado. 

A selecção dos percursos de pastoreio são processos dinâmicos a 
diferentes escalas temporais, sendo a escolha da rota diária ou sazonal 
determinada pela disponibilidade instantânea dos recursos. A selecção 
da rede de percursos a explorar depende de decisões a escalas temporais 
mais alargadas, procede de uma avaliação de conjunto e é controlada 
principalmente pelo conjunto de variáveis estruturais e de restrições de 
uso.  

Considerando que um percurso de pastoreio corresponde a uma 
função de optimização (Figura 1) em que se pretende maximizar a 
satisfação das necessidades do rebanho (alimentação, abeberamento, 
repouso, entre outras), atendendo a restrições estruturais (localização dos 
estábulos, acesos, pontos de água, etc.) e de uso (interdição do território 
por posturas municipais, regras ancestrais, novas arborizações, etc.), 
haverá situações que não são atractivas para o pastoreio.  
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Figura 1: Interpretação percurso de pastoreio 
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Por outro lado, haverá situações que potencialmente seriam 
atractivas para o gado, mas que por limitações de distância ou 
dissonância da origem do gado e do território, não são susceptíveis de 
ser utilizadas (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A malha de itinerários de pastoreio é fixada pelos limites dos 
termos das aldeias; cada rebanho utiliza o território que lhe corresponde, 
não atravessado o termo de uma aldeia para o de outra. Por outro lado, a 
extensão média dos percursos de pastoreio, de 6,3 Km para caprinos e  
4,2 Km (Castro, 2004), condiciona todo o território que pode ser 
pastoreado.  

Assim, recursos que outrora podiam ser de elevado interesse, hoje 
podem ter deixado de o ser porque novos recursos estão disponíveis, se 
localizam em territórios que hoje são longínquos, ou simplesmente os 
acessos são difíceis devido a implementação de novos usos do território. 

Neste contexto, a atractividade de alguns territórios no âmbito dum 
sistema de pastoreio de percurso, só poderá ser melhorada com a 
introdução de novas variáveis na função objectivo. Por exemplo, através 
de medidas pasto-ambientais, financiamento de novas unidades de 

 
Figura 2: Modelo tradicional de utilização do território 
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estabulação, etc. que atrairiam o pastoreio para áreas que poderiam 
funcionar como descontinuidades de combustível. 

 

Efeito da presença do rebanho 
 

A presença de rebanhos e pastores em territórios isolados, inóspitos 
e com escassas possibilidades de valorização, como é o caso das zonas de 
montanha, deve ser balanceada numa óptica de análise custos - 
benefícios séria e descomprometida. O entendimento das transformações 
operadas no meio rural e os seus impactos sobre o território, assim como 
os conhecimentos técnico - científicos actuais que permitem a protecção 
das árvores em estádios juvenis, devem ser integrados na referida 
análise. 

Outrora, a pressão dos gados sobre o monte, as necessidades de 
fertilização dos campos e de combustíveis não fósseis sobretudo para 
aquecimento e uso doméstico, obrigava a que o monte estivesse limpo e 
não ardesse. Hoje, essa realidade alterou-se profundamente e portanto há 
que reavaliar o efeito dos rebanhos sobre o território num contexto 
profundamente diferente. 

Os efeitos positivos na prevenção dos fogos rurais atribuídos à 
presença dos rebanhos nos territórios que atravessam relacionam-se 
naturalmente com a diminuição de fitomassa combustível, com o efeito 
de vigilância do pastor, importante na detecção precoce, e com o efeito 
dissuasor sobre eventuais incendiários.  

Os efeitos negativos relacionam-se com o uso negligente do fogo e 
com os consequentes acidentes. Na cultura mediterrânica, o uso do fogo 
é uma prática ancestral e profundamente enraizada; de acordo com Colin 
et al. (2001) mais de 95% dos incêndios florestais têm origem humana, 
nesta região.  

O balanço entre a real extensão do fogo de origem pastoril e a 
propensão para os incêndios em cenários de supressão de pastoreio deve 
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ser equacionada na avaliação do impacto do pastoreio nos incêndios 
florestais. 

Frequentemente o ónus dos incêndios rurais recai sobre os pastores, 
o que não se ajusta à valorização social que se reclama para a pastorícia. 
Também não se encontra paralelo na intensidade de críticas feitas a 
pastores comparativamente a outros grupos que são maus utilizadores 
do fogo. 

A relevância social do pastor terá que ser assumida, caso a 
sociedade pretenda atribuir-lhe novas responsabilidades, designada-
mente as de protecção da floresta. A revisão do “estatuto social” do 
pastor poderá ser conseguida através da avaliação séria das causas dos 
incêndios. A determinação precisa das ocorrências (Vélez, 1999) e a 
responsabilização adequada evitaria juízos de valor difusos e dirigidos a 
um grupo profissional.  

Por outro lado, a formação profissional e a sensibilização para as 
consequências do uso negligente do fogo são aspectos essenciais na 
prevenção dos incêndios. De acordo com Vélez (1999), as campanhas de 
sensibilização feitas na Europa mediterrânica mostram que, tanto as 
populações rurais como as citadinas apresentam um elevado 
desconhecimento do perigo dos incêndios e das suas consequências 
negativas. De acordo com o mesmo autor, a negligência no uso do fogo, 
relaciona-se com a falta de percepção, mesmo no Verão, de que os 
incêndios florestais são um perigo eminente. 

Em Portugal, no período compreendido entre 2000 e 2005, estima-se 
que entre os incêndios com causa atribuída, cerca de 27% das ignições 
tenham origem no uso negligente do fogo (DGRF, 2005). No entanto, as 
queimadas associadas à renovação de pastagens correspondem a menos 
de 50% das ignições relacionadas com o uso negligente do fogo (Galante, 
2005). 

Estes dados mostram claramente a necessidade de campanhas de 
sensibilização dirigidas às populações rurais e atestam, por um lado, a 
cota de responsabilidade da pastorícia, e por outro, a extensão da 
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imputação indevida que frequentemente é assacada a esta actividade de 
forma algo leviana. 

 

Necessidades de Politica de Ordenamento Território Rural  
 
As zonas de montanha encontram-se na actualidade num processo 

de alteração profunda, com consequências visíveis no sistema de 
exploração dos diferentes usos do solo e da paisagem (González 
Bernáldez, 1991; Gómez Sal, 1993; Agreil and Meuret, 2004). As 
alterações na organização do território motivadas principalmente pelo 
êxodo rural e pela política agrícola comum geram situações de difícil 
compatibilidade entre actividades no meio rural.  

Em tempos passados, a organização do território era uma forma de 
garantir a subsistencia das comunidades. Os sistemas agrários 
tradicionais foram-se ajustando ao meio através da selecção de padrões 
de exploração adequados e da eliminação de práticas erradas; nas 
condições em que estes sistemas se desenvolveram (escassa 
disponibilidade de energia, fracas possibilidades de transporte e 
intercâmbio de produtos) a sustentabilidade era obrigatória para 
qualquer sistema de utilização do território com vocação de futuro 
(Gómez Sal, 2000b). 

Todavia, essas condições alteraram-se profundamente, e a 
necessidade de organização territorial não é hoje sentida pela 
comunidade rural como outrora. O conceito de “comunidade” também 
se alterou e, por conseguinte, surgem novas necessidades de regulação 
que antes não existiam.  

A desorganização do espaço rural gera inevitavelmente conflito de 
interesses comparáveis aos existentes nas áreas urbanas. Na ausência de 
políticas agrárias coerentes, a visão sectorial predomina sob a visão 
territorial; a desorganização é inevitável e as transformações operadas no 
meio rural são intensas, rápidas e estão órfãs de qualquer entidade 
reguladora (Castro & Castro, 2003).  
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Os antigos conselhos de vizinhos estão hoje envelhecidos, 
desarticulados e expostos a desafios para os quais não estão preparados. 
Por outro lado, as zonas rurais vêem-se hoje afectadas por uma crise de 
confiança profunda dificilmente ultrapassável por não haver estabilidade 
de políticas, ou seja, não há regularidade, ícone fundamental à actividade 
agrícola e às vivências das populações rurais. 

O território pastoril é por definição um espaço fortemente 
estruturado (citado por Meuret & Thinon, 1995). O percurso de pastoreio 
e o seu contexto compõe o valor dos recursos e, para que um “potencial 
recurso” se converta efectivamente num “recurso alimentar”, ele precisa 
de ser procurado e consumido (Meuret, 1995).  

Compreende-se assim que a pastorícia extensiva, que necessita de 
forte organização territorial, não seja atractiva num cenário de oscilações 
cíclicas de política agrícola comum, que promovem alterações de uso do 
solo que se podem vir a revelar incompatíveis com ela.  

Neste sentido, o estabelecimento de politicas agrícolas de base 
territorial permitiria a verificação da compatibilidade entre actividades 
antes da sua implementação. O que, por um lado, transmitiria mais 
segurança e geraria uma maior atractividade pela actividade; e por outro, 
evitaria focos de desentendimentos e vinganças, o que pode contribuir 
para a redução do número de ocorrências motivadas por este tipo de 
causa. 

 

Modelo Tradicional de Uso do Espaço 
 
O modelo de utilização tradicional do espaço condiciona o uso de 

vastas extensões do território rural. Todas as áreas não cultivadas e não 
assinaladas como interditas ao gado são passíveis de ser pastoreadas. 

Em Trás-os-Montes, a utilização pastoril do território privado e 
comunal está regulamentado desde tempos muito antigos e, grosso 
modo, corresponde ao livre pastoreio de todas as terras não cultivadas, 
não cercadas e não assinaladas como não pastoreáveis. 
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As terras que não podem ser atravessadas pelo gado são: as terras 
de cultivo até ao final das colheitas, os prados – lameiros -, as hortas, e 
plantações florestais jovens. As terras não cultivadas ou não incluídas 
nas classes anteriormente mencionadas, as áreas de matos, e os bosques 
autóctones, podem ser livremente atravessadas pelos animais. 

Tradicionalmente, as restrições de pastoreio são maiores para os 
caprinos do que do para os ovinos. A sinalização da proibição de 
pastoreio das terras, tradicionalmente feito com ramos de cereal, é 
realizada actualmente com recurso à marcação com sacos de plástico, 
descaracterizando a paisagem. 

 

Medidas para a Promoção da silvopastorícia  
 
Não se conjectura que a silvopastorícia enquanto actividade 

produtiva, possa a médio prazo vir a crescer de forma natural; 
particularmente a produção de pequenos ruminantes em zonas de 
montanha, enfrenta sérias limitações devido às necessidades de guarda 
dos rebanhos.  

Neste contexto, a modernização e crescimento da actividade 
provavelmente só acontecerá através de politicas activas que visem esse 
objectivo. O estabelecimento dessas medidas (Figura 3), necessita de um 
conhecimento profundo das limitações que estão subjacentes à 
actividade, e da compreensão das transformações ocorridas nas últimas 
décadas com consequências sobre a pastorícia e os incêndios rurais. 

Como resultado da diminuição da pressão humana sobre o 
território e a modernização da agricultura, a disponibilidade de recursos 
vegetais é muito maior que no passado. Devido ao êxodo rural e ao 
envelhecimento da população, o isolamento também é maior, 
significando que os territórios mais afastados da aldeia onde por 
questões de ordenamento se situavam os bosques, hoje sejam 
considerados longínquos.  
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Também, as transformações económico-sociais, melhoria das 
condições de vida e emigração, conduziram à valorização do factor 
trabalho, fazendo com que, o que outrora, não tinha praticamente valor 
transaccional, hoje tenha um custo importante enquanto factor de 
produção. 

O conjunto de razões acima mencionadas, explicam a acumulação 
de biomassa combustível e a perda de atractividade de muitos territórios 
susceptíveis de serem pastoreados, entre os quais se incluem bosques e 
áreas de matos de elevado potencial combustível. A necessidade do 
ganho de atractividade da pastorícia é central como meio de dinamizar e 
modernizar a actividade e, como forma de aumentar a pressão sobre o 
território. 

A política de incentivo à pastorícia deve integrar o combate à 
desvalorização social do pastor e a melhoria da sua capacidade atractiva 

A condução dos rebanhos no sentido da gestão dos combustíveis 
deve ser equacionada numa óptica transaccionável: de pagamento de um 
serviço que é prestado, indemnizações compensatórias, financiamento 
dirigido, entre outras. A contratação de redução da fitomassa é uma 
prática com êxito noutras zonas da Europa Mediterrânica. O 
financiamento de estábulos em zonas estratégicas permitiria desviar a 
malha de percursos para as áreas desejadas. O pagamento de 
indemnizações compensatórias por perda de rendimento devido ao 
consumo de recursos de menor qualidade, seria uma prática similar ao 
que acontece em numerosas culturas agrícolas. 

A falta de mão-de-obra deve ser combatida através do 
reconhecimento social da pastorícia, enquanto elemento provedor de 
externalidades e, através da formação profissional que permita habilitar 
tecnicamente estes profissionais. Outro obstáculo, ao interesse pela 
actividade é a inexistência de tempo livre. A generalidade dos criadores 
de gado, referem esta limitação como impossível de ultrapassar e na 
maioria dos casos, constitui a razão central para se sentirem desgostosos 
com a sua profissão. O associativismo permitiria ultrapassar esta 
limitação central e estrutural.  
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Numa estratégia de promoção silvopastoril, deve destacar-se o 
estabelecimento de confiança entre diversos actores, dadas as complexas 
relações que se estabelecem entre os usuários dos territórios, 
proprietários agrícolas e florestais, diferentes tipos de interesse sobre as 
mesmas unidades territoriais, uso de diferentes formas de propriedade 
etc.  

Parece por demais evidente que dada a complexidade dos sistemas 
pastoris e dos impactos que daí advém sobre o uso do território, 
resultam necessidades técnicas específicas que se encontram actualmente 
à guarda de uma vasta e dispersa rede de serviços.  

A pastorícia extensiva em Portugal necessita de agentes com 
incidência territorial e não sectorial, com um elevado grau de 
proximidade que permitam estabelecer com as comunidades rurais, 
verdadeiras relações de confiança, potenciando o encontro de soluções 
adaptadas à gestão do território e ao êxito das explorações pastoris. 
Assim, seria desejável a implementação no terreno de “agentes 
pastoralistas”, cujo trabalho consistiria na dinamização dos sistemas 
pastoris, e não na burocratização dos aspectos sectoriais da produção ou 
protecção. 

França, a partir dos anos 80, reduziu significativamente a dimensão 
dos fogos rurais e particularmente os de cariz pastoril após a 
implementação de uma politica activa de prevenção de incêndios, que 
incluía “serviços de pastoralismo” com vocação para os sistemas pastoris 
extensivos. Também algumas comunidades autónomas Espanholas 
começam a dar passos neste sentido, reconhecendo o papel ecológico e 
social da pastorícia; procurando estabelecer compromissos entre as 
populações rurais e os serviços regionais que tutelam as florestas, 
financiando a limpeza de manchas florestais através do pastoreio, etc. 

Esperamos que este trabalho possa contribuir para melhorar o 
conhecimento relativo à pastorícia extensiva, particularmente no que 
concerne às suas limitações estruturais, bem como que, algumas das 
medidas sugeridas possam ajudar ao desenvolvimento da silvopastorícia 
nas regiões de montanha do Nordeste de Portugal. 
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Introdução 

 
Em Portugal Continental têm-se acentuado as discrepâncias 

económicas e demográficas entre o litoral, onde as actividades agrícolas 
se intensificam, e o interior, em que, por condições edáficas, climáticas e 
estruturais adversas, o interesse pela agricultura tem decrescido, 
conduzindo ao despovoamento do território, essencialmente ocupado 
por espaços florestais contínuos e por uma área de pastagens perma-
nentes, contabilizadas actualmente em 1 331 000 ha (INE, 2005) que, na 
sua maioria, são terras abandonadas, progressivamente cobertas de 
mato, disponibilizando fracos recursos alimentares para as espécies 
pecuárias em pastoreio. Nestas condições, parece desejável que o rumo 
para a pecuária extensiva seja o de conciliar uma maior disponibilidade 
forrageira, que as pastagens semeadas ricas em leguminosas podem 
proporcionar, com a diversidade de raças de ovinos, bovinos e caprinos 
existentes, transformando fibra em alimentos de excepção e simultânea-
mente prestando serviços ambientais relevantes. 

A produção animal extensiva é uma actividade comum a todas as 
regiões do interior de Portugal, tendo desempenhado desde sempre 
múltiplas funções em favor do desenvolvimento do território. A 
actividade pecuária, pelos empregos e serviços que pode gerar, tanto na 

                                                 
38 Estação Zootécnica Nacional-INIAP. 2005-048 Vale de Santarém. 

39 Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra da Estrela. 
40 Instituto Superior Técnico.  
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produção de carne e leite como na manutenção e valorização da 
paisagem, controlando a vegetação arbustiva e ajudando na prevenção 
de incêndios florestais, poderá devolver alguma da ruralidade perdida a 
todo o desprotegido interior do nosso país. 

O projecto “Extensity – Sistemas de Gestão Ambiental e de 
Sustentabilidade na Agricultura Extensiva”, financiado pelo Programa 
“Life” da Comissão Europeia, que se desenvolve em explorações 
agrícolas situadas no interior centro e sul, em particular no Alentejo e na 
região da Serra da Estrela, pretende optimizar o desempenho económico, 
social e ambiental dessas explorações através de um sistema de gestão da 
sustentabilidade. O projecto promove a valorização do esforço dos 
agricultores através de uma melhor remuneração dos seus produtos 
pelos consumidores, devido à certificação dos seus produtos, e pela 
remuneração dos seus serviços ambientais e sociais pelos contribuintes, 
com medidas inseridas em políticas de desenvolvimento rural e em 
programas públicos na área do ambiente, ou por empresas privadas.  

Até ao momento, a valorização comercial do esforço dos 
agricultores podia ser feita optando por uma estratégia associada às 
Denominações de Origem Protegida (DOP) e às Indicações Geográficas 
Protegidas (IGP) ou pelo Modo de Produção Biológico (MPB), que se tem 
vindo a incrementar devido aos apoios agro-ambientais.  

No ciclo de apoios comunitários que agora se inicia (PDRc – 
Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 2007-2013), poderá 
haver uma retracção em área do MPB devido à exigência de 
comercialização certificada de produção. No entanto, haverá 
necessariamente um incremento do volume de produtos comercializados 
neste modo de produção, levando a uma previsível redução de preço 
associada a este aumento da quota de mercado. Por outro lado, neste 
novo ciclo de apoios, vai ser introduzido o Modo de Produção Integrada 
(MPI) para a produção animal, perspectivando-se uma forte expansão 
deste, para áreas muito superiores às de MPB. 

Em complemento ao MPI foi desenvolvida pelo projecto 
“Extensity” a norma de Sustentabilidade Garantida (Domingos et al., 
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2005). Esta norma toma a Produção Integrada como referencial mínimo, 
mas estabelece requisitos adicionais de desempenho em termos de 
sustentabilidade. Em particular, é exigida a utilização das pastagens 
biodiversas e da sementeira directa (ou mobilização na linha). A 
utilização destes sistemas permitirá aos agricultores inseridos em MPB 
ou MPI no âmbito do PDRc, auferirem de pagamentos adicionais (para 
as pastagens biodiversas e para a sementeira directa) e potencialmente 
serem remunerados pelo Fundo de Carbono, relativamente ao sequestro 
de carbono conseguido, obtendo simultaneamente a diferenciação 
comercial conferida pela Sustentabilidade Garantida. 

Em qualquer caso, todos estes modos de produção (MPB, MPI, 
Sustentabilidade Garantida) são acumuláveis com as certificações DOP e 
IGP. 

 

Alentejo 
 
Utilização da terra 

 
O Alentejo é a região em que o aumento correspondente às 

pastagens permanentes tem sido mais significativo, 818 302 ha no censo 
da agricultura de 1999 e 1 050 729 ha em 2005, representando 58% da 
SAU, sendo que 602 074 ha se encontram no sob-coberto de sobro e 
azinho, constituindo a principal forma de utilização do solo neste sistema 
agro-silvo-pastoril.  

Para além das superfícies irrigáveis (onde as pastagens e forragens 
apenas poderão fazer parte das rotações culturais) toda a restante área 
está orientada para a produção animal extensiva, produzindo bens 
alimentares e, se bem conduzida, prestando também serviços ambientais 
fundamentais para a manutenção e conservação do ecossistema 
montado.   

Num projecto recente (Belo, 2004) foi avaliada a forma de 
utilização da terra em 936 explorações agrícolas no Alentejo com área de 
sobreiros e azinheiras. A figura 1 refere a distribuição da utilização da 
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terra no sob-coberto, em função da área das explorações e de zonas de 
evapotranspiração, evidenciando a importância das pastagens perma-
nentes neste ecossistema, independentemente dos dois factores 
considerados. Com efeito, a área média utilizada por culturas 
temporárias, cereais em zonas de menor evapotranspiração real (400-
450mm) e forragens anuais em zonas de maior evapotranspiração real 
(>500 mm), representavam em 1999 menos de 25% da SAU em 
explorações com montado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A importância das pastagens permanentes em sob-coberto é bem 
evidenciada no mesmo estudo pelo facto de que 84% dos agricultores 
com propriedades em área de montado se dedicavam à produção de 
ruminantes. 

Em 2005 o efectivo bovino era representado por 245 165 fêmeas 
reprodutoras e havia 1 002 673 ovelhas e apenas 61 654 cabras (INE, 
2005). Como refere a figura 2, já em 1999, em resultado da política de 
apoios concedidos aos agricultores, os bovinos, em termos de cabeças 
normais (CN), eram a espécie dominante, tendo como excepção as 
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Figura 1. Proporção de utilização da terra no sob-coberto de sobro e azinho em função 
das classes de área e das zonas de evapotranspiração real, 400<ZE1<450mm; 
450<ZE2<500mm e; ZE3>500mm 
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explorações menores que 400 ha, situadas em zonas de menor 
evapotranspiração real (400-450mm ), em que os ovinos ainda eram a 
espécie preferida. 

Resultados do mesmo projecto, considerando todas as superfícies 
usadas para a produção animal (culturas forrageiras, pousio e pastagens 
permanentes), indicaram uma carga animal média de 0,39 CN/ha, 
variando entre 0,41 CN/ha e 0,35 CN/ha, consoante os agricultores 
cultivavam ou não forragens em apoio às pastagens permanentes e ao 
pousio. As maiores cargas animais, 0,64 CN/ha, foram observadas em 
explorações com área menor do que 400 ha e menos de 33% de área de 
sob coberto, utilizando maiores superfícies dedicadas à produção de 
cereais para grão a pousios e culturas forrageiras anuais. Em explorações 
com maiores áreas, com mais de 66% de superfície sob-coberto, 
utilizando principalmente pastagens permanentes, a carga não ia além 
de 0,32 CN/ha. 
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Figura 2. Proporção dos efectivos de animais, em cabeças normais, em função das classes de 
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Sistema produtivo: capacidade alimentar e impactos no ecossistema 

 
O montado alentejano é um sistema agro-silvo-pastoril em que 

largas áreas estão sob a influência de clima semi-árido, sendo como tal 
muito sensíveis à desertificação. A precipitação tem grande variação 
interanual e parece cada vez mais concentrada na estação fria, resultando 
em que as secas ocorrem com alguma frequência, potenciando a 
aceleração dos processos de desertificação. Nestas condições a actividade 
agrícola deverá ser bem ponderada, devendo as práticas culturais 
seguidas ter sempre em atenção os dois vectores fundamentais deste 
ecossistema, o solo e o coberto arbóreo de sobro e azinho. 

A área disponível para a produção animal extensiva, designada 
nos censos agrícolas por pastagens permanentes, resultou de superfícies 
utilizadas durante longos períodos para a produção de cereais, em que a 
mecanização e o uso de agro-químicos reduziram substancialmente a 
diversidade e o valor alimentar das espécies vegetais que vão ocupando 
o espaço deixado livre pela cerealicultura. 

Os solos são na sua maior parte delgados, apresentam menor 
fertilidade e baixa capacidade de retenção de água, disponibilizando 
recursos alimentares escassos para as cargas animais que foram referidas, 
conduzindo ao sobrepastoreio, à necessidade da sementeira anual de 
forragens e ao uso excessivo de alimentos compostos, sem os benefícios 
económicos e ambientais que os sistemas de pastoreio podem e devem 
originar. 

Simões (2005) num estudo realizado por todo o Alentejo mediu 
uma produção média de 3 000 kg de matéria seca (MS) com baixa 
qualidade nutritiva em pastagens naturais. Num outro estudo, ainda no 
Alentejo, Carneiro (2004) refere valores de produção de MS em pastagens 
naturais que, em anos favoráveis, chegaram aos 5 000 kg. Porém, as 
quantidades obtidas representaram entre 30 e 100 % da MS produzida 
pelas pastagens ricas em leguminosas semeadas em locais adjacentes. 

Como referem Simões et al. (2005), em situações mais limitativas 
(zonas de maiores défices hídricos, com solos ácidos, de menor 
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espessura, com menor coberto vegetal e baixa retenção de água por 
menores teores de matéria orgânica), deveria ser considerada a 
possibilidade de usar espécies pioneiras, que possam promover a 
melhoria das condições do solo, possibilitando o futuro desenvolvimento 
de espécies de maior produção de matéria seca como o trevo 
subterrâneo. 

Além de uma maior produção de MS, durante períodos mais 
alargados, as vantagens mais evidentes destas pastagens ricas em 
leguminosas estão ligadas aos seus melhores teores de digestibilidade da 
MS e maiores níveis proteicos, potenciadores de maiores taxas de 
ingestão, essenciais para um aumento de rentabilidade da produção 
animal baseada no pastoreio. 

 

Produtos animais 

 

A paisagem do Alentejo é indissociável da existência do montado, 
um sistema agro-silvo-pastoril com a particularidade de a componente 
arbórea ser constituída por povoamentos mais ou menos abertos de 
sobreiros, azinheiras e carvalhos, criado pelo homem com o objectivo de 
valorizar os frutos e a casca, que estão na origem dos produtos de maior 
notoriedade da região, a carne do porco alentejano e a cortiça. 

A grande maioria do sequeiro alentejano, onde se incluem a 
maioria dos 713 mil hectares de povoamentos em que a árvore 
dominante é o sobreiro e os 462 mil hectares em que domina a azinheira 
(DGF, 2001), dedica-se à produção animal extensiva que, além da 
produção de bens alimentares, pode, se bem orientada, desenvolver 
sistemas que assegurem uma adequada conservação e sustentabilidade 
do ecossistema. 

O principal produto animal do montado de azinho é a carne de 
porco alentejano e a importância do coberto arbóreo ao longo dos tempos 
esteve sempre relacionada com a rendibilidade da engorda dos porcos. 
Actualmente, até por razões dietéticas, existe um renovado interesse por 
este produto animal. 
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Os dados produtivos da ACPA (Associação de Criadores de Porco 
Alentejano do Baixo Alentejo) correspondentes aos anos de 2001 a 2004 
(Costa, 2004), referidos na figura 3, assinalam o aumento progressivo do 
número de porcos vendidos como “carne verde”, indicando a capacidade 
de crescimento desta actividade. Porém a figura também evidencia a 
estagnação do número de porcos engordados em montanheira, 
parecendo indicar que, nos montados dos sócios desta Associação, se 
estará próximo do máximo de disponibilidade de bolota para engorda. 
Os números da facturação em 2004 parecem confirmar tal facto, tal a 
diferença no valor pecuniário dos 2 produtos. Com efeito, a receita dos  
6 mil porcos engordados em montanheira, para a produção de presuntos 
e enchidos, atingiu os dois milhões de euros, enquanto que os 5 mil 
porcos vendidos para o consumo de carne fresca valeram um milhão de 
euros, evidenciando a importância da bolota como elemento indutor da 
diferenciação na qualidade organoléptica da carne.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Com efeito, como resultado do abate de azinheiras para a 
mecanização da cultura de cereais e mais recentemente em consequência 
da doença da morte súbita, o número de azinheiras é diminuto, facto 
confirmado num recente trabalho efectuado com a Associação de 
Criadores de Porco Alentejano (ACPA) em que, numa extensa área que 
compreendia as explorações de 50 sócios, se encontrou uma densidade 
média de 20 azinheiras por hectare. Neste estudo verificou-se que, num 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Montanheira

Carne Verde

Figura 3: Número de porcos produzidos por opção de produção 
Fonte: Costa, 2004  
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ano considerado “bom de bolota”, foram necessários em média 3 ha de 
montado para engordar um porco dos 90 aos 160 kg de peso vivo 
(Carvalho, 2005) 

Sem terem a relevância dos produtos originários do porco de raça 
Alentejana, existem muitos outros produtos que, pela sua reconhecida 
qualidade, representam um importante benefício para a região. No 
Alentejo existem actualmente 10 organizações de criadores e produtores 
que tentam preservar e comercializar os produtos animais sob a forma de 
DOP ou IGP. O volume de produtos comercializados (11% e 8% para as 
carnes de bovino e borrego respectivamente) é ainda reduzido. Porém, 
este é um sector que deverá crescer, se, juntamente com a garantia sobre 
a segurança alimentar dos produtos, o consumidor tenha confiança no 
processo de certificação das características e do modo de produção, até 
pela opinião favorável que se parece instalar nos consumidores em 
relação a uma forma de produzir respeitadora do ambiente e do bem 
estar animal. 

 

A conservação e a multifuncionalidade de ecossistema 

 
Entre as acções importantes para este sistema de agricultura 

extensiva deverá ser considerada a sementeira de pastagens ricas em 
leguminosas que, com um maneio adequado à sua persistência, 
permitam suportar economicamente os efectivos animais existentes, com 
melhoria das propriedades físicas e químicas do solo. As mobilizações de 
solo serão diminutas, decrescendo a erosão e favorecendo a dispersão 
saudável das raízes “pastadeiras” de sobreiros e azinheiras, aumentando 
o vigor dos povoamentos e a sua resistência ao patógeno (P. cinnamomi), 
responsável pela doença da morte súbita das quercíneas. 

O aumento do número de azinheiras e sobreiros é fundamental 
para o equilíbrio do montado, daí que práticas que favoreçam a 
regeneração natural e a experimentação, que possibilite a obtenção de 
plantas resistentes à doença do declínio, serem objectivos importantes a 
prosseguir para a conservação deste ecossistema propiciador da 
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diversidade de espécies da fauna animal, pelo facto de se sobreporem no 
mesmo espaço estruturas vegetais distintas, bem separadas verticalmente 
como o arvoredo, as pastagens, as culturas temporárias, os matos baixos 
e os pousios.  

Estes sistemas produtivos cumprem os fundamentos da agricultura 
multifuncional, que pretende conciliar a ocupação do espaço rural com a 
protecção ambiental, estando a sua utilização como espaços de recreio e 
lazer ligada às características da paisagem que vêm sendo referidas, 
pretendendo-se que seja o agricultor o gestor do equilíbrio dos modos de 
produção praticados. 

Esta será a forma de potenciar o trabalho e a ocupação do 
território, devendo a sociedade reconhecer nas populações rurais a 
responsabilidade pela produção de bens e serviços públicos, além dos 
bens e serviços privados que tradicionalmente são resultado da 
actividade agrícola.  

 

Serra da Estrela 
 
O conceito de sistemas de gestão ambiental com ênfase na 

segurança alimentar estende-se também aos produtores de leite de 
ovelha e queijo da região da Serra da Estrela. 

Como em todo o interior de Portugal, também nesta região, apesar 
do renome do queijo Serra da Estrela, potenciador da obtenção de bons 
mercados, o sector não se tem desenvolvido economicamente. Os 
proprietários dos rebanhos têm uma idade cada vez mais avançada e 
aqueles em que o rendimento doméstico provém do exterior das 
explorações são em número cada vez maior.  

 

Utilização da terra 

 
Também nos 3 120 km2 da área de produção do queijo Serra da 

Estrela (APQSE), que englobam 10 concelhos e algumas freguesias de 
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outros 8, a área dedicada aos cereais decresceu, sendo substituída em 
parte por pastagens permanentes, mas principalmente por culturas 
forrageiras, cuja área de superfície agrícola utilizada (SAU) duplicou 
entre os recenseamentos gerais da agricultura de 1989 e 1999.   

Como é natural as ovelhas leiteiras são a espécie animal de 
referência na região, contudo, mesmo nas freguesias em que a 
concentração animal é maior, entre 0,61 e 0,90 CN/ha, o tamanho dos 
rebanhos não ultrapassa, em média, as 43 ovelhas.  

 

Sistema produtivo 

 
A produção leiteira, avaliada por medições regulares que se 

realizam desde meados do século passado (quadro 1), evidencia uma 
evolução menor, resultado essencialmente duma disponibilidade 
alimentar deficiente, nomeadamente em fenos de qualidade que 
satisfaçam as necessidades das ovelhas durante o período de final de 
Outono e Inverno, em que as condições do meio são extremamente 
agrestes para animais em que a base alimentar deverá ser o pastoreio.  

 

Quadro 1 – Evolução da produção de leite total e aos 150 dias de ovelhas 

contrastadas 

Anos Tipo 
Tempo 

de 
lactação 

Produção 
(litros) 

Produção 
(150d) 
(litros) 

N.º de 
criadores Referências 

Branco 100 nd 
1944/1946 

Preto 
220 

135 nd 
nd Alberty, 1948 cit. Por 

Borrego, 1982 

1966/1985  220 145,8 112,7 41 Delgado e Martin, 1992 
Simples 136,9 108,6 

1986/1990 
Duplo 

220 
143,1 114,4 

71 Gulbenkian, 1993 

Simples 140,7 121,5 
1993/1997 

Duplo 
220 

149,3 128,6 
557 Carolino et al., 1997/1998 

Simples 180 126,9 108,1 
1997/2004 

Duplo 196 149,3 124,2 
28 ANCOSE, não publicado 
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Esta caracterização do sector da produção de leite de ovelha da 
região demarcada (a idade avançada dos proprietários/pastores; a 
dimensão dos rebanhos; a desadequação da alimentação e a menor 
produção das ovelhas), foi referida por Marcos Gulbenkian (1993), que 
no seu estudo “ O potencial para melhoria dos sistemas tradicionais de 
produção de queijo de ovelha em Portugal” orientado para a região da 
Serra da Estrela, afirmava que a sustentabilidade económica das 
explorações só seria conseguida com efectivos superiores a 80 ovelhas se 
concomitantemente os produtores fabricassem queijo com o leite 
produzido nas suas explorações. 

Informações de 2004 da Associação Nacional de Criadores de 
Ovinos Serra da Estrela (ANCOSE) referidas no quadro 2, mostram a 
distribuição das cerca de 107 mil ovelhas da raça Serra da Estrela na 
APQSE e evidenciam que apenas 6,2% das explorações têm rebanhos 
com mais do que 100 ovelhas, representando contudo, 40% do efectivo 
total. 

Por outro lado, das 194 queijarias tipo 4 existentes na região, 
apenas um número menor, 41 no alavão de 2000/2001 e 24 no de 
2004/2005, submeteram queijos à certificação, tendo sido certificados um 
total de cerca de 70 500 queijos. 

 

Quadro 2 – Explorações e ovelhas por grupos na área de produção 
do queijo Serra da Estrela 

 Explorações Nº de animais 

1 a 10 2077 7776 

11 a 25 605 9937 

26 a 50 429 15744 

51 a 75 253 15648 

76 a 100 179 15581 

101 a 200 183 24835 

201 a 400 42 11341 

+ de 400 9 5532 

TOTAL 3777 106934 

Fonte: ANCOSE – OPP/04 
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Sistema produtivo 

 
Perante o que tem sido referido parece razoável uma proposição 

que assente na dinamização das capacidades para a produção de leite 
nas explorações que, pela sua dimensão, possam aproveitar todo o 
reconhecimento que existe do queijo Serra da Estrela, promovendo o 
processo de certificação, que consistentemente reforce a confiança dos 
consumidores neste produto de excepção. Aspectos importantes estarão 
ligados a uma melhoria do aspecto produtivo, baseado no pastoreio e na 
produção de fenos de qualidade e no consequente melhoramento da 
potencialidade produtiva das ovelhas, considerando as propriedades 
tecnológicas do leite para a produção de queijo. 

Subjacente ao que foi exposto, existe todo um território que é 
sistematicamente flagelado por incêndios e que tinha muito a beneficiar 
com o incremento da produção animal, baseada no pastoreio de 
pequenos ruminantes. A produção de carne de borrego dever-se-ia 
desenvolver por toda a região, tanto pelo produto, como pelas vantagens 
ambientais que representa o pastoreio por ruminantes produtores de 
carne, pelas maiores distancias que podem percorrer na procura de 
alimento que, de acordo com o seu calendário produtivo, tanto pode 
incluir erva de alto valor nutritivo como vegetação arbustiva, sendo 
neste caso, o intuito principal do pastoreio o seu controlo. 

As ovelhas da raça Serra da Estrela são óptimas mães, com um 
instinto maternal acentuado e uma boa capacidade leiteira, condições 
essenciais para a produção de borregos que, considerando apenas as 
explorações de menores efectivos, atingiria números superiores a 100 
mil, um bom complemento aos “borregos de canastra”, produto 
certificado, resultante das ovelhas exploradas fundamentalmente para a 
produção de leite.  

Factores com o redimensionamento das propriedades ou mesmo 
se, apenas ligados ao usufruto da terra, o melhoramento animal baseado 
no rendimento queijeiro do leite produzido, a promoção da certificação, 
uma maior visibilidade da identidade dos queijos com denominação de 
origem controlada (DOP) e a afirmação de outros produtos da região 
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como o borrego Serra da Estrela DOP, a manteiga de ovelha, as peles e a 
lã, constituiriam passos para uma evolução a caminho da sustentação de 
um sistema produtivo com características únicas no nosso país. 

 

A conservação e a multifuncionalidade de ecossistema 

 
A floresta nos concelhos que constituem a APQSE, essencialmente 

constituída por pinheiros, manteve ao longo do período de 1979 e 1999 
uma área semelhante, que se situava em 1999 nos 62807 ha (RGA 1979, 
1989 e 1999). No censo agrícola de 1979 os matos eram referidos, 
ocupando uma área de 38 000 ha. Nos censos agrícolas seguintes (RGA 
1989 e 1999) a área de matos não é referenciada. Contudo, estima-se que 
os arbustos, com diferentes graus de desenvolvimento e densidade se 
poderiam expandir por uma área 40 430 ha, que no censo agrícola de 
1999, era a área equivalente à soma das superfícies indicadas para as 
pastagens permanentes e para pousio.  

Com efeito, parece plausível que terras deixadas de pousio, devido 
ao abandono de grande parte da área cultivada com cereais e a práticas 
de pastoreio mal conduzidas, motivadas tanto pela estrutura e posse das 
propriedades como pela sua distância ao povoado, sejam invadidas por 
matos potenciadores da ocorrência de incêndios.  
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Figura 4. Evolução da área de povoamentos florestais e de matos consumida por incêndios 
no período de 1981 a 2005 (DGRF, 2005), nos concelhos que constituem a área de produção 
do Queijo Serra da Estrela (APQSE) 

Fonte: Direcção Geral dos Recursos Florestais 2005 
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Aliás, esta possibilidade parece ser confirmada pela figura 4 pois, a 
área de matos ardida na APQSE manteve a sua tendência de crescimento, 
mesmo quando a área de povoamentos ardida decresceu. 

Nos concelhos constituintes da APQSE, que na sua totalidade se 
referem a uma superfície total de 203 mil ha (RGA, 1999), os incêndios 
florestais, ao longo do período de 25 anos referido, afectaram uma área 
de 508 mil ha, sendo 217 mil ha correspondentes a povoamentos 
florestais e 290 mil ha a áreas de matos (DGRF, 2005).  

Durante este período, os incêndios foram particularmente gravosos 
nos anos de 1985 e 2005, em que no total da região, arderam 45 746 ha e 
de 42 414 ha respectivamente. Em cada um dos anos referidos a área de 
povoamentos ardida foi semelhante, cerca de 24 mil ha (figura 4). Os 
incêndios ocorreram em toda a região, estando a área ardida 
principalmente relacionada com a superfície total dos concelhos. Os 
incêndios atingiram maior expressão no concelho da Guarda, o de maior 
superfície (36 684 ha), tendo afectado ao longo destes anos uma área de 
107 450 ha (75 100 ha de matos e 32 350 ha de povoamentos florestais).  

Os números relativos aos incêndios nesta região impressionam e 
parecem indicar que será a existência de matos a principal causa de 
incêndios. Com efeito, considerando o número de ocorrências verificado 
na região no período referido, chega-se a um valor de 3 617 para o 
concelho da Guarda, que no censo de 1999 tinha uma superfície total de 
36 684 ha e uma superfície florestal de 6 454 ha. Também em Gouveia e 
Seia se registaram números de ocorrências semelhantes (3 806 e 3 688 
respectivamente). Porém, estes são concelhos que têm apenas metade da 
superfície e áreas florestais menores (1 740 ha e 4 493 ha respectivamente) 
e mesmo tendo importantes efectivos ovinos, quer por falta de qualidade 
alimentar das pastagens ou pela sua distância aos locais de ordenha, as 
ovelhas não aproveitam convenientemente os recursos pratenses, 
permitindo que os matos se desenvolvam descontroladamente.  
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Conclusões  
 
Como se referiu nas duas regiões houve durante os últimos  

15 anos, provocada por alterações da Política Agrícola Comum, uma 
redução extremamente significativa das áreas utilizadas pela produção 
agrícola, nomeadamente cereais, que conduziram a um aumento de 
superfícies onde se têm desenvolvido as designadas pastagens 
permanentes, com pouca relevância do ponto de vista da alimentação 
animal. 

É necessário que as pastagens semeadas vão ocupando espaço, 
proporcionado alimento de melhor qualidade nutritiva durante grande 
parte do ciclo produtivo anual, limitando o constrangimento forrageiro 
apenas aos períodos de carência próprios da pecuária extensiva: o final 
do Outono e o Inverno.  

O desafio principal da produção animal extensiva é o da 
adequação da disponibilidade dos recursos pratenses e forrageiros às 
necessidades alimentares dos efectivos animais. Será necessário usar 
misturas de espécies pratenses adaptadas às diferentes condições 
ambientais, com grande persistência, que garantam a extensão da 
produção de matéria seca, mesmo quando sujeitas às flutuações 
climáticas características dos climas mediterrânicos. A massa forrageira 
rica em leguminosas deverá apresentar por períodos longos uma 
digestibilidade próxima dos 70% e um elevado teor de proteína bruta, 
acima dos 14%, resultado de um cuidado maneio de pastoreio. O 
agricultor, escolhendo o ciclo reprodutivo para os seus efectivos, deverá 
adequar as necessidades alimentares dos animais com a disponibilidade 
temporal e espacial dos recursos forrageiros, tirando partido da erva – o 
alimento mais acessível e adequado às espécies ruminantes. 

As pastagens e o seu correcto aproveitamento proporcionam 
serviços ambientais relevantes, uns como a conservação e a melhoria da 
fertilidade dos solos e da qualidade da água comuns às duas regiões, 
outros como a participação no decréscimo de incidência da doença da 
morte súbita das quercíneas, ou a importância na redução de materiais 
combustíveis, característicos de cada uma delas. As pastagens asseguram 
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a biodiversidade dos sistemas agrários, a manutenção da paisagem e são 
fundamentais para apoiar actividades produtivas participantes no 
desenvolvimento rural de qualquer das regiões.   

Será necessário apostar por um lado na qualificação dos nossos 
produtos tradicionais e na sua especificidade, promovendo as 
Denominações de Origem Protegida e as Indicações Geográficas 
Protegidas, e, por outro lado, em formas mais generalizadas de 
certificação, como o Modo de Produção Biológico, o Modo de Produção 
Integrada e a Sustentabilidade Garantida, gerando confiança junto dos 
consumidores, sabendo que estes têm demonstrado disponibilidade para 
apoiar acções que promovam o respeito pelo ambiente, assegurem a 
produção de alimentos saudáveis e visem a melhoria do nível de vida 
das populações em espaço rural.  

A produção animal e o pastoreio, pelas múltiplas acções que 
desempenham, podem afirmar-se como grandes valorizadores de 
extensas áreas do nosso país. É necessário generalizar o conceito de 
pastoralismo mediterrâneo, destacando o papel da pastorícia no 
desenvolvimento sustentável dos territórios. É necessário promover o 
conhecimento sobre as actividades da pastorícia, referenciar e reflectir 
sobre as experiências inovadoras, divulgá-las, e propor adaptações das 
políticas públicas, no sentido de desenhar estratégias de desenvolvimento 
de fileiras dos produtos e dos territórios onde se produzem.    
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O CONTRIBUTO DOS CAPRINOSO CONTRIBUTO DOS CAPRINOSO CONTRIBUTO DOS CAPRINOSO CONTRIBUTO DOS CAPRINOS    

 

João Cassinello Dias41 

 

 

Introdução 
 

A serra ocupa cerca de 2/3 do território do Algarve e é 
considerada uma zona muito sensível, não só devido a factores físicos, 
onde os incêndios, a seca e erosão têm tido nos últimos anos um grande 
relevo, como também pelo factor humano, face ao êxodo e progressivo 
despovoamento que nas zonas mais interiores se faz sentir cada vez 
mais. Destacamos os grandes incêndios de 2003 e 2004, os quais 
destruíram 40 % da área florestal de toda a região, e a seca extrema em 
2005, que são considerados factores determinantes na aceleração do 
processo de desertificação que atinge grande parte desta zona.  

O sobreiro, a azinheira, o medronheiro, o pinheiro e o eucalipto, 
conjuntamente com uma grande diversidade de arbustos, como as 
estevas, tojos e rosmaninhos são os elementos mais representativos do 
seu mosaico florestal. 

A exploração de pequenos ruminantes constitui um sector que, 
apesar das suas enormes potencialidades, se encontra estagnado, como 
consequência directa de limitações de ordem estrutural, social e técnica. 
No entanto, a sua importância justifica-se por ser uma das actividades 
que mais tem contribuído para o sustento e fixação de pessoas e famílias, 
em zonas onde as oportunidades de emprego têm sido bastante 
problemáticas. A caprinicultura é considerada uma das principais 

                                                 
41 Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve. 
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actividades na agricultura da zona, devido à importância dos seus 
produtos: cabrito, leite e queijo. 

Entendemos que grande parte deste território está vocacionada 
para a silvopastorícia, assente num modelo que privilegie os recursos 
naturais e a valorização dos seus produtos. O caso da caprinicultura 
merece-nos particular destaque, pois assenta na exploração da raça 
autóctone, a Cabra Algarvia, que além da sua elevada rusticidade 
apresenta uma importante vocação leite-carne. Estas características 
tornam este animal extremamente bem adaptado à zona e com especial 
interesse, pois grande parte das suas necessidades nutritivas são 
satisfeitas durante o pastoreio, com destaque para o consumo de 
herbáceas e arbustivas naturais, o que lhe permite ser um bom auxiliar 
na defesa  de terrenos contra incêndios, devido à consequente redução de 
carga combustível. 

 

O caso dos caprinos  
 

O efectivo na região está estimado em 22 351 caprinos, distribuídos 
por 1 422 explorações (RGA, 1999), localizadas principalmente no 
barrocal e na serra . Como já foi referido cabe à raça algarvia lugar de 
destaque, com 4 668 animais registados no Livro Genealógico e 55 
produtores inscritos, segundo a ANCCRAL. 

As explorações são caracterizadas por serem do tipo familiar, pela 
elevada idade dos pastores, pela estrutura fundiária pequena e dispersa e 
por um efectivo médio de 40-60 cabeças por exploração. Embora se tenha 
assistido ao abandono de algumas explorações, o efectivo tem-se 
mantido relativamente estável e registado algumas melhorias ao nível de 
instalações e equipamentos. Num inquérito realizado a 291 produtores 
na serra do Caldeirão (PETCA, 2000), 198 (68%) foram caracterizados 
como sendo Tipo A, isto é, em que a caprinicultura representava a 
actividade mais importante para a entrada de dinheiro na exploração. 

A exploração de caprinos assenta na produção de cabritos para 
venda no Natal e Páscoa, sendo o Natal o período onde o preço é mais 
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elevado. Após a venda dos cabritos são iniciadas as ordenhas, e o leite 
destinado à transformação queijeira. A produção é sazonal e decorre 
normalmente até ao mês de Agosto. Como a base da alimentação dos 
animais é a vegetação espontânea, é na Primavera que se concentra a 
produção leiteira/queijeira.  

A comercialização de cabritos é destinada ao mercado do Norte do 
país, sendo bastante reduzido o consumo na região, enquanto o leite é 
destinado à transformação em unidades artesanais na região e a 
industriais de outras regiões (Portugal e Espanha). 

A produção artesanal de queijo de cabra é uma actividade com 
grande tradição nas zonas serranas e o consumo deste produto está 
enraizado nos hábitos alimentares da população. Destaca-se o queijo 
fresco, aparecendo o seco quando existem dificuldades de 
comercialização do primeiro. 

 

Sistema de exploração  

 

A caprinicultura tem assentado no sistema extensivo, baseado na 
exploração dos recursos naturais, embora nos últimos anos se tenha 
incrementado o consumo de alimentos energéticos, devido ao maior 
interesse pela produção leiteira (fotos 16 e 17, em anexo). 

As características edafo-climáticas da zona são um factor 
determinante nas condições de exploração destes animais, pelo que mais 
uma vez realçamos o papel da Cabra Algarvia, pela sua rusticidade e 
capacidade produtiva. Grande parte deste território é caracterizado por 
manchas de solos esqueléticos e erosionados, por declives acentuados, 
por pluviosidade concentrada em pequenos períodos do ano, que 
associados a grandes temporadas de seca, condicionam a oferta 
alimentar. Os caprinos têm-se revelado como a espécie mais bem 
adaptada a estas condições, já que conseguem aproveitar os recursos 
disponíveis e adequar a sua estratégia alimentar ao longo do ano e, 
mesmo assim, manifestar uma importante vocação leite-carne. Foram 
determinados valores médios de 241,14 litros de leite, em 227 dias de 
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lactação e índices de prolificidade de 1,9% (PETCA, 2000), o que 
demonstra a boa adaptação destes animais a este meio. 

 

O comportamento alimentar dos caprinos 

 

Uma das principais características do comportamento alimentar 
dos caprinos é a capacidade que estes animais têm em seleccionar 
alimentos e se adaptarem às variações na oferta alimentar, que nesta área 
é caracterizada pela existência de períodos curtos de grande abundância 
com épocas longas de escassez alimentar. Cabe ao pastor a gestão, quer 
das áreas de pastoreio, quer da escolha dos percursos, muitas vezes 
dependentes das condições do ano e dos recursos existentes. 

A principal fonte de alimentação dos caprinos são as pastagens 
naturais de herbáceas ou arbustivas. As pastagens semeadas, culturas 
cerealíferas e restolhos, bem como os alimentos conservados (palhas, 
fenos e rações) também são utilizados por estes animais, dependendo o 
seu consumo da época do ano e nível do produtivo (fotos 18 e 19, em 
anexo). 

Os percursos são decididos em função da época do ano e oferta 
alimentar. As voltas são normalmente longas e distantes, principalmente 
no Verão, chegando a ser percorridas distâncias da ordem dos 7 Km. O 
pastoreio inicia-se normalmente em zonas de mato, dominadas na sua 
maioria pela esteva (Cistus ladanifer). A apetência dos caprinos por esta 
arbustiva depende da época do ano, com o consumo de folhas apenas 
evitado no Verão, devido à elevada concentração de ladano e taninos, o 
que as torna bastante viscosas e pouco palatáveis. As flores (papoila) e os 
frutos (carapinha) da esteva também fazem parte da dieta alimentar 
destes animais, sendo até bastante apreciados. 

De forma a melhor avaliar o comportamento alimentar dos 
caprinos, foram efectuados alguns trabalhos de acompanhamento de 
rebanhos durante o pastoreio, destacando-se os estudos realizados na 
Serra do Caldeirão, na vertente correspondente ao Nordeste Algarvio. 
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Na Tabela I estão representadas algumas das espécies vegetais 
mais representativas da zona e o seu aproveitamento pelos caprinos 
durante o pastoreio (PETCA, 2000). 

 

Tabela I – Tipo de vegetação existente e potencial valorização através do 

pastoreio de algumas espécies representativas 

Formação vegetal 

Principais plantas 
valorizadas no 

pastoreio (nome 
científico) 

Nome vulgar 
Principais partes 

utilizadas 
Principais épocas de 

aproveitamento 

Montados de azinho Quercus rotundifolia Azinheira 
Folhas 
Bolotas 

Todo o ano 
Novembro a Fevereiro 

Núcleos de 
Carrascal 

Olea europaea L. var. 
silvestris 

Zambujeiro Folhas e frutos Todo o ano 

Matos de: Estevais  Esteva Folhas Out., Inv. e Primavera 

 Cistus ladanifer  Flor (papoila)  Primavera 

   Fruto (carapinha)  Abril até Junho 

Sargaçais Cistus monspeliensis Saragoaço Flores e frutos Primavera 

 Rosmarinus officinalis Alecrim Folhas e flores Outubro até Fevereiro 

 Genista hirsuta Tojo Folhas, flores e frutos Abril e Maio 

Rosmaninhais Lavandula spp. Rosmaninho Flores e frutos Final da Primavera 

Arrelvados 
xerofíticos 

1)    

Arrelvados húmidos Cynodon dactylon Grama Folhas Primavera/Verão 

Arundo donax Cana Folhas Todo o ano Vegetação ribeirinha 
e linhas de água Rubus ulmifolius Silva Folhas e Frutos Primavera/Verão 

Olival 2)    

Amendoal 2) Prunus dulcis Amendoeira Folhas e frutos Junho até Novembro 

Figueiral Ficus carica Figueira Folhas e frutos Verão e Outono 

Pinhal 3) - - - 

Sebes Opuntia ficus-indica  Folhas e frutos Todo o ano 

1) Os arrelvados xerofíticos são floristicamente pobres e constituídos por plantas de fraca biomassa e baixo 
valor pastoral. 

2) Os olivais e amendoais apresentam-se geralmente muito pobres em matos uma vez que possuem utilização 
agrícola. São formações constituídas por arrelvados xerofíticos. 

3) Podem ocorrer povoamentos de estevas, rosmaninhos ou tojos. 

Fonte: Projecto EM TORNO DA CABRA ALGARVIA (2000)“Valorização da caprinicultura na Serra do 
Caldeirão.”, Projecto Em Torno da Cabra Algarvia. 

 

No que diz respeito às várias épocas de aproveitamento do mato e 
da vegetação por parte dos caprinos verificamos que a sua utilização é 
muito variável, o que permite diferentes soluções de acordo com a época 



 196

do ano. No entanto, verifica-se ser na Primavera que os animais têm 
acesso à maior disponibilidade de recursos. 

Num outro estudo, em que foram seguidos animais de forma a 
estimar a quantidade de matéria ingerida (“Coup de Dents”) e a observar 
as espécies mais consumidas e naturalmente preferidas em pastoreio, 
para assim avaliar o comportamento alimentar destes caprinos em 
sistema extensivo, observou-se o consumo de 93 espécies de plantas, 
distribuídas por 36 famílias (Afonso, 1987). 

No âmbito do projecto STRIDE/STRD/AGR/92 foram igualmente 
desenvolvidas actividades com o objectivo de estudar o comportamento 
dos caprinos neste sistema. Na Tabela II está representado o resultado da 
composição florística em diferentes épocas do ano, proveniente da 
recolha de amostras esofágicas de animais de 3 rebanhos, localizados 
igualmente no Nordeste Algarvio e sujeitos ao sistema extensivo. 

 

Tabela II – Composição florística das amostras esofágicas 

Época Gramíneas Leguminosas Cistaceas Compostas 
Outras 
arb. e 

arbóreas 

Outras 
herbáceas 

Não ident. 

Outono 
Inverno 

ab 
28 ± 8,4 

b 
15 ± 7,9 

b 
4,3 ± 2,2 

c 
0,2 ± 0,1 

37,8 ± 13,9 14,2 ± 9,9 0,4 ± 0,3 

Inverno 
Primavera 

b 
13,2 ± 3,9 

a 
42,6 ± 6,1 

ab 
15,9 ± 3,3 

c 
3,8 ± 1,9 

17,2 ± 3,6 7,2 ± 9,9 0,1 ±0,05 

Primavera 
b 

19,3 ± 2 
a 

34,3 ± 4,3 
c 

3 ± 1 
a 

20,2 ± 2 
16,3 ± 3,9 7,2 ± 5,1 0,2 ± 0,1 

Início 
Verão 

b 
20,8 ± 6,1 

b 
13,5 ± 5,3 

a 
23,7 ± 11,6 

b 
12,5 ± 3,1 

24 ± 5,3 5,4 ± 2,8 0,2 ± 0,1 

Verão 
a 

43,4 ± 7,8 
b 

12,6 ± 5,3 
c 

2,8 ± 1,7 
b 

13,1 ± 2,6 
21,3 ± 6,7 6,4 ± 2,9 0,4 ± 0,4 

Total 23,2 ± 2,5 27,3 ± 3 8,8 ± 2 11,7 ± 1,4 21,2 ± 2,8 7,4  1,9 0,2 ± 0,08  

Signif. *** *** ** *** NS NS NS 

Fonte: Projecto STRIDE (1995) “O Nordeste Algarvio- Utilização das formações vegetais pela produção caprina” – 
STRIDE-STRB/C/AGR/182/92). , Universidade de Évora. 

 

Da observação da Tabela II verificamos a diversidade e a 
importância dos diferentes grupos de alimentos ao longo do ano. O 
grupo “Leguminosas” apresenta a média mais elevada, especialmente 
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nos períodos em que os animais consomem tojo (Genista hirsuta), incluído 
neste grupo devido ao seu alto valor proteico, o que confirma a 
importância desta planta na dieta destes animais. Estima-se que o 
consumo do tojo represente mais de 90% do consumo total de 
Leguminosas. Seguem-se os grupos “Gramíneas” e  “Outras Arbustivas e 
Arbóreas”, com médias de 23,2% e 21,2%, respectivamente. Nas 
gramíneas os valores mais elevados foram registados no Verão, 
explicado pelo pastoreio junto das linhas de água e pelo consumo de 
plantas que apresentam uma boa digestibilidade e valor energético. O 
consumo de arbustivas e arbóreas tem uma maior importância no 
Outono-Inverno, período de carência alimentar, com o aproveitamento 
das bolotas e folhas de Azinheiras, Sobreiros, Amendoeiras, Freixos e 
Zambujeiros. Nas Alfarrobeiras e Rosmaninho são igualmente 
aproveitados as flores e frutos. Referência ainda às “Cistaceas”, 
especialmente pelo consumo nos períodos Inverno- Primavera (folhas e 
flores) e Verão (frutos). 

Na Tabela III está representada a composição química de três 
fontes de alimentos muito utilizados pelos caprinos: tojo no início da 
floração, em plena floração e flores e sementes de esteva, todas colhidas 
na Primavera. 

 

Tabela III – Composição química de amostras de alimentos (%) 

 % MS 

 
% MS 

CIN PB NDF ADF LEN 

TOJO  
Início floração 

91,9 6,12 43,5 43,5 30,9 5,3 

TOJO 
Plana floração 

92,3 5,16 46,5 46,5 31,4 8 

ESTEVA 
Flores e sementes 

93,9 4,3 31,6 31,6 20,4 8,2 

Legenda: Matéria Seca residual (MS), cinzas (CIN); proteína bruta (PB) e fracções da parede 
celular (NDF, ADF, e Lenhina). 

Fonte: Projecto STRIDE (1995) “O Nordeste Algarvio- Utilização das formações vegetais pela produção 

caprina” – STRIDE-STRB/C/AGR/182/92). , Universidade de Évora. 



 198

Confirma-se o grande interesse do tojo na dieta dos caprinos, 
explicado pelo seu importante valor nutritivo, correspondendo a um 
bom nível proteico, e um teor em paredes celulares não muito elevado, 
mesmo que este parâmetro vá sofrendo um incremento no decurso da 
floração. 

 

Tabela IV –  Composição química das amostras esofágicas (%) 

% MS 
Época % MS 

CIN PB NDF ADF 

Outono Inverno 94,3 ± 1,1 7,1c ± 2 11,6ab ± 3,1 34,7c ± 3,6 21,7c ± 1,7 

Inverno Primavera 94,8 ± 0,4 9,4bc ± 0,3 13,5ª ± 0,5 42,5ab ± 1,2 29,3b ± 0,7 

Primavera 95,5 ±0,3 11,6ª ± 0,4 10,9b ± 0,4 47,3a ± 1,1 32,8a ± 1 

Início Verão 96,2 ± 0,3 11,9ab ± 1,7 8,7bc ± 0,8 38bc ± 2,2 26,2bc ± 1,4 

Verão 95,7 ± 0,4 13ª ± 0,9 7,1c ± 0,6 48a ± 3,9 35,4a ± 2,4 

X 95,3 ± 0,5 10,7 ± 0,5 10,7 ± 0,5 43,4 ± 1,1 30,1a ± 0,8  

Signif. NS *** *** *** *** 

Fonte: Projecto STRIDE (1995) “O Nordeste Algarvio- Utilização das formações vegetais pela produção caprina” – 
STRIDE-STRB/C/AGR/182/92). , Universidade de Évora. 

 

Relativamente à esteva, as flores e sementes apresentam um valor 
de PB baixo e um teor em paredes celulares igualmente baixo, o que 
poderá indicar um bom valor energético. 

Na Tabela IV estão apresentados os valores médios da composição 
química das amostras esofágicas, colhidas em diferentes épocas do ano. 

Relativamente à Proteína Bruta obteve-se um valor médio de 
10,7%, com uma variação de um mínimo de 7,1%, no Verão, a um 
máximo de 13,5%, obtido no período Inverno-Primavera, coincidindo 
este valor com o máximo de ingestão de Leguminosas (Tabela II), 
nomeadamente de tojo. No entanto, na Primavera, o valor de 10,9 %, não 
coincide com a elevada ingestão de Leguminosas  e especialmente de 
tojo, que neste período apresenta um valor proteico muito elevado e que 
poderá explicar-se devido a uma elevada ingestão de Compostas  
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(Tabela II). A partir do início do Verão e durante esta estação, os valores 
de PB são significativamente mais baixos, reveladores de um período de 
carência alimentar. 

Quanto aos valores de NDF e ADF, as médias encontradas são 
relativamente baixas, o que confirma a capacidade selectiva dos caprinos 
em escolher as fracções das arbustivas e arbóreas com menor valor em 
paredes celulares e mais ricas em material solúvel, de melhor 
digestibilidade. 

 

A pastagem em regime silvopastoril 

 

O exposto no capítulo anterior demonstra o interesse na utilização 
dos caprinos em regime silvopastoril, evidenciado pela capacidade que 
estes têm de explorar os recursos existentes e especialmente pela sua 
aptidão de adaptação ao meio, expresso pela diversidade e variabilidade 
de composição da sua dieta alimentar ao longo do ano. No entanto, este 
sistema é condicionado por uma série de variáveis, que se traduzem por 
uma oferta alimentar com grandes flutuações ao nível quantitativo e 
qualitativo, e que condicionam o potencial produtivo dos animais. De 
forma a minimizar estes efeitos, o recurso a pastagens torna-se uma 
alternativa com o maior interesse já que, por um lado, permite  
disponibilizar nutrientes com elevado valor biológico e, por outro, 
constitui um bom meio de limitar o desenvolvimento do mato e assim 
manter o terreno limpo, o que é da maior relevância quando se discute a 
gestão de combustíveis em meios florestais.  

A implantação de pastagens é facilitada em áreas de floresta 
adulta, composta essencialmente de folhosas autóctones e compassos 
largos, devendo-se privilegiar os prados permanentes, naturais ou 
semeados, já que são estes os mais compatíveis com o sobcoberto vegetal, 
se atendermos à conservação do solo e da água e ao aumento da 
biodiversidade.  

Deverá dar-se especial atenção à instalação de prados permanentes 
em áreas ocupadas por esteval, em que é necessário em primeiro lugar 
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instalar uma cultura melhoradora e só a partir do terceiro ano se deverá 
instalar o prado permanente, sendo determinante a escolha de uma 
mistura com espécies e variedades adaptadas às condições da zona, 
como gramíneas anuais resistentes à secura e leguminosas com uma 
grande percentagem de sementes duras.   

Na região foram utilizadas com sucesso misturas de Tremocilha e 
Serradela em consociação com um cereal (Triticale ou Aveia) para a 
cultura melhoradora e para o prado permanente optou-se por uma 
mistura à base de Trevos, factor de fertilidade e conservação do solo. Por 
outro lado, as pastagens ricas em leguminosas permitem um melhor 
controlo do mato, contribuem a baixo custo para a manutenção do 
efectivo e são excelentes para melhorar o ambiente e manter a paisagem. 
O incremento de áreas de pastagens integradas estrategicamente em 
áreas florestais, nomeadamente como utilização em corta-fogos, deverá 
ser entendido como um meio de diminuição de risco de incêndios, já que 
estes serão mais fáceis de circunscrever. 

 

Medidas de apoio à caprinicultura. O papel da IE&D 
 

A implementação de medidas de apoio à caprinicultura, 
considerando o interesse em manter uma actividade que tem contribuído 
para a fixação de pessoas e criação de riqueza em zonas de grande 
fragilidade social , económica e ambiental, é um tema complexo e que 
deve ser discutido não só numa abordagem técnica, mas numa 
perspectiva global e integrada. O tema da caprinicultura abarca variadas 
áreas, da produção ao desenvolvimento rural, sendo cada vez mais 
evidente a importância em envolver diferentes actores de forma a 
garantir uma estratégia comum de actuação. 

Na região foram executados alguns projectos, onde se 
desenvolveram actividades de IE&D, com o objectivo de melhorar as 
condições de trabalho dos caprinicultores e a qualidade dos seus 
produtos. 
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Parece-nos importante, em primeiro lugar, fazer uma referência à 
metodologia, nomeadamente com a utilização de Unidades de 
Demonstração, com o envolvimento dos produtores na execução das 
diferentes linhas de acção, em ligação com o Centro de Experimentação 
Agrária do Paúl (CEAP). 

O sector dos lacticínios pareceu-nos de especial interesse, não só 
pelo peso que representa, como pelo potencial existente, não fosse o 
Algarve uma região com um mercado crescente e consumidor, não só de 
alimentos tradicionais, como também de novos produtos.  

Uma das linhas desenvolvidas situou-se ao nível da ordenha e da 
qualidade do leite, com a introdução de novos sistemas de ordenha 
(manuais melhorados e mecânicos), com vantagens na organização e 
trabalho do caprinicultor, bem como na melhoria higiénica do leite. 
Partiu-se de uma situação inicial, em que a generalidade dos 
caprinicultores efectuava a ordenha de uma forma manual, em local não 
específico nas instalações, e que, efectuada duas vezes por dia, constituía 
a tarefa mais fatigante e incómoda no seu dia-a-dia. A intervenção foi ao 
nível das instalações, com a criação do local de ordenha (área 
independente, com solo cimentado, paredes e cobertura, de forma a 
garantir condições adequadas de trabalho) e a introdução de 
equipamentos (baldes de ordenha manual e mecânica, palanques e 
cornadis, bilhas e carrinhos de transporte de leite, coadores e tanques de 
refrigeração. Ver fotos  20, 21, 22 e 23, em anexo.  

Ao nível das queijarias foi dado apoio ao licenciamento de pequenas 
unidades artesanais, de forma a incentivar os produtores, que 
tradicionalmente transformavam o leite na cozinha, que o fizessem em 
local exclusivo, com as condições adequadas para o fabrico de queijo 
(fotos 24 e 25, em anexo). 

Refira-se a grande dificuldade que actualmente existe para o exercício 
desta actividade, não só pela complexidade no procedimento 
administrativo e técnico, com pedidos de pareceres e projectos que 
desencorajam os pequenos produtores a avançar para um processo de 
licenciamento, como pela obrigatoriedade em manter um sistema de 
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segurança alimentar (HACCP), de difícil implementação em unidades de 
pequena dimensão, pelo menos nos moldes em que é, muitas vezes, 
divulgado. 

Foi desenvolvida experimentação em fabrico de queijo fresco, simples e 
com ervas aromáticas, de queijo curado e requeijão, com controlo da 
tecnologia de fabrico e da qualidade dos produtos. Atendendo ao 
elevado valor dietético e nutricional do leite e lacticínios de cabra, 
pretende-se futuramente experimentar alternativas à sua utilização 
tradicional, em novos produtos tais como o leite pasteurizado, iogurte, 
coalhadas, manteiga, etc., incluindo produtos de modo de produção 
biológico, visto a região do Algarve se caracterizar por ter um mercado 
turístico e local aberto ao consumo deste tipo de alimentos. Por outro 
lado, pretende-se experimentar sistemas de aleitamento artificial de 
forma a aumentar a disponibilidade de leite para utilização na 
transformação queijeira. Com a inovação pretende-se tornar esta 
actividade mais atractiva, especialmente para os mais jovens, que 
associam a caprinicultura a uma actividade pouco dignificante, e em que 
a utilização de técnicas alternativas aos sistemas tradicionais poderia ser 
um forte contributo para melhorar as condições de trabalho e a 
rentabilidade destas explorações. 

Referência ainda ao melhoramento animal, onde tem sido desenvolvida 
experimentação na área da reprodução animal e particularmente na 
inseminação artificial, de forma a promover o património genético de 
caprinos da raça algarvia.  

 

Conclusões 

Tratar de um tema como a “Silvopastorícia e a gestão de combustíveis 
em espaços florestais” no contexto actual, normalmente associado a 
territórios sujeitos a um despovoamento intenso e ao consequente 
abandono do meio rural, é da maior relevância, já que a ele estão ligadas 
grandes questões, desde os incêndios florestais ao desenvolvimento 
rural. A compreensão de sistemas, em que a natureza e o homem fazem 
parte integrante, procurando um equilíbrio que permita uma gestão 
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integrada de variáveis, que muitas vezes colidem por ópticas e interesses 
diferentes, deverá cada vez mais ser focalizada numa perspectiva que 
assente num objectivo comum, tendo em conta a fragilidade de um 
sistema onde se insere grande parte do território. Assim, o contributo de 
actividades que têm desempenhado um papel importante na fixação de 
pessoas e criação de riqueza fundamenta a importância de os incluir num 
programa mais vasto, cujo objectivo vise o aproveitamento e valorização 
sustentada dos recursos e potencialidades locais.  

A defesa de uma nova política de ordenamento florestal, que sustente a 
multifuncionalidade e o plurirendimento, poderá contribuir para a 
sustentação de um sistema que ajude a criar novas oportunidades, mas 
que também permita a manutenção de actividades mais tradicionais.  

O caso da caprinicultura, em que a par da produção é fundamental 
promover a transformação, acrescentando valor aos produtos, é um 
exemplo de uma actividade que se deve fomentar dentro desta 
perspectiva. No entanto, muito há a fazer, da componente técnica à 
económica, da inovação à simplificação burocrática, de forma a criar 
condições para que esta actividade seja mais atractiva, especialmente 
para os mais jovens. 

Discutir este tema e avaliar formas de travar a desertificação e promover 
o repovoamento do interior, é, sem dúvida, pensar e apostar no futuro. 

 

Bibliografia 
 

Afonso, L. D. V., 1988. “Estudo do comportamento alimentar dos caprinos em 

regime extensivo na área do Nordeste Algarvio”. Tese de Licenciatura 
em Engenharia Zootécnica. Universidade de Évora. 

DRAAlg, NTLD/DTPA/EAN, UAlg, ANCCRAL, 2005. “Projecto PO 

AGRO 281 - Obtenção e valorização do queijo curado de cabra no 

Algarve.”. Relatório Final do Projecto, Julho 2005. 

PETCA, 1998. “1º Encontro sobre a problemática da pastagem na Serra do 

Caldeirão. ”, PETCA. 



 204

Projecto em torno da cabra algarvia, 2000. “Valorização da caprinicultura na 

Serra do Caldeirão.”, Projecto em torno da cabra algarvia. 

Projecto STRIDE, 1995. “O Nordeste Algarvio- Utilização das formações 

vegetais pela produção caprina” – STRIDE-STRB/C/AGR/182/92). , 
Universidade de Évora. 

 

 

 

 

 

 

 


