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Resumo 

Este trabalho recai sobre a relação entre a prevenção de incêndios rurais e a 

exploração pecuária de pequenos ruminantes, com especial enquadramento na região da 

Serra Algarvia. As matérias abordadas resultam de uma análise da literatura disponível. 

Para entender o papel que o pastoreio tem na defesa da floresta contra incêndios, 

focamos o potencial de remoção da biomassa combustível pelos caprinos, bem como de 

redução dos custos ligados à gestão florestal quando é integrada a pastorícia no controlo da 

vegetação herbácea e arbustiva. Pastorícia esta que pode ser considerada no combate à 

prevalência dos matos, tanto pela conversão dos espaços agrícolas abandonados em 

pastagens como pela manutenção de espaços limpos inseridos em povoamentos florestais, 

a silvopastorícia. 

Partindo de uma interpretação das associações possíveis entre as atividades 

florestal e pecuária, com base nos moldes actuais em Portugal e nalguns estudos realizados 

noutros países Mediterrânicos, propõem-se dois modelos para o planeamento da pastorícia. 

De referir o enquadramento geográfico dos assuntos versados ao longo da 

dissertação com especial incidência na Serra Algarvia, e a importância atribuída à Cabra 

Algarvia como raça caprina autóctone de interesse fundamental para a concretização de 

grande parte das ideias defendidas. 
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Title: Pastoral systems and fire prevention: strategies for the Serra Algarvia. 

 

Abstract 

This paper examines the extensive livestock grazing as a tool for rural management 

towards fire prevention and its relationship in the Portuguese southern region known as 

Serra Algarvia. 

In order to understand the important role of pastoral systems in forest defense against 

fires it is interesting to focus on the effects upon biomass control through grazing and 

browsing by small ruminants (that feed on both grass or low vegetation and on woody twigs 

and leaves from trees and shrubs), and also on the economic benefits driven from 

introducing sheep and goat flocks on fuel breaks for their sustainability. Promoting the 

implementation of pastoral systems in rural areas in order to control bush growth can be 

achieved either by converting abandoned agricultural lands into pastures or using the 

animals for vegetation consumption and forest soil maintenance, and the support of 

sylvopastoral systems. 

After a review of Portuguese and other Mediterranean countries case studies related 

to this matter we propose two models regarding livestock management and fire prevention. 

These models were structured to be established at the Serra Algarvia and emphasize an 

autochthonous goat breed called Cabra Algarvia as a fundamental resource to reduce fire 

risk. 

 

 Keywords: Pastoral systems, biomass control, fire, Serra Algarvia, goats. 
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Title: Pastoral systems and fire prevention: strategies for the Serra Algarvia. 

 

Extended Abstract 

Under Mediterranean climate conditions like those in the Portuguese southern region 

the association between livestock and forest management brings many benefits such as fire 

risk decrease as a consequence of removal of dry matter that accumulates above soils in 

addition, permanent pastures for ruminants protect soils and enrich them with organic matter 

and nutrients, reduce costs of forest maintenance regarding biomass control. Finally, 

extensive animal production systems help to improve rural areas both socially and 

economically. 

It was in France in the 80’s that policies related to fire prevention first integrated 

pastoralism services. Among primary case studies relative to sylvopastoralism as a tool for 

forest intervention in preventing fires we underline the study Using Goats to Control Brush 

Regrowth on Fuelbreaks that took place in California by Green & Newell, 1982. The authors 

demystify some misconceptions about goats being a threat to forest heritage, and defend 

some guidelines for goat management leading to sustainable fuel break maintenance. 

Later in Portugal a study conducted at the Centro de Caprinos do Alto Dão e Lafões 

in 2008 concluded a negative relation between goats pasture and biomass levels in forest 

understory as well as estimated energy and intensity of an eventual fire using computer 

software. In the previous year there was held at Málaga in Spain a relevant study in which 

comparisons among intervention costs over biomass control using either mechanical 

treatment or small ruminants pasture were made. It was shown that pastoralism was least 

expensive than mechanical treatment, representing only 23,3 percent of the costs for forest 

managers that adopt mechanical labor onto clearing vegetative accumulation. 

Much has improved over the last years in Portuguese forest management concerning 

defense against fires. For example the responsible authorities determined athwart general 

guidelines for national forest strategy the installation of fuel breaks all over landscapes and 

referred to sylvopastoralism as a viable option for sustainably maintaining fuel clean 

surfaces. Many benefits also came from developing forest intervention areas decentralizing 

the implementation of forestry policies from public administration organisms to regional 

producers associations. 
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This review focus on strategies using sheep and goat in order to prevent fires for 

possible implementation at the southern region of Portugal called Algarve, more specifically 

in the Serra Algarvia, a sub-region characterized by its mountain range and known 

agricultural less favoured areas. It is one of the driest regions in Europe with irregular rainfall 

and summer droughts increasing its sensitivity to wildfires. In fact, drought was one of the 

main reasons behind catastrophic fires that occurred in the summers of 2003 and 2004 

consuming over than one third of Serra Algarvia’s forest surface. Because of its poor soils, 

susceptible to erosion and desertification, farming activities are diminishing mainly due to 

depopulation and the abandonment of agricultural lands. Goats are a key component with 

respect to remaining livestock activities due to the great adaptation and hardiness of an 

indigenous breed, the Algarvia goat. 

In the frame of the environmental and socioeconomic conditions that characterize 

Serra Algarvia, we believe that using small ruminants in fire prevention has multiple benefits 

and can be achieved by means of two models of intervention. These models are meant to 

favor extensive animal production systems installation at rural areas, being them in lands of 

forest covered or clean terrains interrupting forest surfaces. What distinguish these models 

are the size of geographic cover within the project area and the valorization of the animal 

products or the positive outcomes from pasture services. 
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I. Introdução 

 

1. O Pastoreio e a Silvicultura 

 

A associação entre a floresta e o pastoreio tem sido uma problemática envolta em 

algumas opiniões controversas. Haverá compatibilidade entre pastoreio e silvicultura? 

Alguns autores veem no pastoreio dos espaços florestais uma forma de reduzir a 

“combustibilidade” destes povoamentos, enquanto para outros se trata de um obstáculo ao 

desenvolvimento das árvores. Se é certo que, em particular os ruminantes, consomem pelo 

menos em parte a vegetação que no pior cenário contribui para a propagação dos incêndios, 

também é certo que este não faz a distinção entre a vegetação rasteira ou as plantas jovens 

de um povoamento principal, o que acaba por condicionar a sua introdução em 

povoamentos recentes ou parcelas em regeneração. 

Temos também como dado adquirido que o povoamento de rebanhos nas zonas 

rurais tem como consequência tornar os espaços florestais menos suscetíveis à ocorrência 

de fogos. Mesmo que não inseridos diretamente nos povoamentos, a intervenção dos 

animais nos espaços circundantes da floresta e zonas intermédias das superfícies agro-

florestais, entre outros, resulta na prevenção dos incêndios florestais. 

A atividade designada como pastoreio acarreta a ingestão de vegetais de natureza 

diferenciada, em diferentes estádios, nas superfícies que servem de habitat ou para as quais 

o rebanho é conduzido. A estratégia alimentar dos ruminantes é fortemente determinada 

pelo tipo de alimento vegetal – arbustivo ou herbáceo – que predomina nas suas dietas. O 

pastoreio ao nível do subcoberto florestal resulta em efeitos diversos provocados na 

vegetação, consoante as diferentes estratégias alimentares dos animais que são utilizados 

neste pastoreio. Os ruminantes cuja alimentação é predominantemente de tipo arbustivo, ou 

seja, baseada em plantas com maiores proporções de estruturas de suporte (caules, ramos) 

sendo que ingerem quantidades elevadas de rebentos e folhas das árvores e arbustos, 

denominam-se por “ramejadores” (browsers, na terminologia anglosaxónica). Aqueles cuja 

alimentação é predominantemente de tipo herbáceo, ingerindo maiores proporções de erva, 

denominam-se por “pastadores” (grazers). Existem ainda aqueles cuja alimentação varia 

sazonalmente entre o predominantemente arbustivo e o predominantemente herbáceo, em 

função da disponibilidade do alimento (mixed feeding) (Hofmann, 1989). Os “ramejadores” 

são animais muito selectivos que procuram ativamente os rebentos novos e mais nutritivos 
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das plantas lenhosas. A cabra, nos animais domésticos, e o corço (Capreolus capreolus), 

nos animais silvestres, são dois exemplos de ramejadores. Os animais pastadores são 

menos selectivos, ingerindo pasto em quantidade, nomeadamente gramíneas e 

leguminosas, o que coloca a sua ação ao nível do estrato herbáceo. Os ovinos e bovinos 

constituem um exemplo do que anteriormente se afirma, considerando-se como animais 

pastadores, pois rapam de uma forma contínua a vegetação rasteira existente na parcela 

destinada ao pastoreio. O aproveitamento da estratégia alimentar dos ruminantes para 

redução de cargas de vegetação através do pastoreio passa então pela utilização do 

comportamento “pastador” para redução da biomassa herbácea e do comportamento 

“ramejador” para redução da biomassa de lenhosas. 

No que respeita aos 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. Os herbívoros 

consomem preferencialmente plantas eretas a rasteiras, plantas de folha larga a folha mais 

pequena, e partes verdes de plantas em detrimento das secas (Bugalho et al., 2008). Dado 

que, em geral, as plantas mais velhas são preteridas e existem agrupamentos vegetais 

evitados perante a disponibilidade de outros, existe um efeito seletivo na composição 

florística que pode resultar do pastoreio por alguns ruminantes. No caso dos caprinos, a 

título de exemplo, a eficácia do pastoreio perante ericáceas é menor quando existe 

abundância de carqueja (leguminosa) (Manso et al., 2005). Segundo Masson (1995) a Erica 

arbórea é uma espécie consumida tanto por bovinos como por ovinos e caprinos, ao 

contrário do Cistus monspeliensis que mais dificilmente é consumido, à excepção do que 

acontece com as cabras, sobretudo durante a época de inverno. Espécies de caráter 

mediterrânico como os cistus (esteva), apesar de apresentarem valores nutricionais mais 

baixos, são muito consumidas em alguns períodos do ano (fase de botão floral) (Castro, 

2004). Camarda et al. (2004) refere que a composição florística poderá ser alterada pelo 

pastoreio uma vez que muitos animais têm preferência por espécies como o Arbutus unedo, 

Cistus salvifolius, e a Phillyrea latifolia, em detrimento de espécies tóxicas como a Euphorbia 

dendroides ou a Anagyris foetida, espécies espinhosas como a Calycotome villosa ou a 

Genista corsica, ou porque são preteridas na presença de outras, como o Cistus 

monspeliensis, a Phillyrea angustifolia ou o Rhamnus alaternus, etc. No que se refere a 

espécies arbóreas, as folhas dos carvalhais (Quercus pyrenaica) são geralmente preferidas 

às dos sobreiros (Quercus suber) e azinheiras (Quercus rotundifolia), podendo representar 

cerca de um quarto da dieta nos caprinos no verão. 
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A par destas características alimentares, a ação dos animais sobre o espaço florestal 

pode acarretar, na ausência de uma gestão correta, situações indesejáveis como são o 

excessivo pisoteio ou sobrepastoreio, e a eliminação de algumas espécies vegetais 

secundárias úteis ao equilíbrio do mosaico florestal, que podemos considerar como 

externalidades negativas. Apesar disto, com um bom maneio animal e correta gestão da 

pastorícia, devemos considerar externalidades positivas que são da maior importância como 

o fomento da biodiversidade, a intervenção ao nível do sequestro de carbono que resulte da 

instalação/melhoramento de pastagens e a já referida redução da carga de biomassa que 

pode servir de combustível nos meses mais críticos. 

A combinação entre estratégia alimentar e cargas animais pode ser usada para 

atingir determinados fins de gestão dos espaços, como por exemplo, para associar o 

pastoreio à proteção de maciços florestais contra os incêndios. Challot (1990) reportando-se 

ao conceito de silvopastorícia, refere ser possível em alguns povoamentos florestais, em 

determinadas épocas do seu desenvolvimento, que a introdução de efetivos pecuários 

respeitando certas regras e períodos de tempo, resulte num equilíbrio com resultados 

positivos tanto para a vegetação como para os animais. Considera ainda o mesmo autor 

dois tipos diferentes de sistema silvopastoril, um por “sobreposição” e outro por 

“justaposição”. No primeiro caso, aquele da floresta pastoreada, silvicultura e pastoreio são 

praticados em conjunto no mesmo espaço. É considerado raro, frágil e não duradouro. No 

segundo caso, a floresta não é pastoreada, mas sim protegida nos seus limites por 

pastagens pontualmente arborizadas, onde a prática silvícola se torna, de certa forma, 

ausente. Esta parceria em espaços distintos é defendida como apresentando melhores 

resultados. 

Num clima mediterrâneo como o nosso, a associação da pastagem à floresta aporta 

muitos benefícios, dos quais se destacam: 

- o crescimento da pastagem ocorre no inverno e primavera, quando em regra 

há água disponível no solo para as árvores, não representando a pastagem nenhuma 

concorrência; 

- o pastoreio reduz a matéria seca que se acumula à superfície do solo, 

diminuindo o risco de incêndio; 

- as pastagens permanentes protegem o solo e enriquecem-no em matéria 

orgânica e nutrientes; 
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- o custo de manutenção da floresta no que respeita ao controlo dos matos é 

reduzido se tiver pastagem no solo, e se incluir os animais nesta função; 

-  os sistemas silvopastoris ajudam a manter e até a fixar população. 

Tratar a questão entre floresta e pastoreio é conseguir combinar dois sistemas de 

organização (a intervenção florestal e a exploração animal), que devem ao longo do tempo 

partilhar um modelo territorial (povoamentos florestais e zonas de pastoreio) na prossecução 

dos seus objetivos distintos: para um a manutenção e regeneração das árvores e para outro 

a exploração animal. A silvopastorícia tem a sua essência no reconhecimento da 

multifuncionalidade dos produtos da floresta, e da utilização dos seus espaços. Os espaços 

florestais podem ser destinados a diferentes funções consoante as suas características, sem 

prejuízo para os diversos atores intervenientes. 

 

2. O pastoreio como uma perspetiva de gestão do subcoberto florestal 

 

É consensual que a dimensão dos fogos rurais resulta do elevado número de 

ignições e da acumulação da vegetação (combustível). O aumento do fenómeno dos 

grandes incêndios deve-se, entre outros, à combinação de dois fatores: por um lado, o 

aumento do risco de ignição consequente da utilização terciária dos espaços rurais e da 

interface urbanoflorestal e, por outro lado, o aumento do risco de propagação que resulta da 

falta de gestão da paisagem rural e do abandono da atividade agrícola, o que tem 

aumentado as cargas e a continuidade de biomassa combustível. 

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 duas vezes e 110.000 ha arderam pelo menos 

três vezes. Observa-se ainda que 93% da área ardida concentra-se temporalmente entre 

Junho e Setembro, resultado da acumulação da vegetação que nos verões quentes e secos 

constitui o meio ideal para o início e propagação do fogo. Para que seja possível diminuir a 

área ardida torna-se então essencial intervir com objetivos de prevenção a curto, médio ou 

longo prazo. A médio ou longo prazo centram-se objetivos vocacionados para o 

planeamento e ordenamento do mosaico florestal. A curto prazo, a prevenção passa por 

reduzir a biomassa combustível quer em povoamentos florestais quer em faixas lineares. 

Para esta finalidade é possível recorrer a diferentes técnicas de gestão de combustíveis: 

cortes manuais e mecânicos (motorroçadoras, corta-matos, destroçadores e roçadores); 
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fogo controlado; pastoreio; mobilização do solo; utilização de produtos fitotóxicos. No 

presente trabalho, advoga-se o impacto positivo na defesa da floresta contra incêndios, que 

resulta do emprego de animais para efeitos de manutenção de áreas limpas, controlo dos 

matos ou redução da vegetação no subcoberto em povoamentos de maior ou menor 

densidade florestal, planeando e utilizando no espaço e no tempo as cargas de animais 

adequadas. A pastorícia pode ser gerida como uma solução para a ocupação de solos 

degradados e marginais, de maneira a que os animais tirem partido de pastagens naturais 

ou instaladas, e dos estratos arbustivos, quando em zonas de montado ou mesmo em 

povoamentos florestais. 

Para Moreira (2006) a remoção da biomassa a custos aceitáveis só é possível de 

duas formas: através do fogo prescrito ou pela pastorícia, mais concretamente por uma 

pastorícia dedicada a este fim. Soluções que, provavelmente, poderão ser aplicadas de 

forma complementar. Aponta ainda as seguintes vantagens da gestão silvopastorícia na 

prevenção dos incêndios: 

i) uma parte substancial dos respetivos custos podem ser compensados pelas 

receitas da produção animal, pelo que, mesmo na ausência de estudos comparados de 

custo/benefício das diferentes soluções, é muito provável que esta seja a técnica mais 

económica; 

ii) 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; 

iii) porque poderá servir de apoio à preservação das raças autóctones, mais 

rústicas, bem adaptadas ao terreno e menos exigentes em tratamentos e cuidados 

alimentares; 

iv) e, finalmente, porque para articular 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. 

Essa compartimentação, ao promover zonas de descontinuidade nas matas 

destinadas à pastorícia, pode garantir que não se acumule biomassa no verão para que o 

fogo que eventualmente aí chegue seja mais fácil e eficazmente controlado. 

Um dos primeiros estudos relativos à silvopastorícia na prevenção de incêndios foi 

preconizado em 1982 por Green e Newell, na Califórnia. No trabalho “Using goats to control 

brush regrowth on fuelbreaks” estes autores desmistificam a ideia de que a utilização de 

caprinos possa constituir uma ameaça ao património florestal, defendendo e orientando nas 



A Pastorícia na Prevenção dos Fogos Rurais: uma estratégia para a Serra Algarvia 

6 

 

tomadas de decisão em relação ao maneio animal, para uma gestão correta e manutenção 

de faixas de gestão de combustíveis através do pastoreio com cabras. Esta tendência foi 

acompanhada também em Espanha com início na década de oitenta, quando se realizaram 

os primeiros ensaios na Galiza. 

Recentemente, esta ideia é reforçada por Salavessa e Almeida (2001) que referem o 

contributo que a caprinicultura dá na limpeza e preservação do subcoberto florestal, na 

fertilização e enriquecimento orgânico dos solos, na humanização da paisagem e 

povoamento da floresta. De salientar ainda os vários trabalhos do “Institut de l’Élevage” 

publicados desde 1996, em que são descritas técnicas específicas de uso da silvopastorícia 

na prevenção dos incêndios, com resultados que são internacionalmente reconhecidos. 

Para entender o papel que a intervenção através do pastoreio tem na prevenção de 

fogos rurais, importa quantificar o potencial de remoção de biomassa pelos ruminantes nos 

ecossistemas silvopastoris, e qual o seu impacto no comportamento dos incêndios. No 

âmbito do recente projeto AGRIS 8 - “A Multifuncionalidade da Floresta através da 

Exploração dos Recursos Florestais, Silvopastorícia, Lazer e Turismo”, teve lugar no Centro 

de Caprinos do Alto Dão e Lafões um estudo relativo à utilização de caprinos na gestão dos 

espaços florestais intitulado “A Silvopastorícia na Gestão do Subcoberto Florestal”. Este 

projeto de estudo foi dividido em dois ciclos: um primeiro ciclo de compreensão da relação 

entre a frequência de pastoreio e a carga combustível numa parcela, e um segundo ciclo 

referente às implicações na carga combustível que resultam da persistência ou abandono do 

pastoreio. No primeiro ciclo do projeto recorreu-se a um efetivo caprino de 63 animais, tendo 

sido pastoreadas quatro parcelas de terreno da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Frequência de pastoreio nos quatro parques. (Adaptado de Projecto AGRIS 8 - “A 

Silvopastorícia na Gestão do Subcoberto Florestal”, Fernandes, 2008). 

1º Ciclo: 

Frequência do 

Pastoreio 
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A calendarização de atividades prolongou-se pelo período compreendido entre 

janeiro de 2006 e maio de 2007. Após um corte raso no mês de janeiro e a instalação dos 

parques, a introdução dos animais nas parcelas teve início em maio e estendeu-se por três 

meses. Nos meses seguintes, trimestralmente, procedeu-se à recolha de amostras e análise 

de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Evolução da manta morta
1
 e da vegetação. (Adaptado de Projecto AGRIS 8 - “A 

Silvopastorícia na Gestão do Subcoberto Florestal”, Fernandes, 2008). 

Verificou-se então uma proporcionalidade inversa entre a frequência de pastoreio e 

os níveis de biomassa do subcoberto florestal, uma vez que os parques mais pastoreados 

apresentaram os menores valores de acumulação de vegetação, naturalmente com maior 

relevo logo na primeira recolha de amostras após o pastoreio. Constatou-se que 

sensivelmente nove meses após o pastoreio, as diferenças de biomassa existentes entre os 

                                                      
1
 Designa-se por manta morta a camada de matéria orgânica no topo dos solos composta por folhagens e 

detritos vários, facilmente combustível. 
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parques deixaram de ser significativas. Percebe-se ainda que esta diferença na acumulação 

de vegetação e manta-morta existente num parque onde seja permitida a pastorícia pode 

rondar as três toneladas/ha. 

O tratamento destes dados com recurso a software informático permitiu ainda prever 

o comportamento de um incêndio que pudesse ocorrer em cada um dos parques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Simulação do comportamento de incêndio. (Adaptado de Projecto AGRIS 8 - “A 

Silvopastorícia na Gestão do Subcoberto Florestal”, Fernandes, 2008). 

E verificou-se ainda que os valores da energia e intensidade de um incêndio que 

deflagrasse no parque mais pastoreado foram reduzidos para cerca de metade, em relação 

ao parque testemunha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema representativo do regime de pastoreio nos quatro parques. (Adaptado de Projecto 

AGRIS 8 - “A Silvopastorícia na Gestão do Subcoberto Florestal”, Fernandes, 2008). 

2º Ciclo: 

Persistência vs. 

Abandono do 

Pastoreio 

2º Ciclo: 

Persistência vs. 

Abandono do 

Pastoreio 
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No segundo ciclo do projeto recorreu-se a um efetivo caprino de 91 animais, tendo 

estes animais sido introduzidos logo após a última recolha de amostras por mais um período 

de três meses. Em cada parque foi interditado o pastoreio numa pequena área, 

representativa do seu abandono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Peso da vegetação nos parques e simulação do comportamento de incêndio. (Adaptado de 

Projecto AGRIS 8 - “A Silvopastorícia na Gestão do Subcoberto Florestal”, Fernandes, 2008). 

Também neste caso, os resultados relativos à acumulação de biomassa vegetal e 

simulação do comportamento de incêndio revelaram que a persistência do pastoreio reduz 

os níveis de biomassa do subcoberto florestal, pelo que se considerou uma ferramenta 

eficaz. Quanto ao estudo do comportamento de incêndio, não foram demonstradas 

diferenças significativas entre os parques com e sem persistência de pastoreio, sendo 

ligeiramente superiores os valores de energia e intensidade de um incêndio nos parques em 
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que não ocorreu pastoreio entre maio e julho de 2007. De certa forma, fica patente o efeito 

nefasto associado à situação de evolução natural da vegetação, que seria com certeza 

majorado ao longo do tempo de comparação entre abandono e persistência de pastoreio.  

Recordando os efeitos do pastoreio nas comunidades vegetais, nomeadamente a 

alteração da altura média e a densidade de plantas no solo, podemos ainda considerar uma 

relação entre o comportamento do fogo e os herbívoros que são utilizados no pastoreio 

(figura 6). A cada tipo de estratégia alimentar ou carga animal corresponderão efeitos 

distintos nas características da vegetação combustível, podendo provocar alterações nos 

regimes de fogo. A utilização do comportamento “pastador” na redução de biomassa 

herbácea (combustível fino) diminui a frequência de fogos de superfície, ao passo que o 

comportamento “ramejador” de alguns animais se traduz na diminuição da biomassa 

lenhosa (combustível grosseiro) e numa consequente redução da intensidade do fogo. Ao 

afetar o balanço competitivo entre os estratos herbáceo e arbustivo ou arbóreo, o pastoreio 

pode afetar os regimes de fogo indiretamente (Hobbs, 2006). 

Herbívoros 
   

        -              - 
- 
 

Biomassa herbácea       Biomassa lenhosa 

 

 + - + 
 
 

    Combustível fino        Combustível grosseiro 
 

   +             +     +    +            + 
 
 

Fogo superfície  Frequência de fogo  Intensidade de Fogo   Fogo de copa 
 

Figura 6. Efeitos diretos e indiretos nos regimes de fogo resultante da ação dos herbívoros (Adaptado 

de Hobbs, 2006). 

Apesar dos resultados obtidos no projeto de quantificação de remoção de biomassa 

pelos ruminantes atrás abordado e atendendo às práticas de silvicultura que na atualidade 

são amplamente executadas pelas associações florestais e proprietários, o pastoreio pode 

ser encarado como um complemento, ou seja, a ação dos animais vai prolongar a 

manutenção de espaços limpos através dos métodos convencionais de corte. Quer se 

tratem de espaços arborizados ou não, a incidência de fogos rurais é maior naqueles cuja 
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gestão é negligenciada ou apenas inexistente, fruto do abandono das atividades 

relacionadas com a sua utilização agrosilvopastoril. Por este motivo torna-se importante que 

se conjuguem esforços para pensar a intervenção nos territórios segundo uma visão mais 

alargada, envolvendo as organizações actuais de proprietários rurais e os criadores de 

animais em atividades de aproveitamento e defesa dos espaços. 

A implementação de sistemas silvopastoris, que associam o pastoreio à gestão dos 

espaços florestais pode ser feita: 

a) No subcoberto arbóreo; 

b) Em manchas florestais intercaladas com zonas de pastagem, num 

ordenamento em que as pastagens ocupam os declives suaves, planaltos ou 

vales, que intercalam as manchas arbóreas dos sítios mais altos ou 

declivosos; 

c) Em largas faixas de pastagem entre povoamentos florestais. 

A opção por pastagens ao nível do subcoberto determina a necessidade de técnicas 

silvícolas adequadas, sendo mais compatível em floresta adulta essencialmente de folhosas, 

de compassos largos. Isto porque com o aumento da densidade do arvoredo, crescimento 

em altura e o alargamento das copas, o pasto herbáceo existente no estrato inferior e a 

coberto das árvores vai-se reduzindo muito, resultado do ensombramento que estas 

provocam. Ao canalizar a intervenção nestes espaços para fins silvopastoris, importa 

considerar o recurso a técnicas de silvicultura, onde se incluem os cortes rasos, salteados e 

desbastes como técnicas de exploração e condução que favorecem a produção de pasto 

arbóreo. O reconhecimento da importância económica da floresta, e em particular do seu 

potencial de manutenção da biodiversidade em consonância com a aplicabilidade da 

pastorícia, leva a ponderar a gestão dos povoamentos aproximando-a a técnicas 

agronómicas e não apenas com vista à produção intensiva de material lenhoso. Esta 

perspetiva assume especial interesse na região abordada no presente trabalho pela fraca 

aptidão para a produção florestal, em geral. 

 No que se refere à restante tipologia dos espaços, as intervenções necessárias à 

instalação dos sistemas passa em grande parte por efetuar algumas desmatações numa 

fase inicial, de forma a abrir clareiras onde seja possibilitada a instalação de pastagens ou 

apenas o favorecimento de espécies de maior interesse forrageiro visando facilitar a entrada 

dos animais, que sujeitos a uma gestão correta manterão as parcelas limpas de cargas 

elevadas de biomassa vegetal. Dos vários tipos de intervenção mecânica possíveis de se 
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utilizar no controlo dos matos referimos aqueles que são mais comuns na atual abordagem 

de gestão das florestas: motogadanheira; motorroçadora; corta-matos. 

 

Figura 7. Equipamentos mecânicos de controlo dos matos. 

Ensaios realizados demonstram uma melhor eficácia da utilização da motorroçadora 

em áreas de maior declive, enquanto a motogadanheira e corta-matos são mais eficazes em 

zonas pouco inclinadas. O tempo de trabalho necessário para parcelas idênticas é maior 

recorrendo à motorroçadora pois as condições de trabalho são variáveis, variando os 

números de horas para cortar um hectare entre 60 - 80 horas. A execução da operação 

recorrendo a motogadanheira é reduzida para 20 - 27 horas por hectare, e no caso do corta-

matos para 10 horas. A motorroçadora é considerada um equipamento de difícil utilização e 

relativamente perigoso, com um rendimento em trabalho muito baixo, pelo que só deve ser 

utilizado em pequenas áreas ou locais de difícil acesso. A motogadanheira, quando 

adaptada ao trabalho florestal, revela ser uma solução interessante para pequenas e médias 

áreas com baixo declive. Já os corta-matos representam uma solução mais fácil de utilizar, 

com um rendimento em trabalho aceitável, no entanto com o principal inconveniente do 

elevado investimento. 

Resultado da descentralização no executar de políticas de gestão florestal da DGRF 

e actual AFN para as organizações de produtores florestais dispersas pelo nosso país, as 

técnicas acima referidas são atualmente implementadas maioritariamente por associações 

de produtores e/ou proprietários florestais, estando disponíveis a cargo destas entidades 

gestoras equipas de sapadores florestais que realizam as desmatações, entre outras 

tarefas, bem como máquinas agrícolas, veículos e equipamento variado para uso florestal. 

Tem-se assistido nos últimos anos a uma evolução no nível de intervenção destas 

associações, que em várias regiões do país têm conseguido de alguma maneira contribuir 

para o ordenamento paisagístico, bem como para a defesa da floresta. 
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3. Valorização económica da pastorícia no que respeita à redução de custos 

 

Pelo até agora exposto é indiscutível que o pastoreio, por definição, contribui para 

diminuir a carga de biomassa nas áreas pastoreadas. Esta situação representa uma 

externalidade positiva quando a diminuição da biomassa elimina a carga combustível nos 

meses mais propícios à ocorrência de fogos. Desta forma, são beneficiadas diretamente as 

atividades económicas mais sujeitas aos riscos de incêndio rural ou florestal, bem como as 

povoações que veem os seus bens ameaçados por esses incêndios. Segundo Manso et al. 

(2005) o pastoreio tem um papel importante no prolongamento dos efeitos das intervenções 

de fogo controlado e corte, alargando os seus intervalos de execução. Afirma ainda que, em 

condições ótimas, estima-se que o recurso a esta técnica de gestão de combustíveis 

permite custos para os proprietários a rondar os dez por cento dos valores despendidos com 

recurso a outras técnicas. 

No mesmo âmbito de diminuição de biomassa combustível e prevenção de riscos, a 

gestão florestal que tem sido praticada recorre a técnicas essencialmente mecânicas e 

baseadas em consumo de energia fóssil. Assim sendo, interessa relacionar os custos 

associados ao pastoreio com os custos associados ao corte mecânico que esta técnica de 

gestão de combustíveis evita, permitindo a comparação de ambas as alternativas em termos 

financeiros e uma melhor quantificação do valor económico do pastoreio. 

Um estudo realizado em Málaga, no seguimento do projeto “Wildfire 2007”, centrou-

se nesta questão. Comparou-se então os custos inerentes ao pagamento dos serviços de 

pastoreio, calculados através de uma fórmula em que são contemplados coeficientes 

relativos: ao cumprimento global dos objetivos de redução da biomassa, à distância entre a 

exploração e a unidade ambiental e à carga combustível existente na unidade, entre outros 

parâmetros, com os custos inerentes às tarefas de corte mecânico na manutenção de corta-

fogos. Este estudo envolveu catorze unidades ambientais distintas e uma vez que se 

pretendeu comparar este tipo de atuação com a do pastoreio, consideraram-se unicamente 

os valores de intervenções de manutenção com motorroçadoras que se referem à remoção 

da vegetação herbácea e de matos, com um diâmetro basal inferior a três centímetros. 

Definiu-se ainda de maneira teórica que a biomassa anual consumida com recurso a 

animais de pastoreio corresponde, no caso do estrato arbustivo, a 75 por cento 

comparativamente com a remoção total resultante do corte mecânico. Pela análise dos 

resultados, os custos máximos para pagamento dos pastores revelaram-se muito inferiores 

àqueles que evitam. Em concreto, a média obtida em percentagem que representa o 
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pagamento aos pastores em relação ao custo do corte mecânico evitado é de 23,3 por 

cento. Apenas em duas unidades ambientais esta percentagem foi superior a 40 por cento, 

o que pode ser justificado pelo menor custo da intervenção mecânica (maior proporção de 

vegetação herbácea ou zonas de matos com baixo fitovolume), ou ainda devido a menor 

frequência nas operações de desmatação, sendo mais espaçadas no tempo. 

Podemos então aferir deste estudo que, além dos custos associados à eliminação da 

vegetação potencialmente combustível através de intervenção mecânica serem claramente 

superiores aos custos do pastoreio (medidos segundo uma fórmula), se justifica, neste caso, 

um pagamento aos pastores pelo cumprimento da tarefa de remoção da vegetação que se 

pretende controlar e, também, para que seja conseguido um envolvimento mais consolidado 

da sua parte. Os casos em que este balanço é ainda mais favorável ao pastoreio, são 

aqueles em que as zonas de pastoreio se encontram a uma distância curta/média da 

exploração ou de uma zona de abrigo, assim como em faixas de gestão de combustíveis 

consideradas prioritárias, em que a frequência das intervenções é necessariamente maior. 

Apesar de o pastoreio não evitar a necessidade de realizar cortes mecânicos, diminui a sua 

frequência, permitindo que este dinheiro possa ser canalizado para o pagamento aos 

pastores ou em intervenções preventivas alternativas. Vantagens às quais se somam outros 

benefícios inerentes à actividade pastoril, como o repovoamento pecuário nas zonas rurais e 

consequente potencial de desenvolvimento económico permitindo produzir bens (carne e 

leite), gerar emprego, bem como aumentar a capacidade de detecção de incêndios pela 

presença de pastores no território. 

Contribui para a confirmação desta conclusão o facto de o pagamento pelo serviço 

de pastoreio visando a prevenção de incêndios continuar, nos dias de hoje, a ser um recurso 

para a gestão de combustíveis em várias regiões de Espanha e França. Ao efetuarem esta 

tarefa considera-se que os pastores estão a prestar um serviço ao organismo encarregue da 

mesma, pelo que deve ser remunerado, especialmente quando a sua atuação resulta numa 

redução dos custos. De maneira a que sejam atingidos os objetivos de defesa contra 

incêndios, o sistema de pagamento efetiva-se como prémio à concretização de objetivos, e 

não como uma ajuda a priori. Nestes casos, a utilização integrada do pastoreio e a 

instalação de pastagens tem contribuído para o controlo dos matos e diminuição dos riscos 

de ocorrência de fogos. 

Relembremos que o que se pretende é que os animais realizem um trabalho de 

desmatação o mais idêntico possível ao do corte mecânico, o que significa que têm de 

ingerir e pisotear a maior quantidade de biomassa combustível possível. Assim sendo, o 



A Pastorícia na Prevenção dos Fogos Rurais: uma estratégia para a Serra Algarvia 

15 

 

funcionamento deste sistema como ferramenta na gestão de combustíveis exige aos 

pastores conhecimentos técnicos na prossecução da tarefa requerida. 

O cálculo da remuneração aos pastores deve considerar, por um lado, as 

dificuldades que se coloquem ao pastoreio na área em questão e a sua dimensão e, por 

outro lado, o grau de cumprimento de metas na redução de biomassa. De tal forma que o 

trabalho dos pastores esteja sujeito a um processo de avaliação que, embora decorrendo 

todo o ano, dê prioridade à medição dos efeitos no início do verão, ou seja, quando começa 

a época de maior risco na ocorrência de incêndios. Uma avaliação negativa deve resultar na 

anulação do pagamento pelo serviço de pastoreio (Mirazo et al., 2007). 

Nos Estados Unidos da América o serviço de controlo de vegetação ou eliminação 

de resíduos de culturas agrícolas através da utilização de pastoreio por caprinos, encarado 

como uma função empresarial, resultou na constituição da “Goats R Us”, empresa de 

serviços de pastoreio fundada em 1995. Em Portugal surgiu recentemente a empresa 

“Caprinus e Companhia”, prestando serviços no mesmo âmbito. 

Todavia, esta articulação empreendedora entre a pastorícia e a prevenção dos fogos 

apenas acontece em áreas favorecidas onde seja possível criar um mercado que compense 

este tipo de serviços. Grande parte do nosso território é de propriedade de pequenos 

produtores florestais e de pequenos proprietários agrícolas, muitos dos quais extensificaram 

a agricultura ou já abandonaram grande parte das suas terras, não se vê como, sem uma 

intervenção, (seja por parte do Estado, dos municípios ou de outras organizações com 

responsabilidade agroflorestal) poderá surgir um mercado para este tipo de serviço (Moreira, 

2010). 

 

4. A Pastorícia na gestão dos espaços rurais 

 

 É do conhecimento geral que existe uma relação direta entre a intensidade dos 

grandes fogos em Portugal e o abandono dos campos agrícolas, muitas vezes resultado de 

um sistema de exploração da terra que criou condições para a abundância excessiva de 

plantas ruderais2 em densas formações arbustivas. 

                                                      
2
 Designação atribuída por Grime na sua classificação das plantas quanto às estratégias de vida, em 1974, 

referindo-se às primeiras plantas a colonizar um dado ambiente após uma perturbação como seja o fogo, o 
sobrepastoreio, ou a limpeza da vegetação para atividades agrícolas ou florestais, etc. Um exemplo conhecido 
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Sucede que o comportamento dos incêndios é determinado sobretudo pelas 

características do material lenhoso, sendo a vegetação arbustiva a que mais se destaca em 

termos de ignição dos incêndios. Quanto mais finas as ramagens e mais abundante a 

folhada no solo ou próxima do solo, mais elevada é a inflamabilidade e a rapidez de 

propagação. Os arbustos são pois, comparativamente às árvores e às plantas herbáceas, as 

verdadeiras acendalhas dos fogos rurais. Por isso, é normal que os fogos se iniciem nestas 

formações vegetais, e por meio delas se propaguem no espaço e atinjam a copa das 

árvores dos povoamentos florestais próximos. Considerando os matagais como os espaços 

com maior facilidade de propagação de um fogo, seguidos pelos povoamentos florestais 

sem remoção de arbustivas, podemos afirmar que as “bombas incendiárias” no nosso país 

encontram-se nos campos agrícolas abandonados (entretanto ocupados por matagais) e 

nas florestas abandonadas ou em défice no que concerne à prevenção (em especial pinhais, 

que são aqueles que geralmente recebem menos cuidados de limpeza).  

A ideia defendida ao longo deste trabalho compreende o recurso a pequenos 

ruminantes na redução da biomassa combustível, perspetivando a sua utilização no 

combate à prevalência dos matos tanto ao nível das superfícies anteriormente capacitadas 

para uso agrícola como na manutenção de espaços limpos inseridos em povoamentos 

florestais, espaços estes que por sua vez se inserem no meio rural. Convém, no entanto, 

distinguir estas duas situações uma vez que representam espaços com diferentes 

potencialidades para a pastorícia. 

Num cenário ideal, a gestão deve promover a pastorícia em unidades territoriais 

(parcelas, pousios, etc.) concretas, sobretudo naquelas que apresentam melhores recursos 

forrageiros, normalmente situadas em zonas de vale, junto a linhas de água ou em vertentes 

suaves expostas a norte. Através da instalação de pastagens ou da simples introdução de 

rebanhos de ovelhas e cabras com densidades controladas, fomenta-se uma gestão 

paisagística que integra a pastorícia na manutenção de espaços limpos que, por sua vez, 

constituem barreiras à passagem de eventuais incêndios. De facto, o que se pretende é criar 

uma distribuição geográfica de parcelas com uso silvopastoril desfavorável à continuidade 

de estratos de vegetação combustível, quer horizontal quer verticalmente, e elevada 

representatividade de combustíveis finos ou que favorecem os saltos de fogo. 

De qualquer forma, sabemos também que tem sido a exploração em regime 

extensivo destes animais que, após abandono (especialmente no que se refere aos 

caprinos), tem contribuído em parte para criar condições para o aparecimento dos fogos 

                                                                                                                                                                      

é a esteva (Cistus ladanifer) que coloniza, em regime de quase monocultura, os solos abandonados do Sul do 
país. 
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rurais. Uma das razões para a ocorrência de incêndios passa pelo despovoamento do 

efetivo pecuário nas zonas rurais, que tem acompanhado o afastamento da actividade 

agrícola por parte das populações, e que conduz a fortes acumulações de vegetação em 

áreas anteriormente destinadas à pastorícia e, portanto, intervencionadas. 

Podemos considerar a aposta no pastoreio uma solução de certa forma paliativa, ou 

seja, uma solução que não resolve o problema de fundo (existência de condições que 

favorecem as plantas ruderais), mas que ajuda a resolver o sintoma (excesso de ruderais) 

pela intervenção nos incultos e espaços agrícolas abandonados. Por outro lado, devemos 

ter ainda em atenção o enquadramento possível da pastorícia nos espaços florestais 

arborizados, mais concretamente na utilização de ruminantes para controlo das espécies 

arbustivas e/ou herbáceas que compõem o subcoberto arbóreo. 

Em articulação com os dispositivos territoriais de defesa da floresta contra incêndios, 

que à frente abordaremos com mais pormenor, propõe-se que seja desenvolvido um 

planeamento de faixas de gestão de combustíveis com as dimensões apropriadas (largura 

mínima de cem metros). As ações estruturais e operacionais relativas a estas faixas devem 

ter em conta a oportunidade de conciliar a pastorícia com as práticas de silvicultura 

preventiva. O controlo da vegetação pode ser conseguido de uma forma mais sustentável e 

económica através da ocupação silvopastoril destas faixas de gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Exemplo de faixa de gestão de combustível destinada à prevenção de incêndios. (Guiton e 

Kmiec, RCC nº. 4, 2000). 
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Podemos ver nesta figura a aplicação de técnicas silvícolas que favorecem a 

produção de pasto arbóreo no interior de um povoamento florestal, pela diminuição da 

densidade do arvoredo numa faixa com largura suficiente que permite pensar o 

aproveitamento dos pequenos ruminantes, em especial dos caprinos, para a prática da 

silvopastorícia na manutenção e adiamento de intervenções de corte mecânico da 

vegetação. 
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II. Sistemas silvopastoris inseridos na Defesa da Floresta Contra Incêndios 

 

1. A Silvopastorícia no âmbito da Estratégia Nacional para as Florestas 

 

Em 2006 o Estado estabelece a Estratégia Nacional para as Florestas segundo seis 

linhas de ação estratégicas: 

- Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos; 

- Especialização do território; 

- Melhoria da produtividade através da gestão florestal sustentável; 

- Redução de riscos de mercado e aumento do valor dos produtos; 

- Melhoria geral da eficiência e competitividade do sector; 

- Racionalização e simplificação dos instrumentos de política. 

Da análise por tipo de floresta e por espécie, são identificados alguns tipos de 

floresta associados a uma função dominante de produção lenhosa (pinheiro-bravo, outras 

resinosas, eucalipto), enquanto que outros tipos de floresta demonstram uma vocação 

multifuncional em que frutos e sementes, pastoreio e caça são componentes importantes da 

sua sustentabilidade económica (sobreiro, azinheira, pinheiro-manso, castanheiro, 

medronheiro, alfarrobeira). A especialização do território deve, então, passar pela 

valorização do seu potencial alternativo, identificando entre outros a pastorícia como 

possível janela de oportunidade. Neste contexto, são reconhecidas valências que poderão 

ser asseguradas com maior incidência nas áreas florestais não arborizadas ou de matos. De 

facto, devem ser estes os espaços em que a pastorícia pode fazer mais sentido, 

preconizando o controlo dos matos que representam fisicamente cerca de dois milhões de 

hectares. A correta gestão destes espaços, em particular, deve passar pela diminuição do 

risco de incêndio, figurando-se a aposta no pastoreio como uma intervenção que visa 

converter as áreas não arborizadas, entre as quais os incultos, em zonas sujeitas a uma 

qualquer estratégia de gestão que leve a prevenção de fogos em consideração. 

Lembramos também que há espaços arborizados em que o período de proibição de 

entrada de animais ainda está em vigor, resultante da intensa instalação de povoamentos 

florestais que se verificou no final da década de noventa, especialmente de povoamentos de 
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resinosas como o pinheiro-manso, integrados na aprovação dos chamados “projetos 

20/80”3, que contemplam a proibição por um período mínimo de vinte anos. 

A silvopastorícia surge no referido documento como prática a integrar duas linhas de 

ação distintas. Uma que preconiza a “Minimização dos riscos de incêndios e agentes 

bióticos”, mais concretamente no âmbito da defesa das florestas contra incêndios e com o 

objetivo da gestão do combustível através do pastoreio. Outra, numa vertente de “Melhoria 

da produtividade através da gestão florestal sustentável”, com o objetivo de diversificar as 

atividades nas explorações florestais e agroflorestais, potenciando a utilização dos recursos 

associados à floresta. 

No contexto da primeira ação, o pastoreio extensivo é abordado como uma prática 

de gestão dos matos que, além de contribuir para a sua valorização económica e aumentar 

a viabilidade destes espaços, é de grande importância para melhorar as condições de 

exequibilidade das operações inerentes à gestão de combustíveis. O planeamento desta 

atividade em articulação com as medidas de silvicultura preventiva a desenvolver no âmbito 

da defesa da floresta e, nomeadamente, com a instalação e manutenção de redes regionais 

de defesa da floresta contra incêndios, aumenta a viabilidade económica da gestão de 

combustíveis, permitindo a obtenção de rendimentos e a minimização de encargos. Uma 

gestão correta leva-nos a analisar se os recursos gastos na desmatação por corte 

mecânico, prática comum para a abertura de aceiros e faixas, podem ser reduzidos pelo 

aproveitamento de oportunidades, como por exemplo, o uso da lenha em centrais de 

biomassa para a produção de energia, ou ainda a utilização de animais para manutenção 

destas redes de defesa da floresta, de forma a atrasar nova desmatação. 

Englobando a silvopastorícia na perspetiva de gestão florestal sustentável, com 

incidência em áreas florestais pontualmente arborizadas, denominadas de gestão 

multifuncional e de que é exemplo o montado, importa mais uma vez avaliar a valorização 

dos bens e serviços resultantes da introdução desta atividade. Devem ser ponderados, por 

um lado os gastos que são evitados com a limpeza do terreno, e por outro lado as receitas 

que possam resultar da venda de animais para abate bem como da produção de leite. 

Sendo que a exploração destas aptidões dos animais pode não apresentar lucros quando 

praticada por si só. Despesas associadas, por exemplo, ao transporte para abate e valor 

comercial das carcaças ou à recolha e venda do leite, podem não justificar o 

desenvolvimento destas atividades, o que é de certa forma a realidade que se vive no que 

respeita à produção de ovinos e caprinos em regime extensivo, nas regiões mais 

                                                      
3
 Projetos inseridos no II Quadro Comunitário de Apoio que incorporou medidas nascidas da reforma da Política Agrícola 

Comum (PAC), e dos regulamentos 2078/92 e 2080/92 do Conselho. 
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desfavorecidas do nosso território. Uma vez que a pastorícia que se defende é baseada 

essencialmente na utilização dos recursos associados à floresta, faz sentido considerá-la 

numa visão global do seu valor económico, com possível aceitação se contribuir para a 

diminuição de custos e/ou aumento da rentabilidade dos espaços como prestadora de 

serviços e atividade complementar. 

Nestas linhas da estratégia nacional para as florestas é ainda salientado o recurso a 

técnicas menos onerosas, como o fogo controlado, com a vantagem de, em simultâneo, se 

contribuir para a renovação das pastagens extensivas. Esta é, no entanto, uma matéria 

também controversa, que por um lado tem levado a apontar os pastores como os culpados 

da ocorrência de incêndios (sobretudo no norte do país), e por outro lado tem sido defendida 

por alguns autores que a advogam mediante uma aplicação correta. 

Desta análise do documento, verifica-se basicamente que, tendo como referência as 

metas que se pretendem alcançar, cruzam-se com a prática da silvopastorícia em alguns 

sistemas florestais, a redução das áreas de matos com incêndios no verão (através da 

gestão de combustíveis nas redes regionais de DFCI com recurso a diferentes técnicas), e o 

aumento do valor dos produtos não lenhosos a constar de futuro no inventário de recursos 

florestais de 2013. 

É também desta forma que a silvopastorícia é mencionada no Plano Nacional de 

Prevenção e Proteção da Floresta Contra Incêndios elaborado no ISA sob a coordenação 

científica do professor Cardoso Pereira. O pastoreio controlado é referido como sendo uma 

técnica de modificação dos combustíveis comum e própria de uma gestão florestal ativa e 

sustentável. De notar ainda neste documento a definição de faixa de gestão de combustível, 

que se entende por uma parcela de território, estrategicamente localizada, onde se garante 

a remoção total ou parcial de biomassa florestal, através da afetação a usos não florestais 

(agricultura, infra-estruturas, etc.) e do recurso a determinadas atividades (silvopastorícia, 

etc.) ou a técnicas silvícolas (desbastes, limpezas, fogo controlado, etc.), com o objetivo 

principal de reduzir o perigo de incêndio. 
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2. A rede de faixas e mosaicos de parcelas de gestão de combustíveis como 

suporte à atividade agropecuária 

 

Interessa para o presente trabalho compreender quais são então os dispositivos 

territoriais de defesa da floresta contra incêndios, e como é que se pode enquadrar a 

silvopastorícia nestes espaços. 

O decreto-lei nº 17/2009 de 14 de janeiro estabelece as medidas e ações estruturais 

e operacionais relativas à prevenção e proteção das florestas contra incêndios. definindo no 

seu artigo 13º que as faixas de gestão de combustível (FGC) constituem redes primárias, 

secundárias e terciárias, tendo em consideração as funções que podem desempenhar, 

sendo elas: 

a) Função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, 

permitindo e facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo; 

b) Função de redução dos efeitos da passagem de incêndios, protegendo de 

forma passiva vias de comunicação, infra-estruturas e equipamentos sociais, 

zonas edificadas e povoamentos florestais de valor especial; 

c) Função de isolamento de potenciais focos de ignição de incêndios. 

No que se refere à rede primária de faixas de gestão de combustível, essas são de 

interesse distrital e cumprem todas as funções acima referidas. A localização, tipo e forma 

de instalação destas faixas é determinada por uma análise inicial dos “caminhos 

preferenciais do fogo” e das condicionantes ecológicas, silvícolas, históricas e socio-

económicas para a região, complementada pela utilização de programação informática de 

simulação de comportamento de fogo (Fernandes et al., 2007). 

Não existem especificações técnicas de aplicação universal e obrigatória para o 

desenho das faixas, contudo nalguma bibliografia são referidas certas prescrições que têm 

recebido uma aceitação generalizada: 

- a largura não deve ser inferior a 100-125 m de largura e devem desenvolver-se 

em linhas onde o ataque seja facilitado, tais como cumeadas ou estradas ao longo de vales; 

- devem possuir uma orientação perpendicular à dos ventos associados às 

situações meteorológicas de maior perigo; 

- os compartimentos criados devem possuir entre 500 e 10 000 ha, dependendo 

do tipo de paisagem e sistemas florestais envolvidos; 
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- o coberto arbóreo não deve ser superior a 50% e, idealmente, situar-se entre 

20-30%. 

- a base das copas não deve baixar dos 3 m; 

- as características das FGC podem variar nos seus diferentes segmentos sem 

pôr em causa a sua eficácia. 

O planeamento, a instalação e a manutenção das redes primárias devem ter em 

consideração, além da sua eficiência e características de combate a incêndios, as atividades 

que nelas se possam desenvolver contribuindo para a sua sustentabilidade técnica e 

financeira, bem como ter em conta o valor socio-económico, paisagístico e ecológico dos 

espaços rurais. No que respeita ao tratamento do combustível, as FGC não são um fim em 

si, mas devem ser consideradas como “pontos de apoio” preferenciais onde assenta a base 

da intervenção e gestão florestal preventiva de incêndios, que progressivamente se 

estendam para o interior dos compartimentos por si definidos, fundamental para garantir um 

impacto realmente estruturante da rede de defesa da floresta. 

Quanto às redes secundárias, são de interesse municipal ou local e cumprem as 

funções referidas nas alíneas b) e c). Assumem um papel enquadrado na defesa de 

pessoas e bens, pelo que se desenvolvem sobre os seguintes elementos: 

 Redes viárias e ferroviárias públicas; 

 Linhas de transporte e distribuição de energia eléctrica; 

 Envolventes aos aglomerados populacionais e a todas as edificações, aos 

parques de campismo, às infra-estruturas e parques de lazer e de recreio, aos 

parques e polígonos industriais, às plataformas logísticas e aos aterros 

sanitários. 

Já as redes terciárias de FGC são de interesse local e cumprem a função referida na 

alínea c), apoiando-se nas redes viária, eléctrica e divisional das unidades locais de gestão 

florestal ou agroflorestal, sendo definidas no âmbito dos instrumentos de gestão florestal4. 

No que respeita à defesa da floresta, estes instrumentos incluem as medidas de silvicultura 

e de infra-estruturação de espaços rurais que garantam a descontinuidade horizontal e 

vertical dos combustíveis florestais e a alternância de parcelas com distinta inflamabilidade e 

combustibilidade, seguindo o âmbito das orientações de planeamento regional de defesa da 

floresta contra incêndios. 

                                                      
4
 Considere-se como instrumentos de gestão florestal os planos de gestão florestal (PGF), os planos específicos de intervenção 

das Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), entre outros. 
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Figura 9. Representação das estruturas horizontais e verticais da vegetação. (Adaptado de 

CEMAGREF, 2001). 

 

As faixas de gestão de combustível podem ainda ser subdivididas 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, musgos, 

líquenes e folhada, e ainda húmus). 

A política de defesa da floresta contra incêndios assenta então na definição de faixas 

de gestão de combustível que interrompam povoamentos florestais e contribuam para a sua 

compartimentação. Integrado nas redes de faixas ou em áreas do território que assim o 

justifiquem, salienta-se a importância da manutenção de um mosaico de parcelas 

estrategicamente localizadas, sujeito à gestão dos vários estratos de combustível, 

diversificação da estrutura e composição da vegetação. Através destas interrupções na 
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continuidade de cobertos florestais a propagação dos incêndios é contrariada, canalizada, e 

o desenvolvimento dos grandes fogos rurais limitado. 

A redução de combustíveis no interior dos compartimentos definidos pelas redes 

primária e secundária de FGC é uma intervenção essencial para garantir a eficácia da rede 

de defesa da floresta contra incêndios, e deve ser alvo de uma programação plurianual. A 

responsabilidade desta intervenção/manutenção das redes é do Estado, que delega nas 

Câmaras Municipais, respetivos Gabinetes Técnicos Florestais e serviços de Proteção Civil, 

Bombeiros, e Associações de Proprietários Florestais a efetivação a nível local das suas 

diretivas. A elaboração dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PMDFCI) e consequente execução recai essencialmente sobre as Câmaras Municipais. O 

trabalho desenvolvido por estas entidades tem contribuído para uma modificação que já se 

torna visível no interior do país, principalmente pela abertura de aceiros junto de algumas 

estradas e intervenções de limpeza de vegetação em linhas de descontinuidade entre 

espaços florestais. No entanto, a implementação de faixas de gestão de combustível que 

possam servir de apoio à atividade agrícola e silvopastoril, atividades indispensáveis à 

sustentabilidade económica destes espaços, é uma perspetiva de gestão que tem sido 

descurada aquando da sua execução, e que demora a surgir com sucesso por não ser uma 

possibilidade contemplada na altura do planeamento. Esta situação prende-se, entre outros 

fatores, com a dificuldade na concertação dos diferentes interessados (stakeholders), 

questão que será abordada mais à frente.  

A noção de “faixa de gestão de combustíveis” que é defendida (veja-se a figura 8) 

compreende a manutenção de uma área de intervenção ao longo de zonas âncora5, que 

interrompa a continuidade entre maciços florestais através da afetação a usos não florestais 

e do recurso a atividades ou a técnicas silvícolas, com o objetivo principal de reduzir o 

perigo de incêndio. A sua conceção envolve a adoção de programas de manutenção (em 

intervalos de 2-5 anos), sem o qual se torna ineficaz e eventualmente perigosa. A 

manutenção deverá desejavelmente ser planeada com atividades geradoras de recursos 

financeiros como a silvopastorícia, a gestão cinegética, a recolha de biomassa para energia 

ou a agricultura. Igualmente deverão ser optimizadas as condições para a atuação dos 

sapadores florestais ou de outras entidades locais que operem na gestão de combustíveis. 

Em conjunto com a rede de FGC promove-se a criação de mosaicos 

compartimentados do território alvo de intervenção, sejam povoamentos florestais ou zonas 

de matos, sobretudo aqueles espaços sujeitos ao abandono pelos proprietários e que pelo 

                                                      
5
 As zonas âncora são áreas onde se garante a remoção total ou parcial da biomassa florestal. Apresentam características de 

resistência aos incêndios, podendo ser desde espaços agrícolas a zonas urbanas ou pontos de água. 
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potencial de ignição possam colocar em risco áreas de interesse na proximidade6. À escala 

local e do povoamento, a descontinuidade vertical e horizontal dos combustíveis conseguida 

pelas FGC precisa de ser complementada por um mosaico de parcelas onde a intervenção 

não seja descurada. De referir ainda aquelas parcelas em áreas dispersas de grande 

dimensão, que possam favorecer a ocorrência dos grandes fogos. 

São estas também as superfícies para as quais a pastorícia está vocacionada. As 

intervenções de manutenção a serem planeadas para as redes de faixas e mosaicos de 

parcelas podem então passar pela definição de superfícies que beneficiem com a redução 

do fitovolume arbustivo e consequente diminuição da biomassa combustível (caprinos), bem 

como de parcelas que pelas suas características permitam a instalação/melhoramento de 

pastagens a serem utilizadas pelas explorações pecuárias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema geral de organização do território (Fonte: Colin et al., 2001). 

                                                      
6
 Está-se aqui a referir, por exemplo, a interfaces floresta/agricultura e floresta/zonas edificadas. 
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O enquadramento desta organização territorial com a prática de uma silvopastorícia 

voltada para a defesa da floresta contra incêndios permitiu que em França, a partir dos anos 

oitenta, ocorresse uma redução significativa da dimensão dos fogos rurais. Também 

algumas comunidades autónomas em Espanha 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. (Castro et al. 2004). 

Foi portanto em França, nos anos oitenta, que surgiram as primeiras políticas ativas 

de prevenção de incêndios com recurso a “serviços de pastoreio”. O contexto socio-

económico vivido no interior das regiões do sul, que levou à adoção destes sistemas de 

gestão do território, era afectado pelo abandono da prática da pastorícia nas denominadas 

“garrigues”7. As políticas praticadas entre as décadas de sessenta e oitenta levaram a uma 

intensificação dos sistemas de produção, sendo que as explorações pecuárias ainda 

presentes nas “garrigues” diminuíram a utilização dos espaços de pastoreio disponíveis para 

os seus rebanhos. A política que concerne à exploração animal promovia uma intensificação 

da produção forrageira, em detrimento de percursos de pastoreio. A agravar esta situação, 

havia a própria dinâmica da paisagem e acumulação de vegetação, além de uma gestão dos 

terrenos desfavorável. Este abandono sucessivo teve um impacto negativo, levando ao 

aumento das áreas incultas e invasão dos matos em zonas anteriormente destinadas ao 

pastoreio. A consequência foi o aumento da frequência dos fogos florestais, levando a uma 

necessária concertação entre o Estado e os atores locais. Esta situação levou a que na 

década de oitenta se caminhasse para o início da gestão silvopastorícia dos maciços 

florestais mediterrâneos sensíveis aos incêndios, associando prevenção de incêndios e 

repovoamento pecuário.  

Tiveram então lugar uma série de operações associando pastorícia e floresta numa 

perspetiva experimental, de que resultaram algumas publicações já referidas. Em geral, os 

resultados indicaram que a utilização de ruminantes é uma solução viável, mas que requer 

investimento (intervenção no espaço silvopastoril, infra-estruturas de apoio ao 

repovoamento pelos rebanhos). O recurso ao pastoreio demonstrou ser uma solução menos 

dispendiosa que outras, como o corte periódico (manual ou mecânico). Além disto, pese 

embora a sua necessidade, estes cortes passaram a ser mais espaçados no tempo (a cada 

4 ou 5 anos em vez de 2 ou 3 anos). De qualquer forma, tornou-se evidente que esta gestão 

dos espaços florestais trazia, do ponto de vista florestal, um acréscimo de superfícies limpas 

                                                      
7
 Zonas descontínuas que podem apresentar maior ou menor declive, sendo pradarias ou matos, várzeas ou zonas de 

montado, característicos dos solos secos e calcários da Bacia Mediterrânica. 
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de mato em consonância com objetivos de defesa da floresta contra incêndios e 

conseguidas a custos mais reduzidos. Do ponto de vista dos pastores, fornecia uma 

resposta à necessidade de adaptação às novas condições económicas da Política Agrícola 

Comum. 

No início da década de noventa, assistiu-se nestas regiões da Bacia Mediterrânica, a 

uma segunda fase de desenvolvimento com a multiplicação de projetos. A procura de 

financiamento gerada pelo interesse dos criadores de animais em parceria com os 

proprietários florestais, teve resposta por parte da União Europeia na implementação da 

primeira medida agro-ambiental em França. O interesse do recurso ao pastoreio para a 

gestão de corta-fogos foi confirmado no âmbito das operações locais, definidas pela política 

agro-ambiental aplicada na região. Estas operações visaram remunerar o impacto da 

pastorícia no controlo da vegetação, sendo que a contratualização entre os pastores e o 

estado francês impunha algumas condições. As explorações estavam sobretudo 

comprometidas aos resultados efetivos do pastoreio na vegetação, adequando o maneio 

dos efetivos pecuários ao planeamento de redução de biomassa combustível previsto para 

as parcelas destinadas, localizadas na faixa de gestão de combustíveis e em áreas de 

floresta contíguas à rede primária. Para tal, eram consideradas três zonas distintas 

consoante o nível estratégico das intervenções nos espaços: zonas chave; zonas de apoio e 

zonas de reforço do pastoreio.  

As zonas chave seriam aquelas onde na necessidade de combate a um incêndio, 

seria possível às forças de combate (bombeiros e serviços de proteção civil) se 

estabelecerem e definir uma linha de combate. O objetivo passaria por obter uma estrutura 

de vegetação baixa e controlo máximo dos arbustos aquando do final da Primavera. 

Importaria um forte controlo dos matos, pelo que a remuneração ao pastor seria mais 

elevada, pese embora a necessidade de efetuar cortes mecânicos com alguma regularidade 

para complementar os efeitos do pastoreio. 

Fazendo parte dos dispositivos territoriais descritos existiriam ainda zonas contíguas 

em que o objetivo da intervenção se centrava na redução de intensidade de um fogo antes 

da sua chegada às zonas chave, e também em ser uma zona limpa que prevenisse 

reacendimentos. Estas eram denominadas zonas de apoio, em que se garantia a 

descontinuidade horizontal e vertical dos matos e árvores, e consequentemente uma 

dinâmica de redução considerável da biomassa combustível. A remuneração pela 

manutenção destas zonas era inferior, uma vez que o controlo da vegetação exigido seria 

também menos intenso. 
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A finalizar estas áreas de intervenção consideravam-se ainda as zonas limítrofes, 

geralmente com um raio de intervenção maior, denominadas zonas de reforço do pastoreio. 

Tidas como essenciais ao bom funcionamento do sistema silvopastoril, o papel destas zonas 

era disponibilizar mais área de pastoreio para equilibrar as necessidades alimentares dos 

animais e permitir um período de pastoreio mais alargado. As exigências em termos de 

eliminação da biomassa combustível eram baixas, em comparação com as zonas chave e 

de apoio, sendo as remunerações também mais baixas, mas a área contratada superior. 

Apesar de se tratar de uma zona em que a intervenção e exigência na redução da 

vegetação seria mais difusa, pela superfície abrangida esta zona de reforço era considerada 

primordial para o sucesso do dispositivo territorial de defesa envolvendo o pastoreio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Exemplo de dispositivo agro-ambiental de manutenção da rede de gestão de combustíveis 

através do pastoreio.  

A participação de atividades pastoris numa estratégia de prevenção de fogos rurais, 

e em particular na manutenção de dispositivos territoriais de gestão de combustíveis, pode 

acontecer segundo diferentes modalidades consoante os locais onde são implementadas. 

Foi comprovado ao longo da fase experimental e de demonstração pelos parceiros 

envolvidos que o pastoreio pode constituir uma solução interessante, surgindo como uma 

atividade que aparentemente envolve menos custos que outras soluções quando se trata da 

redução da vegetação. As limpezas dos matos realizados de forma periódica com recurso 
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ao corte mecânico ou manual, através da introdução do pastoreio nas intervenções de 

defesa contra incêndios não deixam de ser necessários, mas passam a ser 

complementados pela ação dos animais e adiada a sua execução.  

Da fase experimental retirou-se também que a eficácia do pastoreio está 

essencialmente ligada ao maneio animal, independentemente das diferentes espécies 

pecuárias que podem ser utilizadas (bovinos, ovinos, caprinos, equinos ou asininos). O 

maneio mais eficaz compreende o aparcamento dos rebanhos em parques confinados, 

sendo o pastoreio rotativo e a carga animal adequada à redução na vegetação que se 

pretende (efetivos animais de maior dimensão representam maior pressão de pastoreio e, 

consequentemente, mais vegetação é consumida e pisoteada). O fornecimento de 

suplementos forrageiros, alimentos concentrados, entre outros, é também aconselhado para 

melhor assegurar que os animais ingerem a vegetação que compõe o estrato arbustivo 

existente. 

Assistiu-se então a uma expansão de projetos silvopastoris que, naturalmente 

apoiados por medidas agro-ambientais, compreendiam a remuneração deste trabalho 

complementar da parte das explorações pecuárias nas intervenções com o objetivo de 

redução de biomassa combustível. De notar que estas medidas diziam respeito não só a 

projetos de intervenção nas zonas estratégicas diretamente integradas na defesa da floresta 

contra incêndios, mas também nas áreas primordiais para o funcionamento dos sistemas 

pastoris, já mencionadas como zonas de reforço. Considerando a realidade francesa, 

bastante diferente da nossa em termos das condições edafoclimáticas, da qualidade das 

pastagens e das características das raças de pastoreio, foi possível implementar sistemas 

de utilização de ruminantes através de três modalidades distintas consoante as espécies, o 

maneio animal e os tipos de produção (carne, leite, queijo), tendo sido denominadas: 

transumância de inverno; repovoamento pecuário; instalação silvopastoril. 

A transumância de inverno resumia-se à descida dos rebanhos de montanha, ovinos 

ou bovinos, deixando o clima rigoroso de altitude na procura de pastagens. Foram então 

contratualizadas com os pastores áreas para onde os rebanhos eram encaminhados, 

descendo em altitude, até pastagens integradas nas faixas de gestão de combustíveis, que 

asseguravam a alimentação dos animais durante os meses mais frios, podendo-se 

prolongar do início do outono até ao final da primavera. Deste modo eram consideradas 

geralmente superfícies vastas para satisfazer as necessidades dos grandes rebanhos. 

A modalidade referente ao repovoamento pecuário consistia na contratualização com 

pastores de proximidade, ou seja, aqueles cujas explorações estavam situadas próximo de 
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zonas de intervenção, possibilitando o aumento das áreas de pastagem afectas à 

exploração durante um período mais ou menos longo para todo ou parte do rebanho. A 

superfície destinada ao projeto era genericamente inferior àquela relacionada com a 

transumância de Inverno. 

Por fim, era ainda apoiada a criação de explorações pecuárias inseridas nas faixas 

de gestão de combustíveis, que serviriam de pastagem juntamente com outras superfícies 

forrageiras próximas, de interesse para cobrir as necessidades alimentares do rebanho. 

Esta modalidade das operações era considerada a mais vulnerável em termos de 

dependência de investimento e acompanhamento técnico. 

Em todos estes casos foi importante o apoio financeiro do Estado e de fundos 

europeus através de medidas agro-ambientais que permitiu, entre pastores e associações 

responsáveis pela gestão florestal, a assinatura de contratos plurianuais com a duração de 

cinco anos. Assim, uma área considerável da rede de defesa da floresta contra incêndios 

passou a ser alvo de um controlo da vegetação segundo estes projetos em diferentes 

regiões de França, ao longo de dez a quinze anos, dependendo das situações. 

 

a)       b) 

 

 

 

 

 

 

c) 

 

 

 

Figura 12. Representações das diferentes modalidades de sistemas silvopastoris instalados 

em França: a) transumância de inverno; b) repovoamento pecuário; c) instalação silvopastoril. 

Fonte: Service Interchambre Montagne Élevage (SIME) 



A Pastorícia na Prevenção dos Fogos Rurais: uma estratégia para a Serra Algarvia 

32 

 

Com base em medidas de organização territorial idênticas às praticadas em França, 

também a Junta de Andaluzia ensaia desde o ano de 2003 a utilização da pastorícia como 

ferramenta na prevenção de incêndios. Esta é uma região de Espanha com características 

edafoclimáticas e um contexto socio-económico mais próximos do que podemos encontrar 

no sul do nosso país, comparativamente com os casos referidos anteriormente. 

Quanto aos projetos realizados, também nesta região foi tida em conta uma 

compensação económica aos pastores/explorações animais nos moldes idênticos àqueles já 

abordados. A planificação do pastoreio, em zonas integradas na rede de faixas de 

combustíveis, respeitava três níveis distintos consoante a intensidade das intervenções. O 

gradiente de intensidade da carga animal utilizada no pastoreio dos diferentes espaços, 

configurava em geral o seguinte mosaico de situações: zonas onde o pastoreio era 

restringido ou nulo, em povoamentos em regeneração ou com espécies protegidas sensíveis 

à ação dos animais; zonas de reforço, em que a pressão do pastoreio é intermédia, 

ajustando-se à capacidade de regeneração e desenvolvimento da vegetação; e zonas 

estratégicas, com o emprego das cargas animais mais elevadas necessárias para minimizar 

o volume de combustíveis nos dispositivos territoriais de combate direto a incêndios. 

 

 

 

3. O conceito das Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) 

 

No seu relatório Princípios Básicos de Luta Contra Incêndios na Floresta Particular 

Portuguesa, Quintanilha (1965) constitui nas suas linhas gerais uma proposta de grande 

contemporaneidade, 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 da introdução de medidas de 

silvicultura preventiva e de infra-estruturação; 

- planeamento da infra-estruturação dos espaços florestais e da sua defesa a um 

nível subregional (em superfícies de 50 a 60 mil hectares); 
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- adoção de novos sistemas de prevenção e combate, assentes na 

profissionalização dos seus agentes, designadamente dos bombeiros e dos sapadores 

florestais; 

- indispensabilidade da revitalização social e demográfica das regiões florestais. 

Presentemente, esta visão de reordenamento do território florestal é de certa forma 

concretizada no decreto-lei nº 15/2009 de 14 de janeiro, que revê o regime jurídico que 

estabelece a criação das ZIF. Este documento tem por base a lógica de que o território 

florestal deverá ser progressivamente ocupado por zonas de intervenção florestal, 

permitindo-se uma ampliação das competências das entidades gestoras. É ainda 

fundamentado no princípio de que existem inúmeras vantagens na associação da gestão 

dos espaços e usos florestais com outras utilizações agrícolas e pastoris, sendo necessário 

intervir de forma alargada no espaço rural, integrando floresta e outros sistemas produtivos 

envolventes. 

Entende-se por zona de intervenção florestal a área territorial contínua e delimitada 

constituída maioritariamente por espaços florestais, submetida a um plano de gestão 

florestal (PGF) e a um plano específico de intervenção florestal (PEIF) e gerida por uma 

única entidade. São definidos os espaços florestais como áreas ocupadas por arvoredos 

florestais de qualquer porte com uso silvopastoril ou os incultos de longa duração. Inclui os 

espaços florestais arborizados e os espaços florestais não arborizados. 

Entre os objetivos da ZIF interessa salientar a sua ação na infra-estruturação do 

território, tornando-o mais resiliente aos incêndios florestais, garantindo a sobrevivência dos 

investimentos e do património constituído. Devem ainda contribuir para a concretização 

territorial das orientações constantes na Estratégia Nacional para as Florestas, nos 

instrumentos de planeamento de nível superior, como o Plano Nacional de Defesa da 

Floresta contra Incêndios, os planos regionais de ordenamento florestal (PROF), os planos 

diretores municipais (PDM), os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios 

(PMDFCI), os planos especiais de ordenamento do território e outros planos que se 

entendam relevantes. 

No referido decreto-lei é ainda introduzido o conceito de “gestão total”, aplicável à 

entidade gestora da ZIF. Considera-se como o modelo multifuncional em que a entidade 

gestora procede à gestão integrada de todas as componentes do sistema agrosilvopastoril, 

sendo que a ZIF assume a designação de ZIF de gestão total. 
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Na prossecução das diretivas estabelecidas pela Estratégia Nacional para as 

Florestas e, em consonância com a prevenção dos fogos rurais, importa abordar o papel 

essencial que as ZIF podem desenvolver ao nível da gestão silvopastorícia. 

No nosso país, o ordenamento silvopastoril tem sido a mais negligenciada área de 

intervenção da gestão florestal. A atual ausência de propostas válidas de organização 

territorial sub-regional que satisfaçam simultaneamente os objetivos de proteção 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 pastorícia, 

sendo mesmo a causa direta ou indireta de um número não negligenciável de incêndios 

florestais (Pinho et al., 2006). As entidades gestoras das ZIF podem surgir como resposta a 

esta necessidade de ordenamento, detendo os instrumentos capazes de ser utilizados na 

harmonização da relação entre alguns dos atores do espaço rural, como são os proprietários 

florestais e os produtores animais. 

Entre as possíveis entidades gestoras, encontram-se na maioria organizações de 

produtores florestais, cuja atividade nos concelhos abrangidos pela sua área social já 

existia, em muitos casos, antes da constituição das ZIF. A região do Algarve é 

representativa desta situação, existindo seis associações florestais8 que nos últimos anos 

conseguiram, faseadamente e contornando alguns obstáculos, criar dezasseis zonas de 

intervenção florestal, com uma área que ronda os 61557 hectares. Considerando que este 

valor não corresponde na totalidade à superfície ocupada com espaços florestais, ainda 

assim trata-se de uma área considerável em que as bases conducentes ao planeamento e 

organização florestal podem assumir uma visão regional. Desta forma, a gestão do território 

pode ser concertada segundo as diferentes aptidões de cada subregião, e eventualmente 

tende-se para a possibilidade de surgirem projetos com alguma escala no âmbito da gestão 

agrosilvopastoril. 

O papel que as ZIF desempenham abrange não só o cumprimento dos eixos 

estratégicos e planos já mencionados neste trabalho, mas também apontamos o de 

promover uma gestão sustentável ativa. Este passa por estimular de forma ordenada 

investimentos de instalação de sistemas florestais junto dos proprietários aderentes9, apoiar 

                                                      
8
 A União das Associações Florestais do Algarve (UNAF) congrega as seguintes: Assoc. Interprofissional para o 

Desenvolvimento da Produção e Valorização da Alfarroba (AIDA); Associação de Produtores Florestais do 
Sudoeste Algarvio (AFLOSUL); Assoc. de Prod. Flor. da Serra do Caldeirão (APFSC); Assoc. de Prod. Flor. do 
Barlavento Algarvio (ASPAFLOBAL); Assoc. de Prod. Flor. das Cumeadas do Baixo Guadiana; Viver Serra - Assoc. 
para a Proteção e Desenvolvimento das Serras do Barlavento Algarvio. 
9
 Os proprietários ou outros produtores florestais da área da ZIF que aderem a esta nos termos previstos no 

respetivo regulamento. 
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os produtores florestais já instalados, valorizar as áreas pouco produtivas e procurar 

desenvolver projetos que, entre outros, aumentem a rentabilidade económica dos espaços 

florestais. Para tal, torna-se importante um conhecimento das atividades distintas que estão 

inseridas nas áreas de intervenção (caça, mel, pastorícia, etc.), procurando articuladamente 

orientar e desenvolver atividades produtivas que envolvam o aproveitamento dos recursos 

naturais associados à floresta. 

As organizações florestais têm na constituição das ZIF uma ferramenta para 

desenvolver ações conjuntas, atendendo a que reúne diversos stakeholders (entre os 

proprietários aderentes) em assembleias de discussão de assuntos relativos à ZIF, 

aprovação de planos de intervenção, etc. Neste trabalho pretendemos reflectir sobre as 

vantagens de incluir a pastorícia na gestão dos espaços, pelo que realçamos a importância 

que as entidades gestoras das ZIF podem ter na promoção de parcerias entre pastores e 

proprietários rurais. 

Reportando-nos novamente à experiência mediterrânica francesa, esta mostra como 

os desencontros entre os atores locais iam ficando para trás enquanto o sistema de gestão 

proposto se consolidava. As organizações florestais, agrícolas e de investigação 

trabalharam de forma integrada, sendo os pastores quem assumia grande parte da 

responsabilidade na prossecução dos projetos. A existência de entidades que trabalharam 

estes temas de uma forma transversal, como por exemplo a CERPAM10, especializada na 

gestão da pastorícia e dos espaços naturais, trouxe dinamismo e orientou para o interesse 

das partes (Mirazo et al., 2007). 

No entanto, é necessário compreender como é que na prática podem ser definidos 

com viabilidade sistemas de gestão que incluam a pastorícia, com ou sem a instalação de 

pastagens, enquadrada nos planos de defesa dos territórios contra os incêndios. De modo a 

atingir este objetivo pode ser inevitável o envolvimento de entidades com apetência 

empresarial capaz de instalar unidades económicas de produção animal rentáveis ou então 

criar iniciativas dedicadas especificamente à DFCI, que não descurem o recurso ao 

pastoreio, cumprindo assim uma função de prevenção dos fogos rurais ao mínimo custo. 

 

 

 

                                                      
10

 Centro de Estudos e Atividades Pastoris dos Alpes Mediterrânicos. 
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III. Enquadramento geográfico 

  

No presente trabalho, advogamos o impacto positivo na defesa da floresta contra 

incêndios, através do emprego de animais para controlo dos matos e/ou povoamentos 

florestais, planeando e utilizando no espaço e no tempo as cargas animais adequadas, 

como também da valorização de sistemas agroflorestais11 promovendo o pastoreio. O 

objetivo é analisar a viabilidade da utilização da silvopastorícia na gestão de combustíveis, 

segundo dois modelos de intervenção, em regiões da Serra Algarvia. 

À frente abordaremos os dois modelos que diferem sobretudo quanto à valorização 

dos produtos pecuários e/ou das externalidades resultantes da pastorícia, e ainda, quanto à 

escala que os projetos podem assumir. Não obstante a importância em enquadrar a 

pastorícia numa vertente de prevenção dos riscos de incêndio, importa também diferenciar a 

tipologia de intervenção caso o objetivo seja intervir em áreas muito extensas, devendo 

assumir uma escala regional, em contraponto com o objetivo de completar a gestão dos 

espaços em áreas de intervenção de menor dimensão, logo mais local. Para que o 

repovoamento de gado em áreas florestais possa ser gerido a larga escala, é necessário 

fazê-lo de uma forma que valorize o aproveitamento dos bens carne e leite, mesmo que isso 

possa implicar que alguns animais não sejam explorados em regime extensivo, o que anula 

algumas das externalidades positivas que resultam do pastoreio. Já no que respeita a 

intervenções de caráter local, por exemplo àquelas promovidas pelas entidades gestoras na 

abrangência de uma ZIF, a gestão deve passar pelo aproveitamento dos benefícios 

resultantes da introdução dos animais em parcelas de terreno estrategicamente localizadas, 

sendo orientada para a redução da biomassa combustível. Fomentar a reconversão de 

terrenos para uso pastoril, nas zonas em que tal se justifique, explorando possibilidades 

como a valorização do sequestro de carbono resultante da instalação/melhoramento de 

pastagens é também um cenário que interessa analisar nestes moldes de intervenção local.  

 Em comum, os modelos partilham o planeamento de uma gestão que promova sinergias 

entre pastores e proprietários florestais, tentando que tragam vantagens para as duas 

partes. Igualmente se fomenta em ambos a mobilização voluntária de proprietários cujos 

terrenos estejam abandonados, para que integrem estas estratégias de defesa da floresta e 

modificação da paisagem, baseadas no aumento de zonas afectas ao pastoreio. 

                                                      
11

 Um sistema combinado de uso da terra na qual se verifica simultaneamente o desenvolvimento de espécies 
florestais e de atividades agrícolas. A densidade florestal normalmente não excede um máximo de 250 árvores 
plantadas por ha. 
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1. A Serra Algarvia 

 

Na região do Algarve, a serra ocupa cerca de dois terços do território e é 

considerada uma zona muito sensível, não só devido a fatores físicos como a seca e erosão 

dos solos, como também pelo fator humano, face ao êxodo e progressivo despovoamento 

que é bastante acentuado nas zonas interiores. 

A diversidade do Algarve não tem uma correspondência direta na divisão 

administrativa do território, particularmente a nível concelhio. É sentido pelas populações e 

evidenciado por muitos autores, que a grande divisão da região separa duas subregiões 

justapostas e desenvolvidas no sentido oeste-leste que diferem na geologia e litologia, no 

relevo – Serra e Baixo Algarve – e no clima, e, no seu prolongamento, nos solos, nas 

paisagens agrárias e nos povoamentos (Cavaco, 1976). De acordo com Ribeiro (1967), há 

dois Algarves: o povo só conhece por este nome a orla do maciço antigo; o resto é a Serra, 

um mar de cerros de xisto que sobe a mais de 500 metros. Por sua vez, separa-se na Serra 

a de Monchique, e distinguem-se no Baixo Algarve, as colinas e planaltos calcários e 

pedregosos – Barrocal – das extensões costeiras, quase sem relevo – Algarve Litoral 

(Cavaco, 1976). 

Para se conseguir uma aproximação desta subregião geográfica aos limites 

administrativos, adoptemos a delimitação sugerida por J. Rolo e I. Coelho em 1988, 

definindo-se a Serra Algarvia como a zona que compreende os concelhos de Monchique 

(freguesias: Alferce e Monchique), São Brás de Alportel, Silves (freguesias: São Bartolomeu 

de Messines, São Marcos da Serra e Silves), Loulé (freguesias: Alte, Ameixial, Querença, 

Salir, Tôr12), Tavira (freguesias: Cachopo e Santa Catarina da Fonte do Bispo), Castro 

Marim (freguesias: Azinhal e Odeleite) e, por fim, o concelho de Alcoutim (freguesias: 

Alcoutim, Pereiro, Giões, Martinlongo, Vaqueiros).  

 

Figura 13. Ilustração das subregiões geográficas do Algarve. 

                                                      
12

 Tôr foi elevada a freguesia em 1997, tendo sido desanexada da freguesia de Querença. 
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A família de solos mais representativa na subregião é a dos litossolos, de xistos ou 

grauvaques. Os litossolos são solos não evoluídos, com uma espessura efectiva que 

raramente ultrapassa os 10 cm. Os fragmentos com diâmetro superior a 2 mm podem 

constituir cerca de 30%. Abaixo dos 2 mm destaca-se a areia grossa e a areia fina, sendo 

baixa a percentagem de limo e argila. Apresentam habitualmente uma relativa proporção de 

fragmentos da rocha-mãe, resultantes dos processos de meteorização. São basicamente 

solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos de materiais não calcários, apresentando 

pouca espessura, elevada pedregosidade e pobres em matéria orgânica. Estes apresentam 

um pH nunca inferior a 5,0, o que quer dizer que são moderadamente ácidos a neutros. 

O território é caracterizado por uma grande proporção de área com limitações 

severas em relação à aptidão dos solos, que se revela pouco ou nada susceptível à 

atividade agrícola. Em alguns casos o solo não é passível de qualquer intervenção devido à 

ocorrência de afloramentos rochosos. Esta situação tem conduzido a uma ocupação do solo 

preferencialmente com floresta de proteção e recuperação ou com vegetação natural. A 

topografia irregular que caracteriza a Serra condiciona também o processo de formação dos 

solos, uma vez que favorece a erosão ao facilitar a remoção dos materiais de textura mais 

fina por escorrimento superficial. Esta é a razão fundamental para que a maioria dos solos 

desta zona sejam esqueléticos ou considerados solos em fases delgadas. 

Quase exclusivamente junto às linhas de água ou a vales encaixados é que ocorrem 

solos com capacidade de uso agrícola moderado, de textura mediana. Só pontualmente se 

encontram solos resultantes da deposição de materiais aluvionares, correspondendo 

normalmente a zonas planas que se adaptam facilmente a sistemas de regadio arvenses, 

hortícolas e pomícolas. 

Caracterizando as principais componentes do sector agroflorestal, a vertente oeste 

da Serra Algarvia é constituída essencialmente por área florestal sobre solo xistoso, 

constituindo um montado de sobro e azinho com estrato arbustivo, incluindo algumas áreas 

de culturas arvenses de sequeiro e silvopastorícia. Apresenta importantes áreas de sobreiral 

com matagais evoluídos de cistáceas e ericáceas, com predominância de estevais. Possui 

elevada densidade de coberto vegetal, principalmente nas umbrias13, o que faz com que 

seja considerada uma das áreas mais críticas à ocorrência de incêndios de toda a região do 

Algarve. 

                                                      
13

 Face ocidental de serra, monte ou montanha, que fica a coberto da soalheira, e em que a vegetação é mais 
vigorosa. 
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A ocupação por sobreiro corresponde a dois tipos de sistemas florestais: o sobreiral 

e o montado. Os sobreirais, neste caso, correspondem a povoamentos, na sua maioria 

puros de Quercus suber, em que não se verifica ou é reduzida a intervenção no subcoberto. 

A produção de cortiça tem bastante importância, mas a limpeza dos matos é menos 

intensiva, pelo que a utilização silvopastoril é descurada. Na sua maioria provêm de antigos 

montados em que foi abandonada a atividade agrícola, existindo também azinhais nestas 

condições não sendo, todavia neles feito o aproveitamento de produtos. Sob as árvores que 

não são podadas, desenvolve-se uma vegetação de porte arbustivo que surge por invasão e 

regeneração de espécies indígenas. O coberto vegetal é, em larga medida, resultado do 

abandono gradual da cultura de cereais, a partir da década de sessenta com o fim da 

denominada “campanha do trigo”, verificando-se diferentes etapas progressivas de 

recuperação da vegetação. A contrariar esta situação de evolução negativa para um coberto 

tipo bosque, existe ainda algum montado sujeito a gestão, cuja densidade do coberto 

arbóreo e existência de condições de biodiversidade, permite um aproveitamento agrícola 

ou silvopastoril do subcoberto, onde nalguns casos se praticam culturas de sequeiro em 

rotação com pousios-pastagens, sendo mais frequente perto dos aglomerados 

populacionais. Ainda assim, é também a produção de cortiça que assume a maior 

importância. 

No que se refere à vertente este da Serra Algarvia, a existência de áreas com 

capacidade para uso agrícola é pontual, sendo constituída maioritariamente por solos 

esqueléticos. As condições severas representam limitações graves para a pastagem, 

exploração de matos e, inclusivamente, para a exploração florestal. Apesar desta situação, 

trata-se da zona de principal incidência de azinheira, e tal como acontece com o sobreiro, 

também se distinguem os espaços com maiores densidades da espécie Quercus rotundifolia 

e sem aproveitamento agrícola, daqueles em que as árvores estão mais afastadas e que 

podem possibilitar algum aproveitamento agropecuário do subcoberto. Na realidade, nos 

últimos anos os solos têm sido largamente utilizados para floresta de produção, sobretudo 

pela instalação de povoamentos de resinosas, puros e mistos (pinheiro-manso, pinheiro-

manso e azinheira ou pinheiro-manso e sobreiro). O aproveitamento quer de frutos quer de 

madeira de pinheiro-manso é praticamente nulo, contudo a sua instalação tem colmatado o 

declínio evidente da azinheira, sendo a instalação destes sistemas florestais justificada 

fundamentalmente pelas funções de protecção e combate à erosão dos solos. 

A presença de sobreiros denuncia, nesta vertente, áreas de transição da zona de 

influência atlântica para a continental. Por sua vez os matos subxerofíticos cuja presença da 

esteva é um elemento comum distribuem-se por toda a região e são uma constante no 
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território. Assim, pode considerar-se uma divisão em três subgrupos: esteval; montado 

abandonado e matagal de áreas declivosas. O esteval resulta diretamente do abandono de 

terras de pasto ou de culturas extensivas. A esteva aparece como espécie exclusiva, 

constituindo manchas contínuas e homogéneas. Desta forma, a composição florística é 

pobre, essencialmente constituída por esteva ou sargaço por vezes acompanhadas de 

roselha, rosmaninho, tojo, entre outras herbáceas. 

 

 

2. A importância da Cabra Algarvia 

 

Uma das razões para a escolha da Serra, é esta subregião abranger o Nordeste 

Algarvio, considerado o solar da raça caprina Algarvia. A caprinicultura é tida como uma das 

principais atividades agrícolas nesta zona, devido à importância dos seus produtos: cabrito, 

leite e queijo. No presente trabalho que trata a importância da utilização dos pequenos 

ruminantes na prevenção de fogos rurais e intervenção no modelo paisagístico, os caprinos 

assumem especial relevância pelo seu comportamento alimentar e melhor eficácia de 

aproveitamento da vegetação existente, que na referida região se encontra em muitos locais 

sob a forma de pasto predominantemente lenhoso, sendo as cabras consideradas por 

alguns autores como os “bombeiros dos matos”. 

Para caracterizar esta raça, é interessante referir o extracto que se segue de 

Recenseamento Geral dos Gados no Continente do Reino de Portugal, 1870. “Na raça 

caprina nota-se a mesma lei da exiguidade que parece o condão de todos os animais desta 

província; são mais pequenos, estes animais dos que os que aqui mesmo temos visto 

procedentes do Alentejo, têm ordinariamente cor branca ou amarela, ou malhada destas 

duas cores, têm o pelo curto e duro, os olhos vivos, e são dotados de rusticidade.” 

A base da produção caprina no Algarve assenta na cabra Algarvia, raça autóctone 

com grande interesse e importância, especialmente nas zonas serranas, pois é uma raça 

que está muito bem adaptada às difíceis condições da zona, e da qual é possível obter boas 

produções de leite e carne (cabritos). A rusticidade que as caracteriza, permite que façam 

uma utilização mais eficaz dos fracos recursos alimentares disponíveis sob condições 

desfavoráveis como são as das zonas de montanha, demonstrando aptidões como 

produtores de proteína a baixo custo. 
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O fenótipo típico de acordo com o Regulamento do Registo Zootécnico da raça é o 

seguinte: 

PELAGEM – Pêlo curto, predominantemente branco, com malhas castanhas de 

várias tonalidades, pretas ou pretas e castanhas. As malhas podem ser bem definidas ou 

limitar-se à disseminação irregular de pêlos castanhos ou pretos na pelagem branca. Por 

vezes encontram-se animais com pelagem comprida ao nível dos costados, ventre, 

membros posteriores e, mais raramente, membros anteriores. 

CABEÇA – A cabeça é de tamanho regular com uma forma triangular. O chanfro é 

rectilíneo ou ligeiramente côncavo. As orelhas podem ser de quatro tipos diferentes: 

compridas, abertas e pendentes; médias, em “corneto” e lançadas para fora (tipo mais 

frequente); curtas, em “corneto” e direitas; muito curtas, com aproximadamente três a quatro 

centímetros de comprimento e erectas. Os cornos são espirados, largos na base, dirigidos 

para cima, para trás e para os lados, com ângulos e aberturas variáveis. Por vezes, 

aparecem animais mochos. Os machos apresentam barba, as fêmeas raramente. 

PESCOÇO – É de comprimento regular, bem musculado e com boa inserção. 

TRONCO – É bem desenvolvido e apresenta abdómen volumoso. A linha dorsal é 

quase horizontal. A garupa é descaída e a cauda pequena. 

ÚBERE – É cónico e pendente. Os tetos são pequenos e paralelos. Alguns animais 

podem apresentar glândulas globosas, com tetos destacados, dirigidos para a frente e para 

fora. 

MEMBROS – São fortes e aprumados. 

QUALIDADES E APTIDÕES – A produção de leite é a principal função da cabra 

Algarvia, embora também seja explorada na vertente carne. É uma excelente aproveitadora 

de recursos forrageiros de baixo valor nutritivo, como as pastagens espontâneas, restolhos 

e arbustivas. 

Uma das virtudes destes caprinos é então a produtividade associada à rusticidade. O 

peso adulto é de cerca de 40-50 kg para fêmeas e 60-80 kg para machos. Existem duas 

épocas de cobrição, sendo a principal entre abril e maio, e outra entre setembro e outubro. 

Os caprinos são animais com uma época de cobrição muito marcada, determinada 

essencialmente pelo fotoperíodo, pelo que a cabra entra naturalmente em estro entre abril e 

maio e vai até janeiro, fevereiro, podendo ser fecundada. O maneio reprodutivo do efetivo 

determina, por um lado, a evolução da produção de leite ao longo do ano, e por outro, a 
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altura de saída dos cabritos. A relação macho/fêmea é em geral de 1/25-30, sendo notório o 

efeito macho, pelo que se verifica que em alguns rebanhos 80% das fecundações têm lugar 

no espaço de dez dias. Em contrastes leiteiros efectuados pela ANCRAAL14, obtiveram-se 

médias de produção total entre os 404-524 kg em 278 dias de lactação, com um máximo de 

730,5 kg em 204 dias. A ordenha inicia-se normalmente em dezembro e prolonga-se até 

Julho. O principal queijo produzido para comercialização é o fresco, surgindo o seco como 

produto secundário. 

No que se refere aos cabritos, de salientar a elevada prolificidade com valores entre 

1,8 e 2 cabritos nascidos por fêmeas paridas. Médias de 23,3% de partos simples, 72% de 

partos duplos e 3,8% de partos triplos. O peso médio à nascença é de cerca de 2,6 kg para 

os machos e 2,4 kg para as fêmeas. O cabrito, em regra, é comercializado com 45-60 dias, 

peso vivo aproximadamente de 8-12 kg, no Natal e Páscoa, destinando-se principalmente 

ao mercado do centro e norte do País. 

A exploração destes caprinos é quase exclusivamente realizada em regime extensivo 

com base na pastagem natural, sendo quase nulo o número de explorações a trabalhar em 

regime intensivo. Assim sendo, os animais permanecem um tempo mínimo nas instalações, 

normalmente para passarem a noite, serem sujeitos a ordenha ou serem alvo de 

intervenções. As instalações para os animais compreendem, normalmente, os currais e os 

corveiros, locais quase sempre dentro dos currais, onde permanecem os cabritos. Os 

materiais utilizados na sua construção são variados, sendo corrente a utilização de 

desperdícios da construção civil (tijolos, placas de fibrocimento, tábuas, pedras, redes, etc.), 

o que faz com que muitas tomem um aspecto improvisado. Podem-se considerar raros os 

produtores que recorrem ao uso de vedações para controlo do efetivo pecuário. 

Com base no projeto “Em Torno da Cabra Algarvia”, realizado em 2000 e cujos 

resultados fazem parte de uma publicação intitulada Valorização da Caprinicultura na Serra 

do Caldeirão, interessa apontar algumas conclusões quanto à estrutura da produção caprina 

e caracterização das explorações/famílias que desenvolvem esta atividade. Comecemos 

pela distribuição efectuada nesse âmbito da dimensão dos rebanhos de caprinos existentes 

em explorações pecuárias, sendo as categorias as que se apresentam no seguinte quadro: 

 

 

 

                                                      
14

 Associação Nacional dos Criadores de Caprinos da Raça Algarvia. 
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Quadro 1. Distribuição dos rebanhos caprinos segundo a sua dimensão. 

≥ 5 e < 20 

animais 

adultos 

≥ 20 e < 50 

animais 

adultos 

≥ 50 e < 80 

animais 

adultos 

≥ 80 e < 150 

animais 

adultos 

≥ 150 animais 

adultos 

nº % nº % nº % nº % nº % 

97 33,3 87 29,9 50 17,2 48 16,5 9 3,1 

Fonte: Projeto “Em Torno da Cabra Algarvia”, Valorização da Caprinicultura na Serra do Caldeirão. 

Conforme referido, a exploração de caprinos é realizada em regime extensivo com 

base na pastagem natural (95% dos produtores utiliza terras de mato ou pousio). Num 

universo de 296 rebanhos recenseados com um mínimo de cinco caprinos adultos 

(totalizando 14172 animais) só cinco exploram em regime intensivo (sem pastoreio). Existem 

ainda 346 produtores com menos de cinco animais, totalizando 755 animais. 

Na grande maioria dos rebanhos, o pastor é o próprio produtor, sendo que só 3% dos 

rebanhos são conduzidos por pastor assalariado e em 14% dos casos são outros elementos 

da família que desempenham esta função. A grande maioria (73%) destas explorações 

utiliza terras próprias e de outros (terras de arrendamento fixo ou variável e/ou cedidas em 

troca de cabritos). Apenas 21% dos produtores recorre unicamente a terras próprias. A 

maioria (58%) só utiliza terras com o acordo dos respetivos proprietários, mas crê-se que 

27% utiliza, repartidamente, terras sem o consentimento dos proprietários (7%) ou parte das 

terras com acordo e outras sem consentimento (20%). Esta situação leva a considerar que 

pode ser feito algum trabalho na mediação entre pastores e proprietários rurais, promovendo 

uma clarificação dos regimes de contratualização e uma melhor organização. 

A atividade caprina não se desenvolve de igual forma na Serra Algarvia. Segundo o 

estudo referido podemos encontrar a exploração destes animais em sistemas de produção 

em que o rendimento monetário provém fundamentalmente da venda dos produtos caprinos 

(corresponde a 83% do efetivo caprino), ou noutros sistemas de produção que integram 

caprinos, em que o rendimento da exploração provém da venda de outros produtos 

(corresponde a 17% do efetivo caprino). 

De entre os sistemas de exploração de caprinos, alguns autores constatam a 

existência de três tipos consoante as aptidões que são preferencialmente exploradas e 
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produtos comercializados: exploração carne; exploração carne/queijo e exploração 

carne/leite/queijo. 

As principais características das explorações que visam a produção de cabritos, que 

se estima integrem aproximadamente 14% do efetivo caprino, são: rebanhos com menos de 

50 animais; sem registo genealógico; de muito pequena a média dimensão; alimentação dos 

animais com recurso a produtos da exploração, produtos de compra e culturas regadas; 

baixo envolvimento com as instituições de apoio. As explorações que aproveitam a aptidão 

mista dos caprinos da raça Algarvia para a comercialização de carne, leite e queijo calcula-

se que integrem 57% do efetivo, e descrevem-se como: rebanhos entre 50 e 150 animais; 

com registo genealógico; de média a grande dimensão; alimentação dos animais com 

recurso a produtos da exploração, de compra e a culturas regadas; bom envolvimento com 

as instituições de apoio. Por último, as explorações cujas principais receitas resultam da 

venda de cabritos e queijo, que se estima integrem cerca de 12% do efetivo caprino, têm 

como características gerais: rebanhos entre 20 e 50 animais; sem registo genealógico; de 

muito pequena e pequena dimensão; alimentação dos animais sobretudo com produtos da 

exploração e culturas regadas; envolvimento considerável com as instituições de apoio. 

No que diz respeito ao comportamento alimentar dos caprinos da raça Algarvia, uma 

das suas principais características é a capacidade que estes animais têm em seleccionar 

alimentos e se adaptarem às variações na oferta alimentar, que na Serra é caracterizada 

pela existência de períodos curtos de grande abundância com épocas longas de escassez 

alimentar (Cassinello Dias, 2000). 

A triagem que os caprinos fazem dos alimentos é evidente nos percursos de 

pastoreio, procurando continuamente as porções mais nutritivas dos vegetais existentes, 

demonstrando uma preferência pela vegetação arbórea e arbustiva. O processo de 

pastoreio das cabras ao longo do dia realiza-se segundo uma sequência de ações que se 

vão repetindo em diferentes pastagens. Pode-se descrever na generalidade este processo 

porquanto se inicia com uma fase de prova, caracterizada por uma ingestão reduzida das 

espécies vegetais disponíveis, como que havendo um reconhecimento da zona e um 

primeiro contacto com as diferentes espécies que constituem o pasto. A apascentação 

continua com um consumo mais voraz das espécies já reconhecidas pelos animais, e que 

estes sabem ter uma resposta orgânica positiva. É sabido que, como outros animais, os 

caprinos relacionam o sabor dos alimentos com a resposta positiva ou negativa que 

recebem posteriormente por parte do seu organismo. Numa etapa final do processo de 

pastoreio as quantidades ingeridas voltam a ser menores, fase caracterizada por uma 
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diversificação na ingesta composta pelas espécies vegetais preteridas ou consumidas com 

menor frequência. 

As suas qualidades de caminheira e trepadora permitem-lhe explorar melhor os 

trajetos de qualidade heterogénea do que outras espécies animais. Além disso, os caprinos 

gozam de um lábio superior muito móvel, que aliado à capacidade de bipedestação lhes 

possibilita ramejar a vegetação existente até cerca de dois metros. Sempre que lhes é 

possível optam por diferentes tipos de plantas para compor a sua dieta, podendo por isso 

ingerir uma quantidade considerável de compostos tóxicos de origem vegetal, como são os 

taninos ou os terpenos15. De qualquer forma, o seu comportamento exploratório no pasto 

permite equilibrar a dieta para contrariar os efeitos prejudiciais destes compostos. O 

pastoreio das cabras é influenciado pelas necessidades orgânicas (crescimento, gestação, 

etc.) e pela disponibilidade forrageira. Se esta é escassa ingerem da forma possível a 

vegetação disponível, se pelo contrário têm abundância e variedade são mais selectivas, 

consumindo plantas que permitam manter uma relação relativamente constante de energia e 

proteína. Quando a cabra tem a sua dieta equilibrada (em termos energéticos e proteicos) é 

capaz de ingerir maior quantidade de vegetação arbustiva, potencialmente tóxica e menos 

apetecível, do que se não tiver suprimidas estas necessidades. Este ponto de vista é o mais 

interessante considerando a articulação do gado caprino com os objetivos de prevenção de 

incêndios, daí ser importante complementar o pastoreio com a introdução de fenos ou 

alimentos concentrados na dieta dos animais. 

As cabras em particular, de um ponto de vista produtivo, apresentam uma valência 

que é poder estagnar ou mesmo reduzir o nível de matéria seca ingerida durante grande 

parte da gestação e até próximo da parição, podendo ocorrer um balanço energético 

negativo associado à mobilização das reservas corporais. Basicamente, as preocupações 

com os fornecimentos energéticos e proteicos devem aumentar no final da gestação e têm 

repercussão direta na capacidade da cabra produzir leite durante a lactação. Um sistema de 

alimentação que pretenda valorizar ao máximo a apascentação por parte das cabras deve 

apelar à já referida apetência que demonstram para o armazenamento e mobilização das 

suas reservas corporais. Sendo difícil estabelecer um programa alimentar em virtude da 

dificuldade na avaliação da quantidade de elementos nutritivos retirados pelas cabras nos 

pastos, deve ter-se em conta a ocorrência de períodos de subalimentação sobretudo nos 

períodos invernal e estival. Como tal, importa ter em atenção a alimentação das cabras nos 

                                                      
15

 Os terpenos são hidrocarbonetos de origem vegetal que podem apresentar atividade antibacteriana contra 
microrganismos celulolíticos que existem no tracto intestinal dos ruminantes, diminuindo assim a 
digestibilidade dos alimentos. Estes compostos encontram-se especialmente nas coníferas. 
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estados fisiológicos já referidos e ainda aquando do período de cobrição, no caso de ser 

programado para os meses de verão. 

Tendo em conta a hostilidade de alguns ecossistemas, é de salientar a aptidão que 

as raças caprinas autóctones possuem para se adaptarem, revelando necessidades 

nutricionais mais lineares ao longo do seu ciclo produtivo quando em comparação com 

raças seleccionadas com melhores performances zootécnicas. O aproveitamento dos meios 

em que se inserem tem-lhes permitido suprimir as necessidades de manutenção e 

reprodução, mas é algo insustentável lograr que os caprinos nalgumas condições, tal como 

a cabra Algarvia, apresentem valores produtivos elevados, sobretudo quando os 

fornecimentos conseguidos através do pastoreio são fracos. 

Reportando-nos de novo à área geográfica em questão, a Serra Algarvia, temos que 

a principal fonte de alimentação são as pastagens naturais de herbáceas e/ou arbustivas, 

podendo também os animais ser alimentados com recurso a culturas cerealíferas e 

restolhos, bem como alimentos conservados (palhas, fenos e silagens) ou, ainda menos 

frequentemente, em pastagens semeadas. Estes regimes de alimentação alternativos ou 

complementares da pastagem natural são determinados essencialmente pela época do ano 

e pelo nível produtivo que se pretende dos animais. Os percursos de pastoreio podem ser 

longos e distantes, especialmente no verão, dada a menor disponibilidade de alimento e 

também ausência de chuvas, chegando a ser percorridas distâncias na ordem dos 7 Km. 

Na região abordada não é grande a variedade da vegetação disponível para os 

animais, assumindo a esteva um papel principal. A apetência dos caprinos da raça Algarvia 

por esta arbustiva depende da época, sendo as flores (papoila) e os frutos (carapinha) 

suficientemente apreciados ao longo de todo o ano. As folhas são preteridas durante o 

verão devido à elevada concentração de ládano16 e taninos, o que as torna bastante 

viscosas e pouco palatáveis. 

Para melhor compreender as preferências alimentares dos caprinos, no quadro 2 

figuram algumas das espécies vegetais mais representativas do nordeste algarvio (vertente 

este da Serra Algarvia) e o seu aproveitamento pelos caprinos durante o pastoreio (PETCA, 

2000). Interessaria ainda assim investigar vários elementos conotados com o pastoreio: 

diversidade florística; densidade da vegetação e grau de cobertura; produção forrageira e 

valor nutritivo das plantas. O valor das formações vegetais que servem de alimento aos 

ruminantes depende não só da sua produção, mas também da sua qualidade. Dois 

parâmetros vulgarmente usados para caracterizar a qualidade são a determinação do teor 

                                                      
16

 O ládano é uma resina pegajosa de cor castanha obtida a partir da esteva. 
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em proteína bruta e da digestibilidade, o que proporciona um razoável conhecimento do 

valor nutritivo das pastagens (Papanastasis, 1993). 

Quadro 2. Tipo de vegetação existente e potencial utilização através do pastoreio. 

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 

 

Sargaçais 

 

 

Rosmaninhais 

 

Cistus ladanifer 

 

Cistus monspeliensis 

Rosmarinus 
officinalis 

Genista hirsuta 

Lavandula spp. 

Esteva 
Folhas 

Flor (papoila) 

Fruto (carapinha) 

Flores e frutos 

Folhas e flores 

Folhas, flores e frutos 

Flores e frutos 

Out., inv., e primavera 

Primavera 

Abril até junho 

Primavera 

Outubro até fevereiro 

Abril e maio 

Final da primavera 

Sargaço 
 
Alecrim 
 
Tojo 
 
Rosmaninho 

Arrelvados 
xerofíticos 

1) - - - 

Arrelvados 
húmidos 

Cynodon dactylon Grama Folhas Primavera/verão 

Vegetação 
ribeirinha e 

linhas de água 

Arundo donax 

Rubus ulmifolius 

Cana 

Silva 

Folhas 

Folhas e frutos 

Todo o ano 

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: Projeto “Em Torno da Cabra Algarvia”, Valorização da Caprinicultura na Serra do Caldeirão 
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3. Incidência de grandes fogos no Algarve 

 

As condições naturais na Serra Algarvia propiciam a eclosão de incêndios de 

biomassa vegetal. O êxodo rural que tem afectado a região nas últimas décadas conduziu 

ao envelhecimento e ao despovoamento rural, com a inevitável redução das atividades 

agrícolas e pecuárias nas terras. Assim, tem-se verificado a expansão das áreas de incultos 

e de caráter florestal, levando à eliminação do mosaico agrosilvopastoril. O decréscimo de 

ocupação humana nas zonas interiores e a alteração dos usos do solo conduziram a uma 

acumulação e continuidade de combustível, o que não sendo um fator diretamente gerador 

de incêndios rurais, propícia os fogos de grandes dimensões. 

Chegado o verão estão criadas condições para que a vegetação acumulada arda 

facilmente, no entanto é necessário que exista uma fonte de ignição. No Algarve, como no 

resto do país, as ignições associadas a causas naturais (trovoadas, por exemplo) são raras 

em comparação com as que se relacionam com as atividades humanas. Mesmo 

considerando o fogo como um fenómeno ecológico natural, os incêndios que ocorrem na 

atualidade em Portugal possuem uma natureza antropogénica inequívoca, quer pela origem 

das ignições quer pela natureza do coberto vegetal, fortemente determinado pela 

intervenção humana (Pyne, 2006). 

O verão de 2003 assistiu à pior época de fogos florestais de sempre em Portugal, 

muito por culpa da situação meteorológica ser caracterizada por graves ondas de calor e um 

período seco prolongado. A superfície territorial percorrida por incêndios florestais totalizou 

cerca de 420.000 ha, tratou-se então de um ano em que quase 8,5% da superfície 

arborizada do continente ardeu. 

Em 2004 ocorreram novos episódios meteorológicos extremos e, em simultâneo, 

incêndios florestais que no sudoeste da Península Ibérica devastaram novamente extensas 

áreas de espaços florestais, inclusive aqueles supostamente mais resistentes aos fogos. 

Interessa por isso perceber as condições que proporcionaram tal incidência excessiva de 

grandes fogos em dois anos, o que ficou espelhado no Relatório Final da Comissão 

Eventual para os Incêndios Florestais da Assembleia da República. No que respeita às 

causas que levaram a este panorama, citamos as mais relevantes: 

- uma acrescida dificuldade em travar o despovoamento das regiões florestais e 

o abandono das práticas agrícolas, até pela aplicação das novas medidas de política 
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agrícola comum europeias, que propiciaram o acumular de combustíveis na generalidade 

dos espaços rurais; 

- o agravamento projectado das condições climáticas que propiciam a ocorrência 

dos incêndios; 

- a grande dificuldade de, no curto-médio prazo, se conseguir uma substancial 

mudança comportamental no uso do fogo por segmentos importantes da população que vive 

nos meios rurais e nos urbanos, para além das sempre problemáticas repressão e 

dissuasão da atividade criminosa. 

 Salientamos ainda alguns dos fatores, estruturais e conjunturais, identificados pela 

mesma comissão como explicativos da catástrofe: 

- desordenamento e abandono dos espaços florestais, a que acresce uma 

profunda mutação na organização dos espaços rurais, com o abandono das atividades 

agrárias tradicionais, que frequentemente compartimentavam e estruturavam os 

povoamentos florestais; 

- a situação meteorológica e o número e dimensão dos incêndios verificados 

acentuaram deficiências antigas no âmbito da logística, comunicações, coordenação dos 

meios aéreos e adequação dos meios de combate; 

- a origem criminosa, com negligência ou dolo, da grande maioria dos fogos com 

causa apurada; 

- o não cumprimento ou concretização de grande parte da legislação florestal. 

Assumindo que houve um progresso na correcção das deficiências logísticas de 

deteção e combate dos incêndios desde a altura em que o documento foi redigido até ao 

presente, não podemos afirmar o mesmo em relação aos restantes fatores de risco, cuja 

atualidade é evidente um pouco por todo o país rural.  

Reportando-nos de novo às épocas de incêndios de 2003 e 2004, o Algarve não foi 

excepção ao quadro de devastação, tendo sido estas as piores alguma vez registadas na 

região. Os incêndios deflagrados nestes dois Verões foram responsáveis pelo consumo de 

mais de um terço da área florestal na região, com as Serras de Monchique e do Caldeirão a 

serem as mais fustigadas chegando a arder cerca de 30.000 ha de terreno em cada. 
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Quadro 3. Incêndios florestais que atingiram uma área superior a 100 ha, ocorridos durante os 

verões de 2003 e 2004 no Algarve 

Nome Área ardida Ano Obs. 

Caldeirão 25.717 ha 2004 1) 

Monchique (agosto) 17.431 ha 2003  

Monchique (setembro) 15.308 ha 2003  

Castro Marim 8.191 ha 2004 2) 

Tavira (Fonte Salgada) 5.531 ha 2004 3) 

Alcoutim 4.136 ha 2003 4) 

Monchique 1.539 ha 2004  

Tavira (Picota) 489 ha 2004  

Vila do Bispo 330 ha 2003  

Portimão (Mexilhoeira Grande) 199 ha 2003  

Faro (Pontal) 187 ha 2004  

 

1) Afectou os concelhos de Loulé, Silves e São Brás de Alportel, no distrito de Faro, e o concelho de 

Almodôvar, no distrito de Beja; 

2) Afectou também os concelhos de Tavira e Vila Real de Santo António; 

3) Afectou também o concelho de Vila Real de Santo António; 

4) Afectou também o concelho de Castro Marim. 

Fonte: FERN/UAlg. 

Podemos comprovar a sensibilidade da Serra Algarvia no que se refere à 

susceptibilidade a fogos rurais de grande dimensão, resultado de toda uma conjuntura 

desfavorável já referida neste trabalho, envolvendo a ausência de gestão dos matos e 

abandono da atividade agroflorestal. 

É certo que desde 2004 muito mudou na forma de actuar, quer na prevenção, quer 

no combate aos incêndios florestais. Desde então foram vários os documentos estratégicos 

aprovados: os Planos de Ordenamento Florestal (PROF); a Estratégia Nacional para a 

Floresta; os Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI). 

Igualmente a criação dos Gabinetes Técnicos Florestais e das Zonas de Intervenção 

Florestal (ZIF) trouxeram melhorias notáveis. O último incêndio de registar ocorreu em 2009 

na denominada Serra do Caldeirão, afectando desta feita uma área superior a 1.000 ha 
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compreendidos entre as serranias do interior dos concelhos de São Brás de Alportel e 

Tavira. 

Ainda assim adivinha-se um futuro incerto para a gestão preventiva de incêndios 

numa Serra cuja floresta está cada vez mais abandonada à sua sorte, se não forem 

tomadas medidas e concertados esforços entre os pastores e os proprietários florestais, 

conforme proposto neste trabalho, para que o cenário dos grandes fogos no Algarve seja 

contrariado. Faz com certeza sentido debater este tema enquadrando-o na região 

considerada, como se pode comprovar pela Carta de Risco de Incêndio Florestal. Como o 

nome indica, esta carta explica a variabilidade espacial do risco de incêndio, tendo por 

objetivos apoiar o planeamento de medidas de prevenção de fogos florestais e a 

optimização dos recursos e infra-estruturas disponíveis para a sua defesa e combate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Carta de Risco de Incêndio Florestal do Algarve (Adaptado de IGP, 2010) 
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IV. Propostas de gestão da silvopastorícia 

  

1. Modelo à escala local 

 

Promover a pastorícia como uma ferramenta da gestão florestal implica o 

cumprimento de dois princípios base. A instalação de sistemas silvopastoris deve: 

- acontecer em parcelas de terreno com aptidão forrageira17, que disponibilizem 

alimento em quantidade e qualidade minimamente aceitáveis para a manutenção dos 

animais, ao longo de todo o ano; 

- limitar a acumulação de biomassa herbácea e arbustiva nos espaços sujeitos a 

intervenção, com especial atenção caso integrem redes de defesa da floresta. 

Integrar a pastorícia na gestão florestal é articular, no espaço e no tempo, o 

planeamento da gestão da diversidade de formações vegetais com aquele que concerne à 

alimentação do efetivo pecuário ao longo do tempo e em consonância com as suas 

necessidades. Neste contexto, diferentes parcelas de terreno podem revelar maior ou menor 

apetência para afetação ao pastoreio, num dado momento e segundo alguns parâmetros 

como o estado da vegetação, a topografia ou a fertilidade dos solos. 

Como já ficou claro no decurso desta dissertação, as operações de prevenção de 

fogos rurais não existem isoladamente, inserindo-se e justificando-se em projetos por parte 

dos proprietários florestais ou entidades gestoras com abrangência, podendo visar a 

proteção de povoamentos florestais de produção, de povoamentos jovens, a criação de um 

modelo paisagístico diverso, a garantia de um investimento florestal, a defesa do território, 

etc. Da mesma forma, para os pastores, o envolvimento nestas operações de DFCI passa 

por fazer parte de objetivos maiores de desenvolvimento rural e económico baseado na 

produção animal. A utilização de faixas de gestão de combustíveis ou de mosaicos de 

parcelas preparados para o efeito permite uma extensão das superfícies de pastoreio sem 

aquisição de terrenos, uma maior diversificação de atividades no território e aproveitamento 

de recursos no espaço florestal. Conceber um plano de gestão da floresta que integre, pelo 

menos parcialmente, a manutenção de alguns espaços através do pastoreio carece de uma 

atenção particular à sua “interseção”, às denominadas interfaces agroflorestais. A 

                                                      
17

 Considera-se aptidão forrageira a aptidão potencial da produção vegetal de uma determinada área, na 
produção de alimentos para suporte da vida animal, tanto para espécies domésticas como para as selvagens. 
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optimização do funcionamento desta parte comum remete para uma melhoria da globalidade 

do modelo. Assim, deverão ser assegurados os interesses das partes envolvidas. Para os 

pastores, apesar da disponibilidade forrageira na utilização de sistemas extensivos em 

espaços de característica predominantemente florestal poder não ser a mesma que noutros 

sistemas mais produtivos, têm uma possibilidade de aumentar a sua área de exploração. De 

forma análoga, para o proprietário/produtor florestal, a evolução da vegetação espontânea 

pode ser diminuída e vigiada, conseguindo a limpeza dos matos com menores custos, 

resultado de permitir a entrada dos ruminantes nas parcelas e do pastoreio regular. 

O modelo DFCI/pastorícia é o resultado do encontro entre dois projetos dinâmicos, 

que se devem enriquecer um ao outro em vários momentos ao longo do tempo. De qualquer 

forma, a concretização desta operação não pode acontecer sem que sejam contabilizados 

um certo número de elementos biológicos, técnicos, sociais e económicos. 

Qualquer projeto desta natureza exige um estudo cuidado das áreas onde vai ser 

instalado o sistema, o que envolve uma análise da biodiversidade existente, do grau de 

coberto florestal, das características do solo quanto à erosão e fertilidade, do seu 

posicionamento em relação a parcelas ou faixas pertencentes aos dispositivos territoriais de 

prevenção, da distância a outras áreas de pastagem ou à exploração pecuária, entre outros. 

Definimos este modelo como sendo à escala local por representar uma sequência de 

operações e tomadas de decisão que fazem maior sentido se integradas no planeamento 

decorrente da atividade das entidades gestoras de ZIF, em proximidade com os 

intervenientes locais, como explorações pecuárias já existentes e pontualmente distribuídas 

pela região, bem como alguns proprietários florestais. A área de intervenção das ZIF já 

constituídas no Algarve varia entre os 3.000 e 6.000 ha, sendo que a percentagem de área 

ocupada por espaços florestais18 ronda os 60%, chegando nalguns casos aos 80%. Incluem-

se nestas percentagens incultos de longa duração, ocupados por mato, ou pastagens 

naturais, sendo estes os espaços em que prioritariamente se deve perspetivar o fomento da 

pastorícia.  

No terreno, a atividade pecuária cruza-se mais frequentemente com a gestão 

florestal em zonas que não distam muito de aglomerados populacionais, pois é em torno 

destes que os pastores centram a sua atividade e exploração. Dado que, na região 

considerada, a produção de ovinos e caprinos tende para a extinção, resulta que os 

pastores que ainda se mantêm em atividade se insiram na sua maioria em explorações de 

                                                      
18

 Áreas ocupadas por arvoredos florestais de qualquer porte com uso silvopastoril ou os incultos de longa 
duração. Inclui os espaços florestais arborizados e os espaços florestais não arborizados. 
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tipo familiar (cabras) e, em menor número, em explorações com grandes rebanhos 

(ovelhas). Além dos espaços destinados ao pastoreio estarem a diminuir, o número de 

pastores com que se pode trabalhar é também reduzido, pelo que devem ser considerados 

inicialmente projetos que, não abrangendo grandes áreas de intervenção, sejam mais 

específicos para parcelas de terreno contíguas ou próximas àquelas atualmente utilizadas 

por estes pastores. Daí, então já com mais conhecimento e uma base de trabalho, poder-se-

ão procurar formas de articular as intervenções, com maior abrangência, e ocupando outros 

espaços. De salientar ainda o interesse que integrar a instalação de pastagens nos 

dispositivos de prevenção junto aos aglomerados populacionais tem para o aproveitamento 

económico das interfaces agroflorestais, em conjugação com funções de proteção, sendo 

para isso necessária uma coerência com os planos municipais de defesa da floresta contra 

incêndios. 

De qualquer forma, este tipo de gestão do território deve incidir em redes de 

mosaicos de parcelas de gestão de combustíveis, e não só propriamente ao longo das redes 

de faixas. Na prática isto também se verifica devido às dimensões reduzidas das faixas 

primárias existentes na região, sobretudo no que se refere à sua largura, que raramente 

ultrapassa os quinze metros de largura. Entende-se assim a intervenção num conjunto de 

parcelas do território, estrategicamente localizadas, preferencialmente no interior de 

compartimentos definidos pelas redes primária e secundária com o objetivo primordial de 

defesa contra incêndios, onde se procede à gestão dos vários estratos de combustível e à 

diversificação da estrutura e composição da vegetação, através da introdução de ruminantes 

nestas parcelas, com ou sem a instalação de pastagens. 

No entanto, a pastorícia não pode ser considerada um recurso aplicável a qualquer 

espaço florestal, e neste modelo de gestão sugerimos então que seja feito um estudo prévio 

das áreas a intervir. Demonstrativo desta operação seria identificar o potencial das áreas, 

independentemente de a sua localização ser próxima ou afastada de aglomerados 

populacionais, classificando as várias parcelas de terreno em mosaico através da avaliação 

de parâmetros relacionados com a aplicabilidade da pastorícia na gestão dos combustíveis, 

e uma caracterização geral dos espaços. Consegue-se desta forma delinear uma 

compartimentação do território baseada no seu potencial para a silvopastorícia. Uma 

hipótese é classificar as várias parcelas de terreno de uma determinada área segundo 

classes de aptidão para o pastoreio, definidas pela descrição de parâmetros relativos à 

utilização de ovinos e caprinos e que representem as condições mais e menos favoráveis 

para a utilização dos animais. A sobreposição dos parâmetros considerados com algumas 

características das parcelas poderá conduzir a respostas aquando da tomada de decisão no 



A Pastorícia na Prevenção dos Fogos Rurais: uma estratégia para a Serra Algarvia 

55 

 

que se refere à escolha das áreas onde instalar os sistemas silvopastoris, à tipologia das 

intervenções a realizar no terreno, ao maneio animal, bem como a outras vertentes do 

projeto. 

Podemos considerar como parâmetros possíveis a acessibilidade dos terrenos, a sua 

aptidão forrageira e o fitovolume no subcoberto, conforme consta do quadro seguinte 

elaborado pelo autor e apenas a título de exemplo: 

Quadro 4. Classes de aptidão para o pastoreio, e descrição das características gerais dos espaços. 

Classes de aptidão Características gerais dos espaços 

1- Meio impenetrável pelo Homem e muito 

dificilmente pelos animais; sem aptidão 

forrageira; fitovolume no subcoberto muito 

elevado. 

Povoamentos com densidades variáveis; 

lenhosas altas representam mais de 25% da 

cobertura e a cobertura arbustiva (lenhosas 

com menos de 2 m de altura) é superior a 

60%; terrenos com declive bastante 

acentuado; solos degradados com 

afloramentos rochosos. 

  

2- Meio dificilmente penetrável pelos 

animais e com diversas barreiras que 

dificultam a entrada do Homem; com fraca 

aptidão forrageira; fitovolume no subcoberto 

elevado. 

Povoamentos com densidades variáveis; 

lenhosas altas representam 25 a 50% da 

cobertura, a cobertura arbustiva é superior a 

30% e a herbácea inferior a 30%; terrenos 

com declive variável; solos com limitações 

severas. 

 

3- Meio penetrável pelos animais e onde o 

Homem pode avançar contornando os 

arbustos; com fraca aptidão forrageira; 

fitovolume no subcoberto médio. 

Povoamentos com densidades médias; a 

taxa de cobertura de vegetação arbustiva é 

superior a 60% e a cobertura herbácea é 

inferior a 30%, as lenhosas altas inferiores a 

25%; terrenos com declive variável; solos 

com limitações. 
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4- Meio facilmente penetrável pelos animais 

e onde o Homem pode avançar contornando 

os arbustos; com média aptidão forrageira; 

fitovolume no subcoberto médio. 

Povoamentos com densidades variáveis; a 

taxa de cobertura de vegetação arbustiva é 

superior a 60% e a cobertura herbácea é 

superior a 30%, as lenhosas altas inferiores 

a 25%; terrenos com declives suaves; solos 

com algumas limitações. 

 

5- Meio facilmente penetrável tanto pelos 

animais como pelo Homem, com algumas 

barreiras; com boa aptidão forrageira; 

fitovolume no subcoberto baixo. 

 

Povoamentos com densidades elevadas; 

taxa de cobertura de vegetação arbustiva 

está compreendida entre os 30 e 60%, a 

cobertura herbácea é superior a 30%, as 

lenhosas altas são inferiores a 25%; 

terrenos com declive variável; solos com 

limitações ligeiras. 

 

6- Meio facilmente penetrável tanto pelos 

animais como pelo Homem, praticamente 

sem barreiras; com boa aptidão forrageira; 

fitovolume no subcoberto elevado. 

Povoamentos com densidades baixas; a 

cobertura em erva é de 70 a 100%, taxa de 

cobertura de lenhosas pode atingir os 30%; 

planaltos ou vales; solos sem limitações. 

 

De salientar que estas características gerais dos espaços podem não se verificar em 

conjunto e da forma como se expõem neste exemplo, mas que devem resultar de uma 

observação do território e constar de maneira justificada para a opção quanto à classe de 

aptidão para o pastoreio. 

Com a identificação das parcelas segundo parâmetros idênticos aos deste exemplo, 

nos mosaicos correspondentes às áreas em estudo, ficariam definidas potenciais zonas a 

proteger/isolar, eventuais parcelas a integrar percursos de pastoreio por caprinos, zonas de 

pastagem natural ou passíveis de instalação de pastagens melhoradas para ovinos, 

considerando uma correspondência destas finalidades para os espaços com as classes de 

aptidão de 1 a 6. 
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Sempre visando uma modelação do território em que as parcelas florestais, estando 

intervencionadas segundo planos de gestão florestal ou não, sejam interrompidas por áreas 

de terra limpa que previnam a ocorrência dos grandes fogos. De maneira a que estas zonas 

estratégicas não acumulem biomassa combustível, a gestão passa inevitavelmente pela 

implementação de práticas de silvicultura preventiva numa fase inicial em algumas parcelas, 

por forma a permitir a introdução de pequenos ruminantes nos terrenos ou a instalação de 

pastagens onde tal seja exequível, sendo a manutenção de valores baixos de biomassa 

combustível a partir destas intervenções iniciais garantida pela atividade pecuária conforme 

tem sido abordado neste trabalho. Contribui-se ainda com esta planificação em mosaicos de 

parcelas para uma melhoria na paisagem, além da reestruturação das florestas. 

O ordenamento de mosaicos de ocupação agrosilvopastoril compreende a existência 

de um gradiente de alturas de estrato de vegetação que faça a transição da mata para o 

meio circundante nas orlas das florestas, com outros usos do solo. Este gradiente pode 

compreender, considerando um trajeto dos terrenos periféricos para o interior dos 

povoamentos florestais mais densos, parcelas com pastagens, arbustos e/ou povoamentos 

em regime de talhadia19, contribuindo-se assim para uma maior diversidade florística. Outra 

forma de transição pode consistir no aumento gradual da densidade do arvoredo, a partir de 

terrenos com outro tipo de ocupação do solo para o interior dos povoamentos. 

Tem-se então a possibilidade de definir um reordenamento da paisagem, planeando 

a gestão de parcelas do território que por qualquer motivo contrariam fortemente uma 

diversidade na estratificação da vegetação, e que podem até representar áreas de 

acumulação de biomassa combustível e potencial perigo de incêndio. 

 

 

 

 

 

Figura 15. Representação da compartimentação do território (Fonte: Réseau Coupures de 

Combustible, 2006). 

                                                      
19

 Regime de regeneração dos povoamentos florestais, em que a perpetuidade destes povoamentos é 
assegurada pelo aproveitamento dos rebentos de origem caulinar ou radical, resultantes de gomos adventícios 
ou dormentes. Em contraponto com o regime de alto-fuste, em que a perpetuidade é assegurada por 
sementeira, plantação ou regeneração natural. 
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O estabelecimento de uma atuação ao nível de mosaicos de parcelas pode ainda 

trazer maior agilidade nos processos por permitir reunir um número de proprietários mais 

reduzido e facilmente identificável, para em parceria com um ou mais pastores, se chegar a 

uma solução de expansão das áreas de pastoreio (e com isto reduzir os espaços 

abandonados). 

De qualquer forma, importa assegurar que as técnicas de silvicultura aplicadas nos 

espaços florestais sejam compatíveis com os objetivos da exploração pecuária, com os seus 

sistemas de produção e alimentação dos animais. É necessário examinar o projeto de 

maneira a que a gestão e intervenções programadas permitam a viabilidade do sistema de 

pastoreio: desde a dimensão e natureza dos espaços; circulação dos animais e percursos 

de pastoreio; disponibilidade de pasto; infra-estruturas de apoio existentes. Não se trata de 

impor aos pastores projetos desta natureza com uma indemnização mais ou menos 

favorável, mas sim de lhes propor integrar modelos em que os objetivos da produção animal 

estejam associados a objetivos ambientais, segundo o cumprimento de metas na redução 

da biomassa sem negligenciar, como já anteriormente foi referido, uma hipotética 

remuneração pelos serviços prestados. 

A concretização deste modelo de gestão da silvopastorícia tem custos associados e 

carece de financiamento, sendo que para acautelar o interesse das partes envolvidas há 

que surgir com opções válidas tanto para pastores como para proprietários e/ou produtores 

florestais, situação que é necessário contornar para o seu sucesso, e que abordaremos 

mais à frente. Ainda assim, apontamos à partida como interesses para as partes envolvidas 

a possibilidade que representa para os pastores melhorar o maneio animal e possivelmente 

aumentar o efetivo com o aumento também das áreas de pastagem. Os proprietários cujos 

terrenos estão votados ao abandono poderão ter uma solução para evitar eventuais coimas 

no caso de serem notificados pela AFN20, conforme previsto no Código Florestal, além de 

possíveis compensações. De igual forma, propõe-se aos produtores florestais diminuírem os 

custos da redução de biomassa combustível no subcoberto florestal pela introdução dos 

ruminantes, sem dano para as demais atividades e produtos lenhosos, além também de 

possíveis compensações. 

A procura das diversas soluções viáveis para estas questões financeiras e para as 

tomadas de decisão quanto às intervenções técnicas nos terrenos e escolha dos locais onde 

potenciar a existência de sistemas silvopastoris, centra-se nos quadros técnicos que 

compõem as entidades gestoras das ZIF. Estes organismos concentram atualmente a 

                                                      
20

 Autoridade Florestal Nacional. 
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capacidade de fornecer auxílio técnico aos atores locais, bem como uma via direta 

facilitadora da formalização de candidaturas para a obtenção de apoios no âmbito do 

PRODER ou de outros programas comunitários que se afigurem de interesse para a 

beneficiação das intervenções. 

Conforme abordado anteriormente, uma das competências destas entidades 

gestoras é contribuir para a concretização territorial das orientações constantes nos 

instrumentos de planeamento como o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra 

Incêndios, entre outros. Absorvendo as directrizes emanadas pelos instrumentos de 

ordenamento florestal e do território de nível superior, trata-se de um plano plurianual, 

sujeito a avaliações e atualizações anuais, cujos objetivos passam por aumentar a 

resiliência aos incêndios florestais, reduzir a sua incidência, e melhorar a eficácia e a 

eficiência do ataque e da gestão de incêndios, reflectindo assim os objetivos do Plano 

Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios. Por outro lado, atendendo ao facto de a 

maior parte da superfície florestal pertencer a privados, este plano tem ainda como função 

apontar linhas de orientação na gestão da floresta. O referido plano, além de conter 

informação base de interesse para a caracterização dos respetivos territórios, deve ainda 

constituir o delineamento das intervenções a realizar no âmbito de proteção contra incêndios 

a desenvolver em zonas bem definidas. Cada um dos PMDFCI está articulado com o dos 

concelhos vizinhos (em concreto da região do Algarve) no que respeita sobretudo a infra-

estruturas de continuidade como são as redes viárias, faixas de gestão de combustíveis, etc. 

Apesar de a arquitectura dos planos recair em última instância sobre gabinetes florestais 

intermunicipais, o papel das associações de produtores florestais (que na generalidade 

constituem entidades gestoras das ZIF) abrange não só parte da sua concretização como 

também participam na sua elaboração por pertencerem às Comissões Municipais de DFCI. 

Referimos este facto para reforçar o papel determinante que as ZIF e as associações de 

produtores florestais têm no aparecimento de sistemas silvopastoris associados aos planos 

de defesa da floresta. 

A adoção de modelos de gestão da silvopastorícia à escala local exige que a 

atividade dos gestores florestais, entenda-se quadros técnicos das ZIF, integrem a 

pastorícia desde as vertentes técnicas àquelas mais burocráticas envolvendo a elaboração 

de projetos que conciliem e defendam os interesses tanto de proprietários/produtores 

florestais como dos pastores. Para tal é necessário promover o diálogo entre estas partes, 

estimulando a exploração de sinergias e a concretização de projetos viáveis. Neste âmbito, 

tende-se para que entre as competências das entidades gestoras se venham a encontrar as 

seguintes: 
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1. Selecionar as áreas objeto de intervenção e definição dos objetivos de defesa da 

floresta contra incêndios nas unidades de gestão; 

2. Identificar percursos de pastorícia e/ou de instalação de pastagens melhoradas 

na perspetiva de diminuição dos riscos de incêndio na periferia das áreas 

populacionais; 

3. Implantar no mapa à escala concelhia, como exemplo tipo, as áreas a intervir; 

4. Levantamento da agricultura e floresta, a partir do cadastro da propriedade 

rústica, identificando nas áreas a intervir constantes do mapa concelhio, à escala 

1:25000. Atualizar a situação relativa aos proprietários rurais: idade, local de 

residência, quem explora o património fundiário, com que atividades. 

5. Identificar possíveis áreas onde faça sentido instalar pastagens melhoradas que 

sirvam para a produção de feno ou ensilagem para complemento ao pastoreio 

de percurso; 

6. Efetuar uma análise de risco e de investimento, e acompanhar projetos no 

âmbito do PRODER ou outros programas de apoio ao desenvolvimento rural; 

7. Executar as operações tradicionais de manutenção de combustíveis 

proporcionando a utilização de pequenos ruminantes na sua manutenção e, 

eventuais infra-estruturas para o pastoreio: bebedouros, cercas, eventuais locais 

de pernoita dos animais; 

8. Instalar as pastagens melhoradas que possam vir a ser fenadas ou ensiladas de 

acordo com um parecer técnico; 

9. Preparar um protocolo com o(s) pastor(es) envolvidos no que respeita à 

monitorização do projeto. Monitorização essa que obedece ao cumprimento de 

remoção de biomassa combustível em momentos temporais definidos consoante 

o risco de incêndios. 

10. Disponibilizar acompanhamento técnico às partes envolvidas.  

 

Recordamos que as associações de proprietários florestais são organizações que 

abrangem e reúnem em assembleias alguns dos stakeholders que devem ser integrados no 

modelo de gestão da silvopastorícia, podendo constituir uma base de concílio para a sua 

adoção no âmbito de atuação das ZIF e, se possível, dos planos de gestão florestal sem 

esquecer também os PMDFCI. 

É no seio das assembleias que se pode perceber a sensibilidade dos intervenientes 

para a adesão ao modelo de gestão. Por parte dos proprietários florestais avaliar da sua 

disponibilidade para viabilizar a entrada de animais nos seus terrenos, e sobretudo mobilizar 

aqueles cujos terrenos não foram alvo de qualquer gestão nos últimos anos, estimulando a 
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integração no modelo para que sejam realizadas intervenções nas parcelas sob a sua tutela 

alterando o cenário de acumulação de vegetação resultante do abandono. No que se refere 

aos pastores, importa avaliar o seu interesse de adesão, mesmo que se sujeitem a objetivos 

primários de prevenção de incêndios na condução do rebanho. Dados estes passos e com a 

disponibilidade necessária das entidades gestoras para desenvolver as competências 

referidas, pode-se então partir para a elaboração dos planos e concretização de projetos de 

intervenção territorial. 

Caso nesta conjuntura se verifique que a pastorícia é uma oportunidade viável, 

interessa perceber em que moldes gerais se podem estabelecer as parcerias com os 

detentores de explorações pecuárias (ver figura 16). 

Propõe-se então que haja uma disponibilidade da parte dos gestores florestais para 

estimular a integração da atividade pecuária envolvendo pequenos ruminantes (ovinos e 

caprinos), nos dispositivos territoriais de prevenção de incêndios cuja manutenção está a 

seu cargo. Tal pode acontecer de uma forma faseada, ou melhor, com base na proximidade 

entre as pastagens ou percursos de pastoreio utilizados pelas explorações e as zonas 

sujeitas a manutenção para prevenir incêndios, inseridas nas áreas de intervenção dos 

gabinetes florestais e entidades gestoras. 

Questionamos a hipótese de desenvolver um trabalho com os pastores locais em 

que o pastoreio seja planeado de maneira a evitar a acumulação de vegetação aquando dos 

meses mais propícios à ocorrência de fogos, num mosaico de parcelas onde se permite 

pastorear a totalidade ou parte de um rebanho. Em contratos de cedência de exploração 

agrícola celebrados entre proprietários florestais e pastores estariam estabelecidos os 

direitos e deveres de cada uma das partes, assim como eventuais contrapartidas. Neste 

caso, aquilo que se pretende é experimentar a implementação de sistemas silvopastoris, 

alterando parcialmente o sistema de exploração pelos pastores da região e levando-os a 

ocupar-se de terrenos inseridos no denominado espaço florestal (entenda-se espaço com 

interesse florestal, normalmente com baixa atividade agrícola e portanto também baixa 

aptidão para a pastorícia), de maneira a complementar o constante e mais dispendioso 

recurso às técnicas manuais ou mecânicas tradicionalmente usadas na gestão de 

combustíveis. Este cenário pode ser alcançado de forma faseada, perspetivando-se como 

opção para o pastor entrar no sistema apenas com uma parte do rebanho, mantendo a outra 

parte segundo o funcionamento normal da exploração, o que acaba por configurar uma 

minimização do risco no caso de fracasso do sistema silvopastoril e com isso um estímulo à 

experimentação. 
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   Por iniciativa das entidades 

  gestoras de ZIF (gestão total) 

Figura 16. Organograma que propõe três hipóteses conducentes à contratualização de um projeto associando a pastorícia à DFCI. 
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                             objetivos de DFCI           DAS ZONAS DE DFCI 

                         O pastor encontra uma oportunidade 
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A abordagem de proximidade pode evoluir para uma situação em que a instalação 

silvopastoril é pensada de raiz, sendo a sua conceção planeada de maneira a que a 

exploração se integre completamente na rede de defesa da floresta contra incêndios, como 

as faixas de gestão de combustíveis. Situação que pode obrigar o pastor a conduzir a 

totalidade do rebanho por superfícies com menor disponibilidade de alimento, mas que lhe 

deve valer uma compensação do menor valor produtivo dos animais pelo cumprimento de 

objetivos de redução de biomassa. 

Colocamos ainda a hipótese de os gabinetes florestais ou entidades gestoras 

assumirem, numa perspetiva de gestão total, um papel de incentivo e reconhecimento da 

silvopastorícia enquanto ferramenta para a minimização dos riscos de incêndios. Numa ação 

independente da contratualização com os pastores, algumas entidades florestais dispõem 

dos meios suficientes para gerir a condução de um rebanho de caprinos cuja finalidade 

fosse o aproveitamento da sua capacidade de consumir boa parte da vegetação. Sendo este 

o principal interesse zootécnico pode-se ponderar uma solução económica que é a 

aquisição de animais de refugo. Animais que, por razões de diferente ordem, podem já não 

ter interesse produtivo ou até valor comercial, mas que cumpram a tarefa de limpeza dos 

matos. Assim podem-se enquadrar fêmeas adultas cuja aptidão explorada tenha sido a 

produção de leite, ou machos adultos que tenham servido como reprodutores, a título de 

exemplo. Dispondo as entidades florestais de sapadores, veículos e máquinas agrícolas, 

bastaria a aquisição de algum material para que, com o acompanhamento técnico 

adequado, esta hipótese se tornasse realizável. 

De qualquer forma não se pode abordar estas questões sem ponderar a tipologia das 

intervenções e o financiamento necessário para as concretizar. A implementação deste 

modelo de gestão da silvopastorícia tem custos associados e carece de financiamento que 

deve ser procurado nas medidas de apoio de enquadramento comunitário, com recurso aos 

organismos do estado. Mais uma vez as entidades gestoras das ZIF colocam-se numa 

posição primordial na prossecução da gestão silvopastorícia, sendo que acumulam a 

experiência de elaboração e acompanhamento de projetos individuais junto das associações 

de produtores florestais. 

Recordamos que a silvopastorícia surge, nos instrumentos de estratégia e 

planeamento para os espaços florestais, como prática a integrar duas linhas de ação 

distintas: a “Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos”, e a “Melhoria da 

produtividade através da gestão florestal sustentável”. Analisando a concretização deste 

facto ao nível do PRODER, importa abordar a aplicação das subações n.º 2.3.1.1, “Defesa 

da floresta contra incêndios” e n.º 2.3.2.2, “Instalação de sistemas florestais e agroflorestais” 
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compreendidas, respetivamente, nas ações n.º 2.3.1, “Minimização de riscos” e n.º 2.3.2, 

“Ordenamento e recuperação dos povoamentos” que constam da medida n.º 2.3, “Gestão do 

espaço florestal e agroflorestal”. 

A tipologia dos investimentos apoiados pela subação n.º 2.3.1.1 prende-se com a 

instalação e manutenção tanto de faixas como de parcelas de gestão de combustível e 

ainda a construção e beneficiação de pontos de água. Efetivamente as práticas agrícolas e 

silvopastoris são sustentadas, embora não exista uma referência clara a intervenções 

ligadas à pastorícia que sejam abrangidas pelo apoio, como por exemplo a instalação de 

pastagens. Apenas se excluem os investimentos relativos a atividades agrícolas, incluindo 

pastagens, em locais que já beneficiem de apoio agro-ambiental. No entanto, esta subação 

tem permitido boa parte das alterações emergentes nos espaços florestais durante os 

últimos anos através do apoio à execução de controlos da vegetação espontânea e da 

redução de densidades, o que tem conduzido à abertura de aceiros e limpeza de matos, ou 

seja, ao estabelecimento da rede de faixas e mosaicos de parcelas de gestão de 

combustíveis. Tendo em conta o modelo de gestão silvopastorícia, vislumbramos uma 

oportunidade para que as entidades gestoras das ZIF despoletem o envolvimento dos 

pastores dispensando-os de assumir o custo de desmatações e preparação de incultos a 

submeter ao sistema silvopastoril. O que se afigura como um estímulo à utilização pecuária 

de espaços intervencionados que, por proximidade ou outra razão de interesse, passem a 

ser geridos numa parceria entre os proprietários florestais e os pastores. É razoável 

considerar aqui também uma solução com particular incidência nos terrenos abandonados, 

e na capacidade de os converter para uma finalidade claramente mais rentável. Esta opção 

tem mais sentido num trabalho com explorações de gado caprino, pela inelegibilidade da 

instalação de pastagens, e por estar mais associada a intervenções simples de desmatação. 

O comportamento de pastoreio pretendido para a manutenção destes espaços pelos 

animais seria de consumo tanto de vegetação ao nível do estrato herbáceo como do 

arbustivo, de maneira a atrasar a regeneração dos matos. 

Existindo proximidade entre as zonas de DFCI a pastorear e as explorações 

pecuárias vislumbramos uma inclusão da pastorícia na gestão florestal mais facilitada e com 

algum caráter experimental, como já foi referido. O maneio dos animais passaria pela 

utilização das instalações já existentes da exploração, sendo as maiores mudanças para o 

pastor as que dizem respeito a novos percursos de pastoreio ou rotação de pastagens caso 

recorra ao aparcamento. O cenário seguinte, que resulte na introdução dos animais em 

zonas mais afastadas da exploração, o que em muitos casos significa a ocupação de 

espaços afastados dos aglomerados populacionais e mais interiores nos espaços florestais, 
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já obriga a que se pondere a construção de infra-estruturas de apoio, como por exemplo 

capril e pontos de água, o que acaba por constituir um obstáculo dada a necessidade de 

investimento. Ainda assim trata-se de um cenário para o qual interessa tender a intervenção, 

considerando as matérias abordadas no presente trabalho e todas as externalidades 

positivas apontadas à pastorícia.  

No que se refere à subação n.º 2.3.2.2, a abordagem em termos de apoio à 

silvopastorícia é mais específica. São concedidos apoios aos investimentos de instalação de 

sistemas agroflorestais em terras agrícolas21. Desta feita são elegíveis as intervenções de 

instalação de pastagens biodiversas22, correcção e fertilização do solo, aquisição e 

instalação de protecções individuais de plantas para conciliar a arborização com a presença 

de ruminantes. O que permite pensar a instalação silvopastoril não apenas como um 

sistema em que a exploração pecuária aumenta as áreas de pastagem por lhe ser facultada 

a utilização de alguns espaços florestais com a totalidade ou uma parte do rebanho, como 

uma forma de evoluir para um sistema concebido para se integrar nesses espaços desde a 

sua conceção, mesmo que isso implique que a instalação seja feita de raiz ou que se 

proceda à deslocalização da exploração. Neste cenário torna-se viável o trabalho com 

ovinos, com recurso a pastagens de maior produtividade permitindo alimentar mais animais 

de forma sustentável, com possibilidade de rendimento acrescido dos terrenos agrícolas que 

existam nos dispositivos territoriais de DFCI, além da elementar ocupação e manutenção do 

controlo da vegetação associado à subação anterior. 

Tal não obstando a que a conceção do sistema silvopastoril venha a envolver a 

candidatura às duas subações, com recurso a rebanhos de ovinos e caprinos para utilizar 

superfícies de pastagem natural ou melhorada, estrategicamente localizadas, com diferentes 

características. Que abranjam duas tipologias de intervenção ao nível da DFCI, por um lado 

a interrupção da continuidade entre povoamentos florestais através da ocupação de 

espaços interiores com pastagem, e por outro lado o controlo dos matos para criar 

descontinuidades de vegetação em espaços estratégicos. De qualquer forma, apontamos de 

novo a necessidade de construção de infra-estruturas de apoio à pastorícia. 

                                                      
21

 Entende-se por terra agrícola a área que nos últimos 10 anos tenha sido objeto de uma utilização agrícola 
regular, incluindo pousios até 6 anos e pastagens naturais com um encabeçamento mínimo de 0,15 cabeças 
normais, em que, existindo espécies florestais, estas correspondam a uma densidade inferior a 60 árvores por 
hectare ou, quando tiverem altura inferior a 2,5 m, tenham uma densidade inferior às constantes do anexo A e, 
no caso de uma área sujeita a pousios, a regularidade da utilização agrícola corresponda, no mínimo, a uma 
utilização agrícola entre dois períodos consecutivos de pousio. 
22

 A pastagem biodiversa é uma pastagem permanente com elevada diversidade florística constituída 
homogeneamente por pelo menos 30% de leguminosas e seis espécies ou variedades distintas de plantas, na 
primavera. 
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É ainda no enquadramento das ações constantes do PRODER que se encontra mais 

uma justificação para o papel fulcral na gestão da silvopastorícia atribuído nesta tese à 

atuação das entidades gestoras das ZIF. Além de serem dotadas dos meios técnicos para a 

concretização do modelo de gestão e de participarem nas várias vertentes da gestão 

florestal, posicionam-se como beneficiários prioritários à concessão de apoios. É um fator 

comum as entidades gestoras de ZIF poderem beneficiar de grande parte dos apoios 

previstos, assim como outras organizações de produtores florestais. De referir ainda a 

importância da criação do Fundo Florestal Permanente23, instituído em 2004, que já 

concedeu cerca de dez milhões de euros em apoios para a constituição e funcionamento 

das ZIF, sendo uma fonte de financiamento independente do PRODER, que poderá vir a ser 

o último quadro comunitário. 

Por enquanto, as intervenções ligadas à defesa da floresta contra incêndios 

promovidas pelas entidades gestoras são financiadas a 100% no caso de se localizarem nas 

faixas de gestão de combustíveis, a 90% caso se trate de outros investimentos e, por fim, a 

50% quando se referem à aquisição de equipamentos específicos. Tenha-se em atenção 

que para a elegibilidade das operações capazes de promover a silvopastorícia na defesa da 

floresta contra incêndios, quaisquer projetos de investimento relativos às redes primária e 

secundária de faixas e mosaicos de parcelas de gestão de combustível devem estar 

inscritos nos PMDFCI ou integrados nos instrumentos de planeamento das ZIF, no que 

concerne aos mosaicos. É essencial que a gestão silvopastorícia seja equacionada na 

realização destes planos, e mais uma vez o contexto das entidades gestoras ZIF assume 

particular importância, a par de outras entidades que constituem as Comissões Municipais 

de DFCI. 

Quanto às intervenções referentes à instalação de sistemas agroflorestais, o nível 

dos apoios aos projetos de investimento promovidos pelas entidades gestoras das ZIF é de 

50%. Deve ainda atentar-se às obrigações dos beneficiários, que têm de satisfazer as 

seguintes condições: cumprir as densidades mínimas constantes no anexo B; não exceder o 

encabeçamento de 1,5 cabeças normais24 (o que equivale a dez ovinos ou caprinos com 

mais de um ano por ha); e manter, no mínimo, três folhas por exploração. Também neste 

                                                      
23

 O Fundo Florestal Permanente consiste num fundo de apoio ao investimento com vista à gestão e 
ordenamento florestais, ações de prevenção de incêndios, e ainda investigação. Tem várias fontes de receita, 
entre as quais uma percentagem do imposto que incide sobre o consumo dos produtos petrolíferos e 
energéticos, uma percentagem do valor de coimas afectas por lei à floresta, parte do rendimento da 
exploração de matas públicas sob gestão do estado, etc. 
24

 Cabeça normal é uma unidade padrão que relaciona os efetivos em função das espécies e das idades, através 
de uma tabela de conversão em que um animal adulto da espécie bovina corresponde a 1 CN.  
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caso importa que a gestão silvopastorícia seja incluída nos PMDFCI e PGF para que as 

operações inerentes apresentem coerência técnica e reúnam critérios de elegibilidade. 

Convém ainda não esquecer que nesta subação é contemplado um prémio à 

manutenção, durante um período máximo de cinco anos, destinado a cobrir as despesas de 

manutenção dos povoamentos florestais instalados, no caso de florestação de terras 

agrícolas e de terras agrícolas abandonadas25. Apesar de a manutenção aqui abordada ser 

de caráter florestal e inerente a projetos que envolvam a florestação de terras, afastando-se 

por isso do conceito de manutenção através da pastorícia a que nos temos referido ao longo 

do documento, esta não deixa de ser uma componente de financiamento a ponderar para a 

viabilidade económico financeira necessária à implementação do sistema silvopastoril, e ao 

interesse das partes envolvidas. Os prémios à manutenção dependem do tipo de 

povoamento, sendo de 160 euros/ha/ano em povoamentos de folhosas, e de 100 

euros/ha/ano em povoamentos de resinosas. 

Curiosamente, no que diz respeito à ação n.º 1.3.2, “Gestão Multifuncional”, da 

medida n.º 1.3, “Promoção da competitividade florestal”, não são contemplados projetos de 

investimento envolvendo a silvopastorícia, sendo apoiadas outras atividades de suporte 

como a cinegética, a pesca, a apicultura e o aproveitamento dos recursos silvestres. 

Existe um outro caminho visando a viabilidade económica do modelo de gestão 

silvopastorícia à escala local que se prende com as pastagens biodiversas, mais 

concretamente com as Pastagens Permanentes Semeadas Biodiversas Ricas em 

Leguminosas. As PPSBRL são uma inovação nacional introduzida pelo engenheiro David 

Crespo, baseada numa sementeira de até vinte espécies ou variedades diferentes de 

gramíneas e leguminosas. Este tipo de pastagem é passível de ser semeado com 

mobilização mínima do solo. Dada a riqueza destas pastagens em leguminosas, são 

reconhecidas como um sistema altamente eficiente de sequestro de dióxido de carbono, 

transferindo o carbono para o solo sobre a forma de matéria orgânica. Em estudos 

realizados foram comparadas pastagens naturais e PPSBRL em oito locais no país, 

verificando-se que as parcelas com PPSBRL registaram aumentos superiores da 

concentração de matéria orgânica do solo. A prática da sementeira direta (eliminação da 

mobilização do solo para a sementeira de culturas anuais) foi igualmente documentada com 

grandes potencialidades. Visto o solo não ser mexido, as raízes e outras formas de matéria 

orgânica ficam mais estabilizadas em profundidade, e então o efeito de sequestro de 

carbono é aumentado. 

                                                      
25

 Entende-se terra agrícola abandonada como a área que foi objeto de uma utilização agrícola regular e se 
encontra inculta há mais de seis anos. 
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Nesta linha surgiu em 2009 o projeto Terraprima - Fundo Português de Carbono26 

que pretende remunerar os agricultores pela prestação do serviço ambiental de sequestro 

de carbono em novas áreas de PPSBRL dedicadas à produção animal em regime extensivo. 

Oportunidade que pode ser aproveitada para converter determinados espaços onde é 

negligenciado qualquer tipo de intervenção por meio da instalação de pastagens, e com isto 

promover através da pastorícia descontinuidades na vegetação que previnem a ocorrência 

dos grandes fogos. Podem aderir ao projeto todas as sementeiras de novas áreas de 

PPSBRL em sequeiro e regadio, não sendo permitidas re-sementeiras. Contudo, a utilização 

anterior do terreno terá que ter sido pastagem natural ou qualquer forma de cultura anual 

temporária, em subcoberto (sem diminuição da densidade florestal) ou área limpa, o que 

pode constituir um entrave para a finalidade que apontamos. Os animais de pastoreio 

elegíveis são bovinos e ovinos. Estando sujeito a seguir determinadas obrigações técnicas e 

cumprir requisitos previstos em contrato, o montante do apoio concedido ao agricultor pode, 

no máximo, ser de 200 euros/ha. Estima-se que, atualmente, exista uma área de cinquenta 

mil hectares destas pastagens no nosso país, envolvendo várias explorações nas regiões da 

Beira Interior, Ribatejo e Alentejo. 

O projeto Terraprima, em parceria com a UNAC27, propõem-se ainda remunerar o 

sequestro de carbono no solo em áreas florestais com pastoreio, por utilização de corta-

matos ou destroçador no controlo da vegetação arbustiva, sem qualquer mobilização do 

solo. O que se pretende é a substituição de métodos considerados destrutivos do solo, 

como a gradagem, por uma intervenção com recurso a corta-matos ou destroçador, que é 

uma intervenção à superfície, sem consequências negativas para o solo e que promove o 

sequestro de carbono ao permitir a acumulação de matéria orgânica. O período de 

compromisso é entre 2011 e 2014, sendo elegíveis áreas de sobro, azinho, carvalho negral 

e pinheiro-manso sujeitas a pastoreio. A remuneração aos agricultores estima-se que ronde 

os 40 euros/ha. 

Apesar de surgir ainda com base em técnicas de gestão de combustíveis mecânicas, 

este projeto constitui mais uma oportunidade para estimular a prática da pastorícia nos 

serviços de redução da vegetação existente no subcoberto florestal ou em áreas sujeitas ao 

abandono e evolução dos matos. Não esqueçamos que este controlo da vegetação 

                                                      
26

 O projeto Terraprima - Fundo Português de Carbono consiste na remuneração dos agricultores pelo carbono 
sequestrado até 2014 em áreas de PPSBRL semeadas nos anos de 2011 e 2012, bem como pela alteração do 
sistema de controlo mecânico dos matos, em áreas florestais com pastoreio. Tem como objetivo contribuir 
para o cumprimento nacional do Protocolo de Quioto, através da aquisição de unidades de cumprimento ao 
abrigo dos mecanismos previstos no Protocolo de Quioto e da promoção da redução adicional de emissões de 
gases com efeito de estufa, através de projetos domésticos. 
27

 União da Floresta Mediterrânica. 
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arbustiva, ao promover a acumulação de matéria orgânica no solo, acaba também por 

deixar no terreno biomassa combustível que pode constituir “bombas incendiárias”. Este não 

deixa de ser um risco para a propagação de fogos florestais, mas que pode ser diminuído 

com recurso ao pastoreio, principalmente por caprinos. 

No decorrer do período de 2008 - 2012, Portugal comprometeu-se a restringir a 

emissão de gases com efeito de estufa, o que obrigou o Estado a recorrer a algumas 

medidas. Uma dessas medidas é a contabilização dos chamados “sumidouros naturais”, 

estipulados no artigo 3.4 do Protocolo, tendo Portugal optado por contabilizar todos, 

abrangendo a gestão florestal, gestão de áreas agrícolas e gestão de pastagens. Por este 

facto se justifica a remuneração destas atividades. 

Há já alguns exemplos de entidades privadas que financiam sequestro de carbono, 

como é o caso da EDP28, que estabeleceu um contrato pioneiro a nível europeu com a 

empresa agrícola Terraprima. Esta matéria tem sido igualmente alvo do interesse das 

entidades gestoras das ZIF e organizações florestais para remuneração das suas 

atividades, nomeadamente pelo papel de DFCI e florestação com espécies arbóreas de 

reconhecido impacto no sequestro de carbono. 

 

 

2. Modelo à escala regional 

 

A denominação atribuída a este modelo deriva da sua maior abrangência e 

complexidade quando comparado com o modelo abordado anteriormente. Destaca-se por 

representar uma intervenção de repovoamento pecuário a larga escala, envolvendo várias 

entidades em parceria, cuja atuação recai sobre objetivos que passam não só pela 

prevenção de incêndios, como também pelo desenvolvimento social e económico das zonas 

rurais. 

Para o sucesso do repovoamento pecuário em áreas florestais a larga escala, no que 

diz respeito à área de intervenção e efetivo animal, importa considerar o aproveitamento dos 

bens carne e leite. Deve ocupar-se de um modelo que combata a atual conjuntura de fraca 

rentabilidade da exploração de caprinos em regime extensivo, fortalecendo esta atividade a 

nível regional de diferentes formas: 

                                                      
28

 Empresa Energias de Portugal. 
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- incentivar a ocupação e utilização dos espaços rurais como principal política de 

prevenção, estimulando a participação da população ativa residente; 

- atrair investimento, através de fundos comunitários e parcerias com entidades 

públicas ou privadas; 

- criar uma dinâmica empresarial que rentabilize os produtos da exploração 

animal, nomeadamente, a comercialização de carne, leite e queijo. 

- optimizar a sustentabilidade económica, social e ambiental. 

Baseamos este modelo no projeto “Self Prevention”, recentemente apresentado na 

Guarda pelo Agrupamento Estratégico de Cooperação Territorial Duero - Douro, e 

denominado Modelo Auto-organizativo para a Prevenção de Incêndios Florestais. Trata-se 

de um sistema inovador que prevê a reintrodução no território de 150.000 caprinos com o 

intuito de que sejam os animais a actuar como “limpadores naturais”, conforme temos vindo 

a abordar ao longo deste trabalho, dos campos agrícolas abandonados e florestas, deixando 

livres de vegetação zonas de potencial perigo de incêndio. Congrega muitas dezenas de 

freguesias e municípios da raia portuguesa e espanhola, confinantes com os distritos da 

Guarda e Bragança, e as províncias espanholas de Zamora e Salamanca, ao todo 187 

entidades de ambos os lados da fronteira. 

O “Self-Prevention” conta com um investimento de 48 milhões de euros e contempla 

a fundação de uma empresa (uma Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A. com 

51% de participação pública e 49% privada, da qual a população se pode tornar sócia pela 

cedência de terrenos para pastoreio, cabras ou participação económica) que se 

responsabiliza pela distribuição dos efetivos caprinos e pela criação de equipamentos de 

suporte à rentabilidade económica do projeto. Para sustentar a exploração de sessenta 

rebanhos de aproximadamente 2.500 cabeças antevê-se a construção de onze queijarias e 

uma leitaria, dois matadouros para o abate dos animais (um em Portugal e outro em 

Espanha), uma central de comercialização com plataforma logística de transporte e 

distribuição, quinze lojas/restaurantes, uma fábrica de rações, além da prestação de 

serviços de maneio silvopastoril, aproveitamento de biomassa e serviços indiretos de 

promoção turística em torno da cabra. 

Afigura-se então como um projeto pensado para responder de forma autónoma a 

algumas problemáticas associadas à exploração extensiva de pequenos ruminantes, 

atividade que está, nos moldes actuais, condenada à extinção. Um dos fatores inovadores é 

o desenvolvimento de uma empresa agro-alimentar que compreende a transformação e 
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comercialização dos produtos leite e carne, segundo um conceito “do campo para a mesa”. 

De facto, a dependência vivida pelos pastores no baixo preço a que a indústria 

transformadora decide comprar os seus produtos, juntamente com o aumento do preço das 

matérias primas para a suplementação fornecida aos animais devido em muitos casos à 

baixa produtividade das pastagens, têm sido dos fatores mais limitantes à viabilidade 

económica da atividade. Ao actuar num ciclo fechado “do campo para a mesa”, dispondo de 

matadouros e instalações de transformação para a produção de queijo, leite e peças de 

carne, bem como pontos de venda direta, e não esquecendo a fábrica de rações, o modelo 

consegue gerar um valor económico adicional em cada fase que rentabiliza o serviço de 

pastoreio. A empresa controla as fileiras das carnes e dos produtos láteos dispensando 

intermediários e alcançando, desta forma, maior rentabilidade para os bens resultantes da 

exploração em regime extensivo dos caprinos utilizados na redução de biomassa 

combustível e prevenção de incêndios. Ainda assim, não se exclui a integração no sistema 

de caprinos explorados em regime semi-intensivo, para compensar a fraca rentabilidade que 

pode advir da exploração puramente em regime extensivo. 

Estima-se que das explorações pecuárias se obtenha uma produção de carne 

baseada na produção de cabrito de qualidade com oito a dez quilos de peso aos 25 - 30 

dias de vida. Os animais de refugo não são esquecidos, embora resultando numa carne de 

difícil comercialização pondera-se a possibilidade de se produzirem também produtos 

cárneos frescos transformados (hambúrgueres, salsichas, etc.), o que confere valor 

comercial a um produto que à partida não teria. Assim sendo, serão construídas infra-

estruturas de abate e transformação em que se estima uma capacidade de abate de 850 

cabritos/dia (151.700 cabritos/ano) e 150 cabras de refugo/dia (30.350 cabras de 

refugo/ano), o que pode equivaler a 3.800 Kg de carne/dia (910.500 Kg de carne/ano). 

Calcula-se que as receitas da comercialização de cabritos e produtos cárneos 

transformados rondem os nove milhões de euros anualmente. 

No que diz respeito à produção de queijo, através da empresa que gere o “Self-

Prevention” construir-se-ão um total de onze queijarias. Destas, duas serão especializadas 

exclusivamente na produção de queijo de pasta mole, com um uma produção anual média 

de 760.000 Kg, cada uma. As restantes nove queijarias dedicar-se-ão à produção de queijos 

curados e semi-curados, com uma produção anual média de 380.000 Kg, cada uma. Com a 

venda direta destes e de outros produtos não referidos isoladamente, como leite e iogurtes 

que também se prevê virem a ser produzidos, o projeto estima que as receitas rondem os 

trinta milhões de euros por ano. 
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Dado que as instalações pecuárias, as de transformação e os pontos de venda se 

encontrarão distribuídos pelo território de atuação da AECT Duero-Douro, que se estende 

por cerca de 9.000 Km2, torna-se essencial assegurar uma boa logística de transportes para 

a circulação das matérias-primas e de produtos elaborados. Para tal, será ainda construída 

uma central logística com câmaras de refrigeração e que sirva de controladora do 

movimento de camiões e outros veículos de distribuição. 

Naturalmente que o funcionamento de todas estas infra-estruturas exige o 

recrutamento de mão-de-obra, antevendo-se a criação de cerca de quinhentos postos de 

trabalho diretos. Tratam-se portanto de objetivos ambiciosos que se pretende venham a 

remunerar um investimento elevado, e que trazem dinamismo a nível sócio-económico ao 

território. Além de gerar emprego, estimula ainda a participação das populações num 

sistema de ações sob a fórmula: uma cabra equivale a uma ação; um hectare equivale a 

três ações. Este sistema de participação social permite que proprietários florestais, pastores 

ou elementos da população se associem à empresa, o que nalguns casos traz um benefício 

duplo para os aderentes, já que a par de remunerarem a prevenção de incêndios, poderão 

ainda receber rendimentos da empresa em função da sua contribuição para a mesma. 

Conforme já foi referido, o “Self-Prevention” abrange geograficamente os distritos 

portugueses da Guarda e Bragança, e as províncias espanholas de Zamora e Salamanca. 

Onde se pretende estabelecer um modelo auto-organizativo para a prevenção de incêndios 

através do repovoamento dos espaços com ruminantes vocacionados para a limpeza dos 

matos, cujas aptidões mistas (carne e leite) são exploradas e os produtos resultantes da 

atividade comercializados de uma forma que gera riqueza no território. 

O propósito fundamental do modelo é a DFCI recorrendo ao pastoreio sustentável 

com efetivos caprinos. As explorações de regime extensivo devem portanto considerar-se o 

seu pilar essencial. O número das instalações pecuárias e respetivas áreas de pastoreio vai 

depender dos terrenos cedidos para este fim, da sua qualidade e da situação dos mesmos. 

Como se pretende o pastoreio em zonas montanhosas e de topografia declivosa serão 

preferidas raças autóctones. Por conseguinte, do lado português consideram-se adequadas 

para o modelo as raças: Serrana; Preta de Montesinho; Charnequeira e Bravia. As raças 

Serrana (Transmontana) e Charnequeira (Beiroa), são as que terão maior importância dada 

a região considerada. 
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Figura 17. Mapa da área de intervenção do projeto “Self-Prevention”. 

Apesar de ter sido estruturado para o norte do país, um modelo de natureza idêntica 

poderia ser enquadrado na região objeto deste estudo, que é a Serra Algarvia, visando o 

aproveitamento da cabra Algarvia e dos produtos de qualidade reconhecida que lhe estão 

associados. 
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V. Considerações finais 

 

Assumimos então, ao longo deste trabalho, a pastorícia como prática a integrar as 

intervenções de DFCI segundo duas perspetivas principais subentendidas nos diferentes 

modelos, uma de economização dos recursos dispendidos na limpeza dos espaços e outra 

de rentabilização dos mesmos através do aproveitamento dos bens resultantes da 

exploração animal. 

Considerando que grande parte das explorações de caprinos e ovinos a trabalhar em 

regime extensivo no nosso país debate-se, nos moldes actuais, com o problema da evidente 

falta de rentabilidade, comprovada pelo abandono da atividade e consequente diminuição 

das áreas pastoreadas e efetivos pecuários. Questão tão mais subjacente quando estudos 

como o desenvolvido pelo projeto LACOPE29 e o próprio comportamento dos agentes 

económicos mostram que o pastoreio extensivo dificilmente é rentável, e muito do que existe 

depende de subsídios da PAC. 

Propomos portanto que haja um envolvimento de pastores em parceria com 

entidades responsáveis pela defesa da floresta, de maneira a que seja valorizado o serviço 

de pastoreio, quer seja com base na remuneração direta deste serviço ou indiretamente no 

planeamento de zonas como extensão das áreas de pastagem utilizadas pelas explorações 

pecuárias. Não constituindo uma solução para o problema, talvez possa ser uma “bomba de 

oxigénio” para algumas explorações, principalmente para aquelas que se situam nas zonas 

consideradas desfavorecidas. Para isso, apelamos a um olhar sobre o uso dos animais em 

pastorícia para complementar as técnicas actuais de gestão combustível, essencialmente 

mecânicas e baseadas em consumo de energia fóssil, numa óptica das despesas e receitas 

envolvidos no necessário controlo da vegetação e consequente prevenção de incêndios. Um 

estudo que compare as técnicas actuais de gestão de combustíveis com técnicas 

silvopastoris, incluindo uma análise à relação custos benefícios e a critérios de rentabilidade 

para o proprietário florestal ou entidade responsável pela gestão florestal. Estamos em crer 

que faz sentido diminuir os custos da intervenção mecânica, com benefícios que abrangem 

ainda o fomento da biodiversidade, melhoramento paisagístico e enriquecimento do solo 

resultantes do pastoreio. Esta perspetiva pode-se enquadrar, a título de exemplo, em 

projetos piloto de natureza municipal, na procura de modelos alternativos de produção 

pecuária capazes de conciliar dois objetivos: planear a pastorícia enquanto ferramenta para 

                                                      
29

 Projeto LACOPE - EVK2 2001-00259 Landscape Development, Biodiversity and co-operative Livestock Systems 
in Europe. 
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a minimização do risco de incêndios florestais e rurais e, simultaneamente, garantir a 

produção local de matéria prima para os produtos tradicionais, tais como o queijo, ou 

mesmo para produtos gastronómicos. 

O modelo mais evoluído, o que verdadeiramente espelha a ideia que defendemos de 

uma nova pastorícia e que supomos capaz de dar frutos mais interessantes, envolve várias 

soluções técnicas e económicas possíveis, todavia obriga a uma articulação mais cuidada e 

estreita da atividade pecuária baseada na pastorícia com a atividade florestal. Este modelo 

passa também pelo ensaio de uma nova compartimentação da paisagem das áreas de 

mata, no sentido de obter um mosaico paisagista de mata estreme interrompido 

criteriosamente com zonas de pastorícia. Para tal há que abrir faixas de controlo de 

biomassa, muito mais largas do que os actuais aceiros (dimensão a definir caso a caso 

pelos especialistas de controlo de incêndios florestais) e, eventualmente, prever a existência 

de parcelas de gestão de combustíveis de alguns hectares voltadas para a instalação de 

pastagens (Moreira, 2007). 

Neste papel de conciliação entre as atividades florestal e pecuária, sublinhamos 

novamente a importância vital das entidades gestoras das ZIF. Um dos aspectos que 

importa salientar centra-se na formação de pessoal polivalente, mencionamos os sapadores 

florestais, tornando-os aptos a exercer funções ligadas ao pastoreio, principalmente no que 

se refere à condução de rebanhos de caprinos, além das funções normais decorrentes dos 

serviços operativos da gestão florestal. Esse novo tipo de funcionário polivalente demarca-

se da imagem por vezes desagradável e pouco apetecível que a função pastor representa 

como atividade profissional, perspetiva geral para muitos jovens. De forma análoga, urge 

também encetar esforços no sentido de dar formação aos pastores, que os capacite para 

desempenharem outras tarefas para além daquelas relacionadas com o pastoreio, podendo 

envolver a operação de máquinas agrícolas e florestais, a colaboração na deteção de 

incêndios, o desempenho de ações de apoio ao fogo controlado, entre outros. 

Acreditamos ser essencial explorar todas as sinergias possíveis entre a floresta e a 

pastorícia, para benefício dos imperativos de diminuição de risco de incêndio, e numa 

perspetiva de sustentabilidade económica da gestão dos espaços rurais. 
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VII. Anexos 
 

Anexo A - Densidades máximas para a ocorrência de espécies florestais jovens em terras agrícolas. 

 

Espécies 
Plantas por 

hectare 

Sobreiro ……………………………………………………………………… 

Azinheira …………………………………………………………………….. 

Pinheiro-manso ……………………………………………………………... 

180 

Outras folhosas ……………………………………………………………... 
480 

Outras resinosas ……………………………………………………………. 
720 

 

 

 

 

 

Anexo B - Densidades mínimas das espécies florestais após a instalação de sistemas agroflorestais. 

 

Espécies 
Plantas por 

hectare 

Folhosas ……………………………………………………………………… 

Pinheiro-manso ……………………………………………………………… 

80 

Outras resinosas ……………………………………………………………. 
150 

 

 

 

 

 


