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Mensagens chave

 Nos 
últimos 25 anos veri*cou-se um aumento da produtividade por unidade de área e, para-
lelamente, uma diminuição da superfície agrícola utilizada, resultando na estabilidade do 
valor global do produto agrícola. Neste período, veri*cou-se também uma substituição de 
culturas anuais por pastagens permanentes. O sector agrícola é responsável pela produção 
de grande diversidade de produtos, como leite, carne, fruta, vegetais e produtos hortícolas, 
vinho, azeite e cereais, representando no seu todo cerca de 3% do PIB nacional; a indústria 
alimentar representa um valor adicional de cerca de 2% do PIB.

 Para tal contribuíram a adopção tardia (comparativamente 
com o resto da Europa e só após a adesão à CEE) em Portugal de práticas de agricultura inten-
siva, conjugada os efeitos da reforma da PAC nos anos 1990; além disso, a não especialização, não 
concentração e manutenção do mosaico de paisagem tradicional, característicos da agricultura 
portuguesa, tem permitido suportar variada biodiversidade agrícola e selvagem.

 São exemplos a emissão de gases com efeito de estufa – GEE (em particular 
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214 Ecossistemas e Bem-Estar Humano em Portugal

metano pelas actividades pecuárias e óxido nitroso pelo uso de fertilizantes e pela cultura do 
arroz) e a degradação do solo (por excesso de mobilização), da biodiversidade (por intensi-
!cação da produção) e da água (devido à aplicação inadequada de fertilizantes e à erosão do 
solo). Ainda em termos de água, apesar da disponibilidade hídrica portuguesa ser superior 
à sua utilização, veri!cam-se situações de escassez regionais e temporais, o que leva a con-
siderar a água como factor limitante da produção agrícola nacional e os sistemas de regadio 
como factor de regularização daquela disponibilidade. Mesmo assim, existem carências em 
infra-estruturas e!cientes de uso de água. Por outro lado, solos de maior qualidade para 
a agricultura são escassos em Portugal, tendo adicionalmente sido os mais afectados pela 
expansão urbana e pelo desenvolvimento de infra-estruturas.

 O incentivo traduz-se em instrumentos de comando e controlo (!xando obri-
gatoriedades legais) e de mercado, que pretendem compensar as perdas económicas dos 
agricultores face a requisitos a cumprir (condicionalidade e/ou medidas agro-ambientais). 
O PRODER é o instrumento que de!ne as estratégias para o desenvolvimento rural, onde 
as opções de resposta tendem para uma estrutura integrada e para a complementaridade 
das medidas a aplicar, com a promoção de vários serviços de ecossistema em simultâneo, 
nomeadamente ao nível do solo, da água e da biodiversidade.

 No cenário de Ordem a Partir da Força veri!ca-se uma tendência para a inten-
si!cação agrícola com vista à auto-su!ciência alimentar, com graves custos a nível ambiental e 
económico. No cenário de Orquestração Global, assiste-se a uma liberalização total dos mer-
cados de produtos agrícolas, com o acentuar da litoralização e o abandono das áreas marginais 
(menos produtivas). Nos cenários pró-activos de Mosaico Adaptativo e Jardim Tecnológico, 
o esforço afectado à preservação dos ecossistemas e dos seus serviços re"ectem-se positiva-
mente no desenvolvimento económico e no bem-estar das populações.

7.1. Introdução
Os ecossistemas agrícolas providenciam e contam com importantes serviços de ecossiste-
mas (IEEP, 2008), tendo sido geridos ao longo do tempo por agricultores de forma a opti-
mizar, geralmente, a produção de alimento e combustível (serviços de provisão). Algumas 
práticas agrícolas têm também contribuído para a preservação de biodiversidade, a retenção 
de carbono e o recreio, entre outros.

A produção alimentar depende de serviços que funcionam como inputs, tais como a 
fertilidade do solo e a provisão de água (Zhang et al., 2007), devendo-se ter em atenção as 
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7. Agricultura 215

actividades económicas que poderão induzir serviços negativos, como a contaminação do 
solo e água, conduzindo à redução de produtividade e aumento de custos de produção.

O !uxo desses serviços depende do tipo de gestão dos ecossistemas agrícolas, bem como 
da diversidade, composição e funcionamento dos ecossistemas adjacentes, in!uenciando 
onde e como os agricultores escolhem implementar a sua actividade (Zhang et al., 2007). 
Perceber o que conduz às suas decisões permite delinear respostas que melhoram os servi-
ços de ecossistemas agrícolas.

Em Portugal Continental, cerca de 39% do território (3,5 Mha) corresponde a superfície agrí-
cola utilizada (SAU) (APA, 2008), embora com modos de ocupação distintos consoante a região. 

Neste capítulo iremos identi"car, para a agricultura portuguesa, os principais promotores 
de alteração dos serviços de ecossistemas, as condições e tendências desses serviços e res-
pectivas respostas nacionais. Note-se que o capítulo incidirá sobre a agricultura com terra, 
apenas fazendo menção à agricultura sem terra, quando os dados estiverem agregados.

7.2. Promotores de alterações

7.2.1. Promotores de alterações indirectos

Os principais promotores de alteração indirectos que contribuíram para o abandono, inten-
si"cação e investimentos veri"cados no Portugal rural dos últimos 50 anos foram: condições 
económicas, emprego e demogra"a agrícolas, e políticas comunitárias; estes contribuíram 
para o desordenamento progressivo dos sistemas de exploração de terra, por inadequação 
às aptidões e falta de equilíbrio entre sistemas agrícolas e !orestais complementares entre si 
(Abreu et al., 2004; MAOTDR, 2006).

Para perceber a in!uência destes promotores, re"ra-se que no início do século ##, as áreas 
agrícolas e sociais ocupavam 35% do território nacional. Desde 1867 até metade dos anos 
1950, o uso de solo agrícola aumentou (atingindo os 50% de SAU e incluindo o aumento do 
uso de solos marginais para cultivo de trigo), juntamente com as !orestas, com aspectos de 
complementaridade, enquanto que a terra não cultivada diminuía. 

A agricultura alimentava, dava parcialmente emprego e "xava a mão-de-obra que expan-
dia e cuidava da !oresta, enquanto da !oresta vinham produtos para uso (matos para cor-
tes do gado, resultando estrume para fertilização dos campos, lenha e madeira para uso 
doméstico, bolota e sombra para animais em pastoreio, etc.) ou venda, que interessavam à 
produção agrícola ou que ajudavam a sustentar os agricultores.

A partir dos anos 1950, as baixas condições socioeconómicas no interior de Portugal, 
o aumento das oportunidades de emprego não agrícola e a melhoria da remuneração desses 
empregos relativamente ao trabalho agrícola nas cidades portuguesas e outros países europeus, 
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levaram a uma fuga do interior na procura de melhores condições de vida, com redução e enve-
lhecimento da população activa agrícola e em áreas rurais (Domingos et al., este volume). 

Tornou-se, assim, mais difícil assegurar a manutenção e cultivo dos campos, que foram 
sendo transformados em pastagens, matos, !orestas ou intensi"cados, por:

a)  limitação das disponibilidades de mão de obra agrícola (familiar e assalariada) e sua 
concentração na produção agrícola, sem possibilidade de ser afectada também à !o-
resta;

b) redução na actividade de recolha de lenha e matos;
c)  substituição dos matos por fertilizantes químicos para recomposição da fertilidade 

dos solos agrícolas, em alguns casos conduzindo à contaminação do solo e recursos 
hídricos;

d) aumento da invasão de matos em terrenos agrícolas abandonados.

Esse êxodo de recursos, sem a sua substituição total por outros mais produtivos, condu-
ziu à recessão na produção, desfazendo-se as complementaridades do 1.º período, sem que 
tenham sido ainda plenamente substituídas por outras.

Entretanto, foram sendo adoptadas novas tecnologias como sementes melhoradas, maio-
res aplicações de produtos "tofarmacêuticos (PF) e meios mecânicos, o que ocorreu mais 
tarde que noutros países europeus e principalmente com a entrada de Portugal na UE a 
partir dos anos 1980 e com o acesso a fundos da Política Agrícola Comum (PAC). 

Por um lado, este atraso permitiu evitar parcialmente os impactes de contaminação do solo 
e aquíferos ocorridos noutros países europeus; além disso, a não especialização, não concentra-
ção e manutenção do mosaico de paisagem tradicional da agricultura portuguesa, permitiram 
suportar, numa paisagem rica, biodiversidade agrícola (culturas vegetais e raças autóctones) e 
selvagem. Por outro lado, teve re!exos na produtividade por unidade de área das principais cul-
turas, inferior (cerca de metade a um terço) à veri"cada noutros países mediterrâneos da UE. 

A entrada no Mercado Comum e a globalização dos mercados de produtos agrícolas, 
associados a acordos internacionais de comércio, reduziram as receitas de produtos agríco-
las, só parcialmente compensadas por subsídios (Domingos et al., este volume), embora, a 
nível regional, este padrão nem sempre se veri"cou, como foi o caso da freguesia do Sistelo 
(Pereira et al., este volume).

Depois de 1986, a PAC sofreu reformas signi"cativas, nomeadamente com a incorpora-
ção crescente de questões ambientais, nas Medidas Agro-Ambientais (no quadro dos Pro-
gramas de Desenvolvimento Rural) e mais recentemente noutras medidas, onde há uma 
série de obrigações ambientais (a designada condicionalidade). Por outro lado, houve a 
transição do apoio à produção para o apoio ao rendimento, culminando com o pagamento 
único, baseada na utilização histórica da terra pelo agricultor e independente da utilização 
actual (Domingos et al., este volume).
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Com as reformas sucessivas da PAC, a agricultura portuguesa sofreu alterações, tais como: 

a)  intensi!cação nalgumas actividades, com melhor aproveitamento dos indicadores de 
produtividade das culturas e de conjunturas de preços mais favoráveis, por exemplo 
cereais de regadio, tomate para a indústria, tabaco, frutos frescos e secos, leite de vaca;

b)  extensi!cação dos sistemas de cereais de sequeiro face à estagnação dos rendimentos 
físicos, limitados pelas condições ecológicas do território e pelas relações de preços/ 
/subsídios menos favoráveis;

c)  concentração territorial das actividades em intensi!cação/expansão nas zonas ecolo-
gicamente mais favorecidas ou com maior dotação de recursos (regadio, estruturas de 
comercialização ou transformação, assistência técnica, abastecimento em factores de 
produção especializados), destinando as áreas com maiores limitações à extensi!ca-
ção dos ecossistemas agrícolas ou à expansão da "oresta e dos matos;

d)  aumento dos produtos e das áreas susceptíveis de denominações de origem, indicações 
de proveniência, protecção integrada, ou modos de produção biológica, sendo que aqui 
visa-se a melhoria da qualidade e/ou protecção do solo, água e biodiversidade, mais 
do que o acréscimo de rendimentos físicos. 

Estes ajustamentos estruturais foram diferenciados espacialmente, o que sugere que a 
capacidade da agricultura manter os seus recursos (terra e trabalho) é principalmente deter-
minada pela escala e proveitos do sistema agrícola (Lima Santos, comunicação pessoal). 
Assim, quanto mais importante era o peso da ocupação agrícola, mais persistente se man-
teve a ocupação do solo e a taxa de decréscimo do emprego agrícola em território nacional 
tem sido tanto menor quanto maior: a possibilidade de intensi!cação cultural, o acesso à 
propriedade da terra por produtores agrícolas e a oportunidade de combinar a actividade 
agrícola na exploração e fora dela (Correia et al., 2006). 

Mesmo assim, o redimensionamento da estrutura da propriedade tem sido complexo e 
moroso, atingindo as explorações no Continente, em 2003, uma dimensão média de 10,4 ha 
de SAU/exploração, metade da média da UE, na maioria dos casos à custa da redução do 
número de pequenas explorações.  

Além disso, a estrutura das explorações continua dualista: explorações de grandes dimen-
sões no Alentejo e de pequenas dimensões noutras regiões. No Continente, 77% das explo-
rações têm menos de 5 ha e representam 18% da SAU do Continente (MADRP, 2007). 

Em termos de factores de produção, entre 1990 e 2003 veri!cou-se um aumento de 87% 
na venda de pesticidas, sobretudo fungicidas, passando a decrescer desde então. Em 2006, a 
venda de pesticidas foi de cerca de 16 x 106 t de substância activa.1 

1  A informação relativa à utilização de pesticidas só deve ser usada para avaliação de tendências após 1996, visto ter sido 
esse o ano em que a metodologia de recolha de informação foi estabilizada (Teresa Avelar, comunicação pessoal.).
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Além disso, os processos de homologação dos PF têm sido revistos, permitindo a utilização 
de PF menos tóxicos e menos persistentes. Por outro lado, são também aplicados em melhores 
condições, dada a adopção de boas práticas agrícolas e a evolução tecnológica, nomeadamente 
através da utilização de produtos de acção especí!ca em detrimento de produtos de largo espec-
tro e da opção por produtos biodegradáveis, diminuindo os riscos a eles associados (APA, 2008). 

Re!ra-se, ainda, que o consumo nacional de fertilizantes e PF para culturas hortícolas (que 
apresentam consumos muito acima das restantes orientações) é muito inferior aos níveis de uti-
lização das explorações de outros países comunitários com idêntica orientação (MADRP, 2007).

Apesar da intensi!cação agrícola veri!cada, acentuou-se o afastamento entre a produção 
e o consumo e entre os valores de importações e exportações, em particular desde a adesão 
à Comunidade (MADRP, 2007). Além disso, os melhores solos têm sido impermeabilizados 
para desenvolvimento de infra-estruturas, colocando em risco a capacidade de auto-apro-
visionamento de frescos e o abastecimento da população em situação de crise. Desde 1993 
que aumentou a nossa dependência do mercado comunitário. Em 2004, cerca de 75% do 
agro-alimentar foi satisfeito por produtos de origem comunitária e cerca de 76% das nossas 
vendas destinaram-se a outros Estados-Membros da UE (MADRP, 2007a).

Em síntese, a tendência crescente para o abandono do cultivo dos campos e/ou a inten-
si!cação agrícola concentrada são as principais forças motrizes que têm alterado os serviços 
de ecossistema prestados pela agricultura portuguesa.

7.2.2. Promotores de alterações directos

Em termos gerais, tanto a intensi!cação como o abandono têm conduzido à homogeneização 
da paisagem (Pereira et al., 2006) e ao agravamento do problema dos incêndios "orestais.

A invasão de matos, face ao abandono de terrenos agrícolas e à má gestão de terrenos "o-
restais, pode levar ao aumento da frequência de incêndios, com perda de solo em áreas com 
vertentes acentuadas. Contudo, o controlo desta frequência poderá promover a sucessão 
natural, com benefícios para a biodiversidade, entre outros serviços de ecossistemas. 

Quanto à distribuição espacial da intensi!cação ou abandono das explorações, pode 
dizer-se que as zonas costeiras são densamente povoadas, as suas economias locais estão 
desenvolvidas e a actividade agrícola, na maior parte em pequenas explorações, é intensiva, 
e inclui produção de leite, horticultura, vinho, milho e pomares. Já as regiões interiores têm 
baixas densidades populacionais, com economias locais atrasadas e actividades agrícolas 
na maioria extensivas e associadas à produção animal, sendo o olival (no interior Norte e 
Centro) e trigo (no Alentejo) as principais culturas em termos de área. Em áreas demarcadas 
do interior (Douro, Dão e Alentejo), as vinhas para vinho de qualidade constituem um uso 
importante da terra.
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7.3. Condições e tendências

7.3.1. Produção Alimentar

Nos últimos 25 anos, o valor global do produto agrícola manteve-se estável em termos reais, 
mas foi acompanhado de grandes alterações tecnológicas e na estrutura produtiva, face à 
modernização com substituição de trabalho por capital (agronómico e mecânico) e apoiada 
pela expansão do regadio, como já referido.

Neste período, a produtividade do trabalho agrícola cresceu degressivamente a uma taxa 
média de 5,3% ao ano (MADRP, 2007). Por outro lado, apesar da redução do volume de 
trabalho, a produtividade da terra aumentou (Figura 7.1), com o acréscimo das produções 
unitárias das principais actividades e da redução da SAU. Veri!cou-se ainda uma profunda 
alteração na repartição das suas principais componentes (APA, 2008), com a substituição 
de culturas anuais por pastagens permanentes e, com menor dimensão, um decréscimo das 
culturas permanentes.  

Dentro das culturas anuais, as de regadio têm aumentado de área (excluindo os arrozais), 
ao contrário das de sequeiro (Correia et al., 2006). 
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O aumento da produtividade de terra tem resultado de dinâmicas diferenciadas das acti-
vidades agrícolas, como resposta dos produtores à evolução dos preços/subsídios decorren-
tes dos ajustamentos da PAC (Quadro 7.1).

 Tendências dos preços de base, produção e respectivo valor. (+) Positiva; (0) Estacionária;  
(–) Negativa. 

– (desde meados de 1980) 0 (desde !nais de 1980) –

+ + +

+ 0 +

+ – + (desde meados de 1980)

+ – –

– (desde 1987) + +

– (desde !nais de 1980) + –

No Quadro 7.1 veri!ca-se que à tendência negativa dos seus preços relativos, os produ-
tores de cereais têm reduzido ou mantido a produção, enquanto que os produtores da pecuá-
ria intensiva (leite, suínos e aves de capoeira) têm aumentado a produção, com ganhos de 
produtividade dos efectivos. Entre estes produtos, destacam-se o leite e os produtos lácteos, 
que têm aumentado o seu peso no valor da produção agrícola total. 

Ainda em relação aos cereais, re!ra-se que com a introdução do regime de pagamento 
único (RPU) em 2004, os apoios à agricultura foram progressivamente desligados da pro-
dução, o que tem provocado o decréscimo das áreas de algumas culturas arvenses (MADRP, 
2008). Em 2007, a produção de cereais diminuiu 8,7% em volume, enquanto que os preços 
destes no produtor subiram em média 35%, face a 2006, em sintonia com o aumento das 
cotações no mercado mundial. Estas deveram-se a calamidades naturais em alguns grandes 
produtores mundiais e ao aumento da procura para alimentação nas economias emergentes 
e para a produção de biocombustíveis (MADRP, 2008). 

No entanto, as melhores cotações dos cereais no mercado mundial não foram muito 
favoráveis ao rendimento dos agricultores, dado o crescimento mais elevado dos preços dos 
factores de produção e os períodos de maturação e de colheita em Portugal coincidirem com 
períodos de saturação de mercados, com re"exo nos preços do produto !nal. 
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A produção de bovinos de carne, associada ao sistema de produção extensivo de cereali-
cultura, tem tido um comportamento favorável. Submetida ao sistema de quotas que limi-
tam ganhos de economias de escala, houve retracção da produção em quantidade, compen-
sada por uma melhoria em qualidade (promoção das raças autóctones), melhor remunerada 
pelo mercado; mesmo assim, o valor !nal tem sido insu!ciente para melhorar a posição 
relativa na produção agrícola.

Comportamento semelhante regista-se para os produtos com denominações protegidas, 
que, entre 1997 e 2003, apesar do seu volume de produção ter aumentado 12% por ano, o 
crescimento de preços foi de apenas 4% (MADRP, 2007). 

Os produtos com menção de qualidade que, pela sua especi!cidade e qualidade, apre-
sentam elevado potencial comercial carecem, em muitos casos, de dimensão de mercado e 
visibilidade junto do consumidor, por um lado, e de soluções técnicas e tecnológicas adap-
tadas à sua escala e método de produção, por outro (MADRP, 2007a).

Em termos do número global de cabeças normais, nas duas últimas décadas, a pecuária 
registou um crescimento de 3,5%, imputado ao sector dos suínos em produção intensiva 
(31%), já que os bovinos, ovinos e caprinos apresentaram uma quebra de 4,6%, 13% e 38%, 
respectivamente (MADRP, 2007).

Nos vinhos também tem havido retracção da produção em quantidade, com melhoria 
da qualidade, incentivada pelo sector privado e re"ectida no aumento dos preços relativos. 
Nos frutos houve também a melhoria da qualidade da produção, re"ectida no aumento dos 
preços relativos, só que aqui sem retracção da produção em quantidade. Nos sistemas de 
produção de culturas hortícolas tem havido aumento da quantidade produzida e dos preços 
relativos.

No que respeita às orientações produtivas das explorações, verificou-se um aumento 
das orientações especializadas, com um peso de 61% na SAU em 1999, incluindo as 
explorações de pecuária e cerealicultura extensivas. Mesmo assim, as explorações com 
orientações diversificadas têm ainda grande peso em Portugal (terceiro país da UE  
com menor grau de especialização) e estão associadas à obtenção de baixos rendimen-
tos.

Os ecossistemas agrários portugueses produziram, em 2004, bens e serviços cujo 
valor, a preços de base (preços recebidos pelo produtor, sem os impostos líquidos de 
subsídios sobre os produtos), foi de 6.354,24 milhões de euros (essencialmente por 
bens alimentares), correspondendo a 2,87% do VAB do País. Este indicador sub-avalia 
a importância económica destes ecossistemas por não incluir o valor acrescentado das 
actividades secundárias e terciárias que prestam serviços e transformam produtos agrá-
rios. 
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7.3.2. Bioenergia

Em termos de biogás, em Portugal, o seu aproveitamento é feito a partir de e!uentes agro-
pecuários, nomeadamente nos projectos da Recilis (suiniculturas de Leiria) e do Landal 
(explorações pecuárias de Caldas da Rainha) (Berkemeier, 2006). Estes projectos têm con-
tribuído para a despoluição das bacias hidrográ"cas onde estão inseridos, para além de 
gerarem localmente fontes de emprego adicionais. O biogás pode também ser usado para 
reduzir a factura energética das instalações geradoras deste tipo de resíduos.

Os biocombustíveis mais importantes são o bioetanol e o biodiesel, produzidos a partir 
de culturas bioenergéticas (cereais, como o milho e trigo, e beterraba sacarina para o bioe-
tanol e oleaginosas como o girassol e a soja para o biodiesel). 

As grandes unidades industriais produtoras de biodiesel em Portugal utilizam como prin-
cipais matérias-primas a colza e a soja, principalmente importadas. Com os projectos desen-
volvidos pela Martifer, Enersis e Galp, em 2010, a capacidade instalada deverá alcançar as 
700 000 t. Para isso, de acordo com a Galp, são necessários de 700 mil a 1 milhão ha de área 
agrícola, o que só existiria em Portugal se os solos que hoje geram culturas alimentares fossem 
reservados para produção de culturas energéticas. A disponibilidade actual é de 250 000 ha. 

A área nacional contratualizada com agricultores para produção de girassol, em 2007, 
foi de 17,6 mil hectares (aumento de 126%). Como responsáveis pela produção de 205 t de 
biocombustíveis, foram seleccionadas seis empresas que bene"ciaram da isenção do ISP 
em 2007 (INE, 2008). Em termos de consumo, em 2006, Portugal consumiu 70 312 tep de 
biodiesel e 0 tep de bioetanol (EurObserv’ER, 2008).

7.3.3. Protecção do solo e sequestro de carbono

O solo é o factor base do desenvolvimento sustentável: desempenha funções de suporte 
físico e químico da vida terrestre vegetal (agrícola e !orestal) e animal, regula a quantidade 
e a qualidade da água, o ciclo dos nutrientes, a qualidade da paisagem e o clima. Para além 
disso, a interface solo/atmosfera é rica em interacções relacionadas com carbono. Estima-se 
que cerca de 80% do stock terrestre de carbono se encontre nos solos na forma de matéria 
orgânica (MOS) e de carbono mineral. Já as práticas de uso do solo e sua alteração são res-
ponsáveis por de 12 a 42% do total de emissões de carbono (Watson et al., 2000) e os animais 
são responsáveis pela emissão de metano (Steinfeld et al., 2006). 

Nas condições meteorológicas mediterrânicas, dado o tipo de coberto vegetal e a redu-
zida acumulação de MOS, os solos formados, em especial no Sul, são muito vulneráveis à 
degradação por erosão, agravada pela situação de declive e erros quanto a sistemas e tecno-
logias seguidas.
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Solos de alta qualidade, adequados para a agricultura, são escassos em Portugal (Gior-
dano, 1992), o país do sul da Europa com piores recursos de solo (Domingos et al., este 
volume). Ainda assim, estima-se que cerca de 3,5 milhões ha (40% da área do país) de solos 
tenham razoável capacidade para aproveitamento agrícola. 

Quanto a factores antropogénicos, os solos agrícolas estão sujeitos a ameaças de outros 
sectores económicos. É o caso dos solos de alta qualidade que foram os mais afectados pela 
expansão urbana e desenvolvimento de infra-estruturas. Porém, algumas práticas agrícolas 
conduzem também à degradação do solo. Já nos anos 1930, o uso de terra marginal (de 
baixa qualidade e com declives excessivos) para a produção de trigo no âmbito da «Campa-
nha do Trigo» (que pretendia assegurar o auto-provisionamento de trigo no País) conduziu 
à erosão do solo na bacia do rio Guadiana.

Desde então, a alteração dos sistemas silvo-pastoris extensivos para pecuária intensiva, 
a diminuição da rotação de culturas e de pastagens temporárias e o excesso de mobilização 
podem também ter causado erosão e degradação de MOS e consequente perda de fertili-
dade. Para a qualidade actual do solo nacional contribuíram ainda a introdução em zonas 
de montanha de alfaias metálicas, que agravou os problemas de tinta nos soutos, e o uso 
de escari!cadores pulverizou o solo, expondo-o à erosão (Aguiar et al., 2006). Também o 
emprego de alfaias de corte mais pesadas no sistema contribuiu para a degradação do mon-
tado, afectando o sistema radical do arvoredo.

Para além disso, as ajudas agro-ambientais que contribuíam para a protecção do solo no 
último quadro !nanceiro totalizavam 45,6% do total. Fazendo o quociente entre valores, 
apenas cerca de 10% das ajudas agro-ambientais contribuíam para cada unidade de risco de 
erosão. Este valor contrastava com cerca de 25% da Espanha e mais de 93% na Áustria.

A agricultura está ainda entre um dos principais focos de poluição do solo (IA, 2005), em 
particular poluição difusa. O risco de contaminação encontra-se principalmente associado 
ao uso inadequado de fertilizantes e pesticidas, com potenciais consequências sobre a polui-
ção do solo e dos recursos hídricos. No entanto, a tendência é a de melhoria do estado dos 
solos, devido aos avanços no controlo de pesticidas. 

De entre os "uxos de elementos no solo, os que conduzem à emissão ou retenção de gases 
com efeito de estufa (GEE) ganharam uma projecção internacional face à inclusão de itens 
relacionados com actividades agrícolas no Protocolo de Quioto. De acordo com as especi-
!cações do IPCC (1997), as seguintes actividades agrícolas devem integrar os balanços de 
GEE nos inventários nacionais: gestão de estrumes da pecuária, fermentação entérica dos 
animais, cultivo de arroz, gestão de solos e queima de resíduos agrícolas. Na gestão do uso 
do solo estão contemplados os itens de gestão agrícola e de pastagens, e a sua contabilização 
é opcional.1 

1 Os três principais GEE para contabilização no Protocolo de Quioto são o CO2, o CH4 e o N2O.
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Em Portugal, apesar da importância da agricultura no total das emissões nacionais 
de GEE ter diminuído de 13,7% para 10,1% entre 1990 e 2006, nesse período houve um 
aumento das emissões de GEE provenientes da actividade agrícola de 4,3% (APA, 2008). 
A agricultura portuguesa é responsável por 63,4% das emissões nacionais de N2O, associa-
das ao uso de fertilizantes e gestão de estrumes, e por 38,6% das emissões de CH4, ligadas 
à pecuária. Enquanto as emissões agrícolas de N2O têm vindo a aumentar, as de CH4 têm 
estabilizado desde 2003 (APA, 2008). 

Assim, o contributo do sector agrícola no balanço de GEE processa-se através da gestão 
das emissões resultantes da produção animal, da gestão de resíduos e de escolhas sobre usos 
do solo. Estas últimas serão importantes devido ao efeito de sumidouro, como por exemplo 
nas pastagens. Um sistema particularmente importante, desenvolvido desde os anos 1970 
em Portugal, é o de Pastagens Permanentes Semeadas Biodiversas. A área instalada passou 
de nula em 1990 a superior a 70.000 ha em 2008 (David Crespo, comunicação pessoal).  
À excepção de alguma área em Espanha e Itália, este tipo de pastagem apenas existe em 
Portugal.

7.3.4. Provisão de água

No Continente destacam-se dois tipos de problemas associados aos recursos hídricos: con-
taminação e escassa disponibilidade (MAOTDR, 2006).

7.3.4.1. Contaminação 

A contaminação dos recursos hídricos (águas super!ciais e subterrâneas) ocorre princi-
palmente por eutro!zação que, na agricultura, se deve principalmente ao uso de fertili-
zantes.

Em termos da poluição difusa, nas águas subterrâneas do Continente monitorizadas, 
apenas o nitrato se situa acima do objectivo de qualidade (ao contrário do fosfato e potássio) 
(INAG, 2005). Esta monitorização só recentemente inclui a análise individual aos pestici-
das, não se tendo ainda veri!cado a sua presença (INAG, 2005).

Além disso, apesar de Sequeira (2000) ter identi!cado a acumulação de sais no solo, 
pelo uso de água de baixa qualidade na rega em algumas áreas do Sul (e.g. bacias do Roxo 
e do Guadiana, barragens de Campilhas e Vale do Gaio), o INAG (2005) indica que não 
existem problemas signi!cativos de intrusão salina em particular, face ao condicionamento 
de exploração de aquíferos costeiros e alteração de estratégia sobre as origens de água para 
abastecimento público. 
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Relativamente aos fertilizantes, o seu consumo tem diminuído, principalmente pelo 
abandono e extensi!cação agrícola, mas também pela sua utilização mais racional. Em 2006, 
o decréscimo mais signi!cativo ocorreu nos fertilizantes azotados (22,1%), enquanto que os 
fertilizantes fosfatados foram os mais utilizados (APA, 2008).

Porém, a intensi!cação de sistemas de produção, incluindo o regadio intensivo com forte 
adubação em zonas de elevada vulnerabilidade de aquíferos, tem gerado situações pon tuais 
no País de poluição com nitratos de origem agrícola. Mesmo assim, de 2000 a 2006, o balanço 
de azoto passou de 44,3 kg azoto/ha para 17,0 kg azoto/ha (APA, 2008), abaixo da média 
comunitária – 55 kg.ha–1 (AEA, 2006) e que re"ectem a evolução do consumo aparente de 
fertilizantes atrás referido. A tendência de evolução da qualidade das águas, nomeadamente 
quanto à concentração de nitratos, é para a sua manutenção (IA, 2006).1

As 8 zonas vulneráveis (ZV) de Portugal Continental representam 3% da SAU e 1,1% do 
território Continental (quando a média da UE é de 40,9%) (MADRP, 2007).

7.3.4.2. Disponibilidade

O uso agrícola é o principal uso de água em Portugal, com volumes utilizados estimados 
entre 75% a 87% do total dos sectores (APA, 2008), distribuído de forma heterogénea pelas 
regiões hidrográ!cas (RH). No entanto, por não existir um controlo sistemático da água uti-
lizada pelos sectores, as necessidades e consumos de água para rega são estimadas através de 
métodos indirectos. Cerca de 1/3 da água utilizada pela agricultura é de origem super!cial, 
sendo a restante subterrânea (MADRP, 2007).2

Além disso, a e!ciência nacional de uso da água no sector agrícola é de apenas 58% (IA, 
2005) e cerca de metade da água não utilizada retorna ao ecossistema (Ribeiro, este volume), 
(frequentemente) em piores condições ambientais (Ferreira, este volume). 

Apesar da disponibilidade hídrica portuguesa ser superior à sua utilização, o regime hidro-
lógico tem um período seco (Verão) coincidente com o aumento da procura de água por 
certos usos, nomeadamente a rega. A água passa a ser o principal factor limitante da produção 
no Continente, considerando-se o regadio como factor de regularização da disponibilidade de 

1  O balanço de azoto corresponde à diferença entre a quantidade de azoto aplicada nos solos agrícolas e extraída 
através da produção.

2  Quando a água de rega possui certos parâmetros elevados (por exemplo, teor em nitratos), o solo e as culturas 
exercem uma função depuradora e a água retorna ao solo em melhores condições. Porém, por regra, isso não 
acontece, e a água retorna em pior estado. Tal ocorre quando a água de rega tem perfeita qualidade, não exis-
tindo nada a depurar e podendo ser arrastados poluentes e outras substâncias. Outra hipótese é, por exemplo, 
na rega a partir de uma fonte poluída, em que é possível que exista um mecanismo de concentração de poluen-
tes, se a quantidade de água que retorna ao solo for diminuta (Domingos et al., 2007).
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água (MADRP, 2007) e pela mesma razão, um factor de pressão acrescida sobre os recursos 
hídricos (AEA, 2006), o que obriga à existência de reservas de água, sistemas de armazena-
mento, transporte e distribuição de água que garantam disponibilidade e!ciente de água para 
as necessidades hídricas das culturas durante aquele período (Ribeiro, 2008). 

As infra-estruturas de rega utilizadas em Portugal incluem regadios públicos, privados e 
colectivos tradicionais.

Os regadios colectivos tradicionais representam uma área superior a 82 000 ha e são mais 
de 2350; são antigos e rudimentares, construídos na maioria pelas populações e utilizando 
em geral águas super!ciais. Localizados nas imediações das povoações, formam uma cintura 
verde descontínua e húmida ao seu redor (lameiros), relevante na prevenção e contenção de 
incêndios e como património paisagístico, contribuindo para a !xação das populações. No 
entanto, a água é distribuída com elevadas perdas. 

Nos regadios públicos, em média, o consumo de água era, em 2000, de 8471 m3/ha, com 
uma taxa de variação anual de –1,4% nos 20 anos precedentes, evidenciando o aperfeiçoa-
mento dos sistemas e práticas de rega (MADRP, 2007a).

Em Portugal existem 151 grandes barragens, mais de metade com aproveitamento para 
rega (Isendahl, 2006). Uma parte signi!cativa destas barragens foi construída por iniciativa 
privada, com apoios comunitários. 

O caso das obras de rega é paradigmático da inexistência de intervenções sérias no 
estudo dos solos e dos sistemas a implementar. No Plano de Rega do Alentejo, apenas com 
as relações de preços adoptadas após a entrada na CEE, a taxa de utilização da área irrigada 
ultrapassou os 50%, mas com custos energéticos. A concretização do regadio de Alqueva, 
com área de rega projectada de 110 000 ha, deverá duplicar a área de regadio público, sendo 
que Sequeira (1994) concluiu que cerca de 50% destes solos, pelas suas características, não 
terão respostas produtivas satisfatórias.

A estimativa do grau de pressões provenientes de poluição difusa associado à agricultura 
e de captação (irrigação) para as RH do Continente, encontra-se no Quadro 7.2. Nas duas 
últimas colunas é indicado o risco de incumprimento dos objectivos ambientais em 2015, de 
acordo com o estipulado na Lei n.º 58/2005, de 23 de Dezembro.

Pode constatar-se que o grau de pressão é variável consoante a RH e se se trata de águas 
super!ciais ou subterrâneas, bem como do tipo de pressão. Grande parte das RH com maior 
pressão na captação não coincide com as que têm maior pressão poluente.  

Para além do regadio, o bom estado das margens, com uma galeria ripícola funcional, é 
também um factor importante de regularização hidrológica, de depuração da água e de pro-
moção da biodiversidade. Grande parte das galerias ripícolas portuguesas apresenta perda 
de integridade, incluindo a diminuição da sua largura original, a fragmentação do coberto 
natural e a substituição das espécies indígenas por outras, nomeadamente por acção de fogo 
e por actividades humanas, como urbanização e agricultura (Domingos et al., 2007). 
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 Grau de importância das pressões da agricultura (poluição difusa e captação) para cada Região 
Hidrográ!ca (RH), em função do número de massas de água sujeitas a essas pressões. M – Muito Importante 
(três ou mais massas de água afectadas); I – Importante (duas massas de água afectadas); m – Menos Importante 
(uma massa de água afectada). Fonte (INAG, 2005).

Minho/Lima I m – – 0 51
Cávado/Ave/Leça I m m – 25 36

Douro m m I – 0 57,1
Vouga/Mondego/Lis I m M M 5 41

Tejo/Ribeiras do Oeste I M M M 5 35
Sado/Mira M M M – 0 14,5
Guadiana M I m m 11 31

Ribeiras do Algarve M I M M 9 17

7.3.5. Biodiversidade

Estima-se que em Portugal cerca de 43% das espécies de mamíferos, aves, anfíbios, répteis 
e borboletas estarão associadas a sistemas agrícolas e as mais importantes utilizações agrí-
colas do solo para a biodiversidade são os lameiros, as pastagens de grande altitude e outras 
pastagens extensivas em solos calcários ou ultra-básicos, arrozais, pseudoestepes cerealífe-
ras, vinhas e olivais (Pereira et al., 2006). O cultivo nacional de arroz está associado a zonas 
húmidas, principalmente estuários dos principais rios (MADRP, 2007).

Em termos de pecuária, estão inscritas no Registo Zootécnico ou Livro Genealógico, a 
nível nacional, 45 raças autóctones (APA, 2008). Na produção vegetal estão caracterizadas 
51 variedades de fruteiras e 5 variedades de espécies hortícolas, tradicionais e regionais, com 
potencial para gerar mais valias, algumas ameaçadas de extinção (MADRP, 2007).

A actividade agro-silvo-pastoril portuguesa tem contribuído assim, nos últimos milha-
res de anos, para a preservação e criação de variedades de espécies vegetais e animais. No 
entanto, a manutenção desse património natural encontra-se actualmente ameaçada tanto 
pelo abandono como pela intensi!cação da actividade agrícola (ENCNB, 2001). 

Alguns sistemas intensivos agrícolas, como o aumento de: pressão de pastoreio de bovi-
nos e suínos (que pode conduzir ao declínio dos montados), área regada e actividades de 
lazer no espaço rural têm conduzido à diminuição da biodiversidade (ICN, 2006) e consti-
tuem uma ameaça à conservação da diversidade de espécies (Proença et al., este volume). 
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Quando a agricultura é um elemento fundamental dos ecossistemas sustentáveis, o seu 
abandono, em particular dos montados, de lameiros e de sistemas de pastoreio de ovinos e 
caprinos têm também contribuído para a degradação de habitats e ao declínio de algumas 
espécies (Santos et al., 2006). 

7.3.5.1. Rede Natura 2000

A agricultura e a !oresta ocupam cerca de 60% do total da área designada para a conserva-
ção da natureza em Portugal Continental (Rede Nacional de Áreas Protegidas e RN2000), o 
que re!ecte a importância destas actividades para a conservação de grande parte dos bióto-
pos considerados (IA, 2005). Apesar das áreas de RN2000 abrangerem apenas cerca de 15% 
da SAU do Continente (Carvalho, 2003), cerca de 90% do Continente em RN2000 parece 
depender fortemente de algum tipo de gestão agrícola e !orestal, sendo que o principal 
problema de gestão da conservação nessas áreas parece consistir em manter, com eventuais 
adaptações, práticas de gestão agrícola e !orestal economicamente marginais (Moreira et al., 
2005; Santos et al., 2006).

Algumas áreas assumem especial relevância para espécies exclusivamente dependentes de 
habitats agrícolas, como as searas extensivas ou o olival (ICN, 2006); é o caso da pseudo- 
-estepe cerealífera, onde o abandono ou a intensi"cação têm provocado a perda de espécies de 
aves estepárias com importante estatuto de conservação (Marta-Pedroso et al., este volume).

7.3.5.2. Variedades Geneticamente Modi!cadas (VGM)

Os progressos da biotecnologia nos últimos anos conduziram ao aparecimento de novos pro-
dutos resultantes da modi"cação genética de seres vivos, em particular organismos geneti-
camente modi"cados (OGM), como as variedades geneticamente modi"cadas (VGM), que 
pretendem responder às necessidades sentidas no sector agrícola, nomeadamente o con-
trolo de pragas e doenças em produtos agrícolas, as melhorias qualitativas desses produtos 
(Rosas, 2004) e o acréscimo das produções unitárias, permitindo novos modelos económi-
cos de produção. 

Em Portugal, apenas estão autorizadas, para cultivo, VGM com o evento MON810, tendo 
sido, em 2007, reaberto o Catálogo Nacional de Variedades, onde se registaram novos pedi-
dos para inscrição de VGM. Estas VGM visam controlar o ataque de pragas ao milho e até 
reduzir a aplicação de produtos "tofarmacêuticos. No entanto, suscitam dúvidas em termos 
do seu impacte ambiental a médio e longo prazo, nomeadamente em termos de preservação 
da biodiversidade (Rosas, 2004). 
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Em 2007, foram noti!cadas 11 Zonas de Produção (ZP) nas regiões Norte, Centro, Lis-
boa e Vale do Tejo e Alentejo, que envolveram 110 agricultores, dos quais 54 cultivaram 
milho GM e os restantes milho convencional (DGADR, 2008). 

A principal razão de cultivo para os agricultores inquiridos que cultivaram milho GM foi 
a necessidade de controlar os ataques das brocas do milho: 90% referiu ter problemas em con-
trolar esse ataque, com uma média de 1,7 gerações desta praga por ciclo cultural, o que antes 
obrigava ao recurso a 1,6 tratamentos insecticidas, em média. Em termos de factores positivos, 
86% considerou que obteve um produto de maior qualidade; 86% que houve uma redução na 
aplicação de insecticidas e 69% que teve um acréscimo de produção. O factor negativo mais 
referido foi o maior custo da semente destas variedades; 75% dos inquiridos pretendia voltar a 
semear milho GM, enquanto que 23,4% ainda não tinha decidido (DGADR, 2008). 

7.3.6. Recreio e lazer

A agricultura tem um papel fundamental para a conservação e valorização paisagística de 
várias amenidades rurais, como identi!cado em Abreu et al. (2004) e ICN (2006) e reconhe-
cido pelos estatutos especiais de protecção criados, como o de património mundial (UNESCO) 
do Alto Douro Vinhateiro, construído e conservado num processo de adaptação secular.

A paisagem rural tem actualmente alguma procura para actividades associadas ao 
turismo em espaço rural (TER), isto é, ao conjunto de actividades e serviços de alojamento 
e animação em empreendimentos de natureza familiar, realizados e prestados a turistas, 
mediante remuneração no espaço rural. O TER, com características diferentes das modali-
dades convencionais de turismo, está associado à nostalgia da vida rural por parte da popu-
lação urbana, sendo que a sua procura é maior em áreas onde há património construído e 
com tradições gastronómicas e culturais particulares (Pereira et al., 2006). 

Nos últimos anos, o TER tem contribuído para a manutenção, criação e diversi!cação 
das actividades ligadas à exploração agrícola e por isso da economia rural, criando emprego 
e melhorando as suas condições de rendibilidade e viabilizando as condições de sustentabi-
lidade económica no mundo rural.

O TER conheceu um forte impulso entre 1996 e 2004, em termos de emprego e de volume 
de negócios: o peso do emprego TER no alojamento representava, em 2004, 3,1% no Conti-
nente e 8,2% nas zonas rurais; quando considerado o volume de negócios dos sectores, estes 
rácios eram em 2003 de 1,8% e 5,5% (MADRP, 2007a). Além disso, o número de dormidas 
em estabelecimentos TER tem vindo a aumentar desde 2004 (Figura 7.2).

Em 2006 existiam 1012 estabelecimentos em actividade, com uma oferta de 10 866 camas, 
concentrando as regiões Norte e Centro cerca de 66% do total da capacidade de alojamento. 
Nesse ano registaram-se 499 303 dormidas em empreendimentos TER.
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As unidades TER incidem principalmente em regiões com menor peso na oferta 
tu rística, o que pode traduzir-se em pólos potenciadores de diversi!cação da procura 
turística. 

7.4. Respostas 

Têm vindo a ser aplicados diversos instrumentos, que visam incentivar as práticas agrícolas 
mais adequadas, para um ou mais serviços de ecossistema, acompanhando a evolução de 
conhecimento sobre o seu impacte naqueles serviços. É o caso dos sucessivos Programas 
de Desenvolvimento Rural do País, aplicáveis às actividades nos espaços rurais nacionais, 
nomeadamente a agricultura, que, com as reformas da PAC, têm vindo a incorporar requi-
sitos ambientais cada vez mais exigentes, como já referido atrás.

Até ao último Quadro Comunitário de Apoio (QCA) – 2000-2006, a maioria das medidas 
desenhadas visavam incentivar um ou outro serviço de ecossistema de forma quase estan-
que – ou o aumento da produção agrícola ou a promoção da biodiversidade, entre outros. 
Exceptuam-se nomeadamente as medidas agro-ambientais previstas no AGRO (MADRP, 
2000), para a protecção e produção integrada, bem como para o modo de produção bioló-
gico. Estas visavam, nomeadamente, inverter a diminuição da biodiversidade em geral, bem 
como a protecção do solo e água.
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A superfície ocupada por MPB tem aumentado no Continente desde 1993, atingindo 
269 374 ha em 2006, com 1.696 operadores. Já a área em MPRODI, apesar de ainda pouco 
signi!cativa, aumentou até 2005, quando atingiu 40.671 ha (APA, 2008). 

Note-se que a taxa de crescimento anual da área em produção biológica e em produção inte-
grada aumentaram a partir de 2003, ano a partir do qual a venda de produtos !tofarmacêuticos 
(PF) tem vindo a decrescer. Por exemplo, nas explorações especializadas em vinha, o consumo de 
fertilizantes e PF decresceu, fruto da entrada em modo de protecção integrada de muitas áreas.

Já as medidas apresentadas no PRODER-Continente (2007-2013) apresentam uma estru-
tura integrada, com redução na diversidade de medidas agro-ambientais face ao programa 
anterior, procurando antes incentivar a integração e complementaridade de práticas que 
visem a promoção de vários serviços de ecossistema em simultâneo – exemplo disso são as 
medidas no eixo da competitividade (Eixo I) que prevêem !nanciamento para investimen-
tos que promovem a competitividade, considerando simultaneamente questões ambientais, 
como o apoio a sistemas de rega que promovam o uso e!ciente da água ou o apoio à instala-
ção de pastagens permanentes biodiversas. O PRODER integra também medidas de incen-
tivo ao MPRODI e MPB, especi!cando práticas e culturas a adoptar, com vista a promover 
serviços de ecossistema ao nível da água, solo e biodiversidade. 

Na maior parte das medidas do PRODER, os impactes serão positivos ou nulos sobre os 
serviços de ecossistema agrícolas – os serviços especialmente bene!ciados parecem ser os 
solos, sequestro de carbono, biodiversidade e recreio (Domingos et al., 2007). 

Especi!cam-se de seguida os instrumentos que visam dar resposta às condições e ten-
dências atrás descritas, com especial enfoque no PRODER, por ser o instrumento por exce-
lência para o mundo rural.

Relativamente às medidas preconizadas no PRODER, houve dúvidas iniciais sobre a 
efectiva adesão dos agricultores, face à descon!ança gerada com a intervenção do MADRP 
no anterior QCA, ao alterar os normativos de acesso a meio do respectivo período de apli-
cação, bem como pela complexidade das medidas e pelos controlos não terem uma compo-
nente pedagógica válida. 

Em Junho de 2009, 11 das 38 medidas/acções ainda não tinham as respectivas portarias 
publicadas e de acordo com informação do ICNB, em Julho de 2009, os agricultores tinham 
solicitado menos de 10% das verbas disponíveis para ITI, sendo reconhecida a necessidade 
de ajuste destas acções.

7.4.1. Produção alimentar

Reconhecendo a crescente dependência externa em termos agro-alimentares e a necessidade 
em fomentar as exportações, como referido anteriormente, o PRODER elegeu como prio-
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ritárias as designadas !leiras estratégicas. Estas foram: Frutas, Flores e Hortícolas, Azeite, 
Vinho e Florestas, por terem sido consideradas com elevado potencial de desenvolvimento, 
mas não tendo atingido o patamar de competitividade que podem alcançar, sendo possí-
vel fazê-lo sem incorporar demasiados factores externos de produção, antes optimizando 
recursos endógenos e oportunidades naturais e mobilizando «actores» que existem, mas em 
sub-desempenho (MADRP, 2007a). 

As sub-!leiras dos produtos com menção de qualidade, incluindo em MPB, tiveram o 
mesmo tipo de abordagem das !leiras estratégicas, passando a designar-se de !leira de pro-
dutos de qualidade. Aliás, já antes do PRODER se tinha veri!cado uma crescente aposta 
nesta !leira, com ênfase nos produtos regionais especí!cos, que constituem um importante 
nicho de produção e mercado.

O PRODER apoia assim a modernização das estruturas produtivas e o desenvolvimento 
das !leiras e territórios (no campo da qualidade/diferenciação da produção). Através da 
integração funcional, horizontal ou vertical, das unidades de produção e da promoção de 
estratégias conjuntas de mercado e transformação/comercialização, as medidas previstas 
pretendem conferir maior competitividade a estes produtos sem colocar em causa a sua 
tipicidade ou os processos tradicionais de produção que estão na base da sua excelência.

7.4.2. Bioenergia

Têm surgido dúvidas sobre a efectiva redução da emissão de GEE com a incorporação de 
biocombustíveis. Em Portugal, de acordo com Valada (2007), quando comparada a produção 
de bioetanol a partir de milho (produzido no Ribatejo e considerando uma unidade de trans-
formação em Sines) com a produção correspondente de gasolina, a produção de bioetanol 
é energeticamente favorável mas em termos de emissão de CO2eq os dois cenários são, pelo 
menos, equivalentes. Deste modo, a produção de bioetanol, tendo em conta as condições do 
estudo, não é uma resposta viável e não contribui para a redução da emissão de GEE. 1 

7.4.3. Protecção do solo e sequestro de carbono

O Programa de Acção Nacional de Combate à Deserti!cação (PANCD) propõe uma actua-
ção integrada, com vista a contribuir para a conservação do solo e da água, a recuperação de 
áreas degradadas e a !xação das populações nas regiões mais despovoadas.

1  Com as características agrícolas portuguesas e com a elevada taxa de conversão para bioetanol, em compa-
ração com outras culturas como o trigo, à partida o milho poderia ser uma boa cultura para produção de 
bioetanol em Portugal.
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Algumas acções possíveis são a criação de sistemas de retenção das águas de escoamento 
super!cial, injecção de lamas de ETAR (Sequeira, 2001), sementeira directa (Carvalho, 2002; 
Basch, 2002), e uso de pastagens e forragens, com ou sem montado (Sequeira, 2008).

Tais sistemas, já em uso em algumas regiões de Portugal, com dados referenciados, per-
mitiriam reduzir as emissões pela poupança de mobilizações inúteis, aumentar a concentra-
ção de MOS e, portanto, o sumidouro de carbono. Estes efeitos têm como consequência o 
aumento da fertilidade do solo, a redução da erosão e o aumento do rendimento dos agricul-
tores. Desde que devidamente enquadrados, permitiriam, ainda, aumentar a capacidade de 
suporte dos ecossistemas e, se mantido o mosaico de usos, aumentar a biodiversidade.

Além do PANCD, algumas medidas agro-ambientais previstas nos programas AGRO 
(MADRP, 2000) têm tido efeitos positivos ao nível da conservação do solo, como a semen-
teira directa (Carvalho, 2003), a agricultura biológica (incluindo cargas máximas de pasto-
reio), práticas de não lavoura, protecções anti-gelo, a utilização de composto certi!cado, o 
terraceamento (Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2008) e o aumento da área de 
pastagens, nomeadamente pastagens semeadas biodiversas.

Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal do Alente jo (Alto, Central e Litoral) pre-
conizam a instalação de um total de 241 000 ha de pastagens permanentes, para a manuten-
ção de sistemas agrosilvopastoris mediterrânicos, prevenção de incêndios, aumento da 
fertilidade do solo, protecção e conservação do solo face a processos de erosão, com conse-
quências positivas para o montado de sobro e de azinho (MADRP, 2006).

A redução da intensidade da mobilização do solo implica menor destruição dos agre-
gados do solo e menor compactação pela passagem de tractores e alfaias de mobilização.  
Os agregados resultantes de mobilização de conservação têm maior dimensão e esta-
bilidade, isto é, maior resistência ao impacto físico. A compactação do solo di!culta o 
escoamento da água em profundidade e provoca a formação de crostas super!ciais pelo 
impacto das chuvas. O resultante escorrimento super!cial arrasta partículas de solo, ocor-
rendo erosão. 

A mobilização de conservação (especialmente sementeira directa) com manutenção de 
biomassa residual à superfície resulta na diminuição do impacto físico das gotas da chuva 
sobre o solo (destacamento). Este efeito, juntamente com a formação de uma rede de poros 
contínuos, principalmente por minhocas e pelos canais deixados pelas raízes de culturas 
anteriores, gera solos com maior taxa de in!ltração e menor escorrimento super!cial. Em 
vários estudos no Alentejo e em diferentes culturas e locais, veri!cou-se uma redução do 
escorrimento super!cial entre 7 e 72 % na sementeira directa em relação à mobilização con-
vencional, e da quantidade de solo erodido entre 29 e 93 %, respectivamente.

Em todos estes efeitos, a MOS é o parâmetro chave para a multi-funcionalidade do solo, 
a nível agronómico e ambiental. Para além de contribuir para a fertilidade do solo, por for-
necimento de nutrientes, melhoria da estrutura e maior retenção de água, a MOS potencia 
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a capacidade de !ltragem do solo. O aumento na concentração de MOS é também o meca-
nismo pelo qual ocorre sequestro de carbono nos solos.

O Estado Português reconheceu o papel desempenhado pelas actividades agríco-
las como sumidouras de carbono. Foi, então, pioneiro na incorporação destas activi-
dades, definidas no âmbito dos Acordos de Marraquexe, no inventário nacional de 
emissões. 

O PNAC (2006) considera as seguintes medidas adicionais no sector agrícola:

gestão de pastagens, art.º 3.4) – potencial de redução estimado de 500 kt CO2eq; o 
mecanismo de sequestro é a acumulação de MOS (Teixeira et al., 2008a). 

estimado de 430 kt CO2eq. 

Para a gestão agrícola, em culturas anuais com mobilização do solo não se espera acu-
mulação de MOS, pois os ganhos são periodicamente mineralizados. Porém, a sementeira 
directa tem um potencial de sequestro estimado em 0 – 3,0 t CO2eq"ha-1"a-1 (ECCP, 2003). 
Para Portugal, o potencial poderá ser até mais elevado, conforme mostra o Anexo ao pre-
sente capítulo.

Quanto à gestão de pastagens, a sua escolha deve-se essencialmente ao sistema de Pasta-
gens Permanentes Semeadas Biodiversas Ricas em Leguminosas, que é uma inovação nacio-
nal. O PNAC considera um potencial unitário de sequestro de carbono por parte deste tipo 
de pastagens de 5 t CO2"ha-1"ano-1 (Teixeira et al., 2008b).

7.4.4. Provisão da água

A taxa de recursos hídricos e a regularização dos títulos de utilização de recursos hídricos, 
impostos pelos Decretos-Lei n.º 97/2008 e 226-A/2007, respectivamente, procuram melho-
rar o controlo sistemático da água utilizada pelos diferentes sectores, bem como incentivar 
o uso e!ciente da água, incluindo pelo sector agrícola. 

O PRODER inclui uma aposta grande no regadio público, com destaque para o Alqueva, 
com impactes signi!cativos no recurso água. Por um lado, por via de consumo e contami-
nação de águas subterrâneas e super!ciais, causados pelos novos projectos de regadio. Por 
outro, pela promoção de medidas de manutenção e recuperação da vegetação ribeirinha 
e ripícola em zonas ITI, bem como pela primazia dada à e!ciência no uso da água. Além 
disso, as áreas abrangidas pelo regadio serão áreas com maior produtividade primária, o que 
pode potenciar serviços de ecossistema. 
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Para cada ZV identi!cada para o Continente, foi desenvolvido o respectivo programa de 
acção, com o objectivo de reduzir a poluição das águas causada ou induzida por nitratos de 
origem agrícola, bem como impedir a propagação desta poluição na ZV respectiva. Estes 
programas de acção estão em implementação. 

Por outro lado, preconiza-se a elaboração !nal dos Planos de Gestão de Região Hidro-
grá!ca para 2010 que pretendem incluir, entre outros aspectos, um programa de medidas 
que garanta a prossecução dos objectivos ambientais estabelecidos na Lei da Água, minimi-
zando as pressões signi!cativas identi!cadas, nomeadamente as agrícolas. 

7.4.5. Biodiversidade

O AGRO e posteriormente o PRODER incluem uma medida especí!ca para a manutenção 
da actividade agrícola em zonas desfavorecidas, neste último caso, diferenciando os com-
promissos, consoante se trate de zona de RN2000 ou não. De facto, nem sempre o abandono 
é negativo para a biodiversidade (Aguiar et al., este volume), pelo que o PRODER inclui 
compromissos adicionais de protecção da biodiversidade em áreas RN2000. 

O PRODER inclui ainda uma acção direccionada à protecção da biodiversidade domés-
tica (raças autóctones ameaçadas de extinção) e outra de conservação de recursos genéticos 
(animais e vegetais). No primeiro caso, entre os compromissos, inclui-se a participação em 
planos de conservação ou de melhoramento da raça. Ambas as acções são importantes para 
incentivar a biodiversidade nacional conservada e criada pela actividade agrícola.

Já em relação à perda de espécies de aves estepárias com importante estatuto de conserva-
ção na pseudo-estepe cerealífera, por abandono ou intensi!cação agrícola (Marta-Pedroso 
et al., 2006), foi criado o primeiro plano zonal em Castro Verde, inserido no RURIS. Este 
previa a manutenção de superfícies do sistema cereal-pousio, limitada às áreas onde a sua 
e!cácia fosse maior, de forma a manter esses habitats num padrão de conservação aceitável 
(Santos et al., 2006). Este conceito foi estendido para outras áreas RN2000.

O PRODER veio dar continuidade ao apoio a esses planos, substituídos pelas Interven-
ções Territoriais Integradas (ITI), mas com fundamento de intervenção semelhante, isto é, 
o apoio a actividades agrárias de grande importância em áreas RN2000. As ITI identi!cadas 
correspondem a parte das regiões identi!cadas em Santos et al. (2006), cuja manutenção da 
biodiversidade dependia da manutenção de certas actividades agrícolas, como os montados, 
lameiros e regiões de sistema de pastoreio de ovinos e caprinos. Observou-se, no entanto, 
uma redução em termos de investimento público especí!co. 

Por outro lado, enquanto que no AGRO estava prevista uma medida especí!ca para a 
conservação de olivais tradicionais, no PRODER, esse apoio ocorre designadamente nos 
territórios-alvo das ITIs e de forma integrada com os demais compromissos. 
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Para os ecossistemas ameaçados pela pressão de área regada, nos apoios a investimentos 
em regadio do PRODER, em particular no Alqueva, não serão aprovados nem executados 
projectos nas áreas demarcadas como áreas importantes para as aves (IBAS - Important Bird 
Areas), sem que esteja garantida a sua preservação, no âmbito da Directiva Aves (Directiva 
n.º 79/409/CEE).

Relativamente às VGM, face à ainda preocupação do impacte ambiental do seu cultivo 
a médio e longo prazo, nomeadamente em termos de biodiversidade, tem sido elaborada 
legislação e monitorizados/!scalizados os agricultores que têm cultivado milho GM, não 
se tendo ainda veri!cado a contaminação de campos vizinhos para valores superiores aos 
limiares de rotulagem (DGADR, 2008) ou impactes signi!cativos na biodiversidade. Além 
disso, tem surgido o pedido de ensaios a VGM, sendo a sua divulgação pública. 

7.4.6. Recreio e lazer

Sendo o turismo um sector com potencialidades para a revitalização das zonas rurais pela 
capacidade de adaptação e resposta à nova procura turística, o PRODER inclui medidas 
que pretendem diversi!car a oferta de animação complementar, aumentar o dinamismo 
e o grau de organização do sector e quali!car os recursos humanos respectivos (MADRP, 
2007). 

Em termos latos, visando a implementação do turismo em áreas naturais com base em 
critérios de sustentabilidade, foi criado o Programa Nacional de Turismo de Natureza, que 
visa permitir a recuperação e conservação do património natural e cultural apoiado em 
quatro vectores principais: conservação da natureza, desenvolvimento local, quali!cação e 
diversi!cação da oferta turística.

7.5. Cenários

Tendo por base o horizonte temporal e as forças motrizes consideradas na formulação dos 
cenários para Portugal (ver Capítulo 5) foram construídas narrativas para uma evolução 
socioecológica da agricultura em Portugal, como se apresenta de seguida.

7.5.1. Ordem a Partir da Força

O aumento de preço dos cereais permitiu a expansão da agricultura portuguesa em zonas 
relativamente marginais. A tendência para a intensi!cação agrícola acentuou-se, com um 
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aumento do uso de fertilizantes e da área de irrigação, em alguns casos à custa da construção 
de mais barragens.

Houve uma tentativa de auto-su!ciência alimentar e de promoção da competitividade 
baseada na produtividade da terra, que permitiram estancar o êxodo rural e reduzir a ten-
dência de litoralização da população, com a manutenção de alguma compartimentalização 
do espaço rural, embora não tenha reduzido signi!cativamente a frequência de fogos. 

A necessidade energética e hídrica, com o aumento da área de agro-combustíveis inten-
sivos e regados, e a continuação da especulação imobiliária e para grandes projectos turísti-
cos, em particular campos de golfe, agravaram a carência de solos produtivos para alimen-
tos, competindo entre si e com a conservação do solo, água e biodiversidade.

A intensi!cação agrícola levou também ao declínio da biodiversidade, mesmo em áreas 
com planos de gestão, e diminuição da sua resistência a pragas e doenças. A importância do 
turismo rural diminuiu, devido a alterações da paisagem, à quebra do rendimento econó-
mico da população nacional e à parca procura internacional.

A produção cerealífera que tinha aumentado até cerca de 2025, diminuiu face à erosão e 
salinização dos solos. Hoje lamentam-se os custos ambientais e económicos elevados pelo 
baixo investimento feito em tecnologia agrícola e no estudo dos sistemas ecológicos.

7.5.2. Orquestração Global

A redução da área agrícola acentuou-se com a perda de competitividade de muitas das acti-
vidades até então abrangidas pela PAC, com a alteração e extinção de algumas das ajudas 
atribuídas e com a aplicação das directivas da Organização Mundial do Comércio, libera-
lizando totalmente os mercados de produtos agrícolas. Em contra ponto, a utilização de 
variedades de alta produtividade e a alteração dos métodos de produção permitiram ren-
tabilizar as áreas agrícolas já existentes. Neste contexto, acentuou-se o abandono de áreas 
menos produtivas, a litoralização e a deslocalização da produção para áreas mais produtivas 
e/ou com possibilidades de rega. 

Os fogos "orestais, apesar da tentativa de combate rápido, a erosão e a impermeabiliza-
ção dos melhores solos foram agravados. O processo de deserti!cação foi acelerado, o con-
sumo de água reduziu a resistência e resiliência ao risco de secas catastró!cas e a qualidade 
e a recarga dos aquíferos foram afectadas.

As alterações de uso do solo, associadas ao agravamento de secas e alteração da activi-
dade dos patogéneos (nomeadamente face às novas condições climáticas), transformaram 
as bases produtivas locais, o que em algumas regiões levou ao declínio da caça e do turismo 
rural. Também a produtividade das culturas sofreu alterações geográ!cas e o turismo ligado 
ao golfe sofreu pela competição do uso da água para abastecimento e para culturas agrícolas. 
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Porém, em áreas de montado sem intervenção humana houve adensamento da vegetação, 
permitindo o desenvolvimento do turismo de percurso. 

Após 2025, multinacionais do sector agrícola investiram em Portugal, em especial no 
Alentejo e Algarve, o que permitiu algum crescimento económico, criação de postos de tra-
balho e !xação de população, mas também a contaminação de recursos hídricos. 

Mesmo estes investimentos não travaram a litoralização. A sociedade portuguesa preo-
cupou-se mais com a requali!cação de áreas urbanas do que com a preservação de valores 
naturais até ter agravado a situação nas zonas rurais, o que então levou à adopção de medi-
das de gestão das matas, essencialmente através de um correcto maneio de pastoreio de 
ruminantes. 

O crescimento económico das primeiras décadas e a menor fertilidade dos solos inten-
si!cados contribuíram para a expansão da produção animal extensiva e do seu consumo 
nacional. Durante esse período, a redução da agricultura nas zonas marginais, a implemen-
tação de pastagens semeadas biodiversas e alguma regeneração do montado, contribuíram 
para o sequestro de carbono e para o fomento de espécies selvagens.

A população de ovinos e caprinos aumentou por decréscimo dos bovinos, cuja carne 
aumentou de preço, pelo acréscimo de preço dos cereais. Acentuou-se a importância comer-
cial da certi!cação dos produtos dos ruminantes criados com pastagens e forragens. 

7.5.3. Mosaico Adaptativo

A regionalização implementada em Portugal foi acompanhada de um esforço de preser-
vação dos ecossistemas locais e da identidade cultural de várias regiões rurais. Ocorreu a 
!xação signi!cativa de população (principalmente jovem) nessas regiões, apostando numa 
agricultura sustentável, baseada na combinação de saberes locais e de ciência agrícola, pro-
movida por organizações locais de agricultores e consumidores. As actividades associadas 
ao mundo rural, desde a agricultura ao turismo, contaram com um aumento da quali!cação 
média dos trabalhadores, por aposta na formação. 

Nos últimos 50 anos, os serviços de ecossistema locais bene!ciaram desta conjuntura, 
permitindo a sua adequada gestão, em particular recorrendo a técnicas de mobilização 
mínima do solo e ao estabelecimento de pastagens biodiversas. 

As pequenas e médias empresas de transformação e comercialização de produtos agro- 
-alimentares assumiram um papel relevante na economia local e regional. Houve um reno-
vado interesse pelas raças autóctones de pequenos ruminantes, com o crescimento do con-
sumo da sua carne e seus produtos. Além dos produtos DOP e da criação de novas marcas 
protegidas, foram desenvolvidos alimentos inovadores e passou diversi!car-se a utilização 
de produtos, como a cortiça, e a considerar-se produções até agora pouco abordadas em 

Ecossistemas.indd   238 09-12-2009   16:27:37



7. Agricultura 239

certos ecossistemas, como cogumelos, ervas aromáticas e/ou mel, as quais hoje constituem 
fontes importantes de rendimento. 

Esta tendência reduziu a erosão e aumentou a conservação da água mas manteve 
alguma pressão sobre as terras, face à nova crise energética e alimentar resultantes. Assim, 
continua a ser cultivada área indevida, com tecnologias teoricamente amigas do ambiente 
mas que ou não permitem o abastecimento e a qualidade de vida ou então estão para 
além da capacidade biofísica do território. Destaque-se a área de regadio do Alentejo, 
onde são grandes os índices de produtividade conseguidos para os produtos hortícolas e 
horto-frutícolas e, nalguns casos, cereais e beterraba, esta agora destinada à produção de 
bioetanol.

7.5.4. Jardim Tecnológico

O reconhecimento nacional da protecção dos serviços de ecossistema como prioridade 
política e a tomada de consciência social do contributo destes serviços para o bem-estar 
humano, tiveram re!exos nas políticas de desenvolvimento económico, agora alicerçadas no 
uso sustentável dos recursos naturais. 

Houve, assim, neste século uma alteração da política "scal nacional, com incidência de 
taxas sobre o consumo energético e um desagravamento "scal sobre os rendimentos de tra-
balho. Veri"cou-se também o investimento na formação de quadros quali"cados nas áreas 
de ambiente e tecnologias verdes, apoiado por fundos comunitários. Estes fundos também 
reforçaram as medidas agro-ambientais e pagamentos compensatórios, promovendo a pro-
dução de bens alimentares de qualidade e de outros serviços, nomeadamente a preservação 
de espécies de aves estepárias ameaçadas. Além disso, os produtos lácteos provenientes de 
pequenos ruminantes passam a predominar em relação à carne, cada vez menos consumida 
pelas populações urbanas, à excepção da carne de bovino de raças autóctones e alguns pro-
dutos derivados.

Hoje, a área de pastagens biodiversas é maior, contribuindo para a retenção de carbono. 
A intensi"cação agrícola deu-se nas zonas com melhores solos para agricultura, em parte 
com recurso a variedades agrícolas altamente produtivas (algumas com origem em OGM) 
e técnicas agrícolas que permitem uma melhor aplicação de pesticidas e de fertilizantes, e a 
minimização da necessidade de lavoura e de consumo de água. No entanto, a variedade de 
milho GM adaptada nacionalmente na década de 20 sucumbiu a uma praga que destruiu as 
colheitas desse ano, tendo demorado vários anos até que os agricultores recuperassem das 
perdas económicas.
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7.6. Discussão
A agricultura portuguesa tem um papel fundamental no equilíbrio ecológico do território. 
Esta tem conduzido a alguns efeitos ambientais positivos:

GEE, consumos energéticos e de fertilizantes;

sementeira directa e as pastagens biodiversas.

Mesmo assim, alguns dos serviços diagnosticados têm situação de base negativa (-) e a 
sua tendência de evolução sem implementação de medidas (status quo) também é negativa, 
como se apresenta no Quadro 7.3.

Estado dos serviços de ecossistemas agrícolas: (+) Positivo; (0) Neutro; (–) Negativo; (––) Muito 
negativo. Tendência de evolução dos serviços de ecossistemas agrícolas no status quo: (=) Estacionária; ( ) Ne-
gativa.

– =

– =

+

–

––

0 =

O conceito de «serviços de ecossistemas» e a sua aplicação ao sector agrícola português 
ainda está a dar os primeiros passos, tendo-se veri!cado um esforço de contabilização de 
alguns desses serviços no cálculo das ajudas referentes ao PRODER. 

No entanto, o nexo de causalidade entre o apoio dado, o seu impacto sobre a adesão, 
decisões de gestão agrícola e efeitos ambientais são ainda pouco claros. A monitorização dos 
resultados da sua aplicação nas vertentes ambientais potencialmente bene!ciadas (biodiver-
sidade, solo, água, etc.) ao longo dos próximos anos revela-se fundamental para adequar os 
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apoios de forma e!ciente e e!caz às melhores práticas agro-ambientais que se pretendam 
incentivar.

Poderá constatar-se da análise dos vários cenários que os serviços de ecossistemas estão 
relacionados e têm que ser compreendidos como uma rede complexa e interligada. Por tudo 
isto, as respostas deverão promover interacções entre serviços de ecossistemas

Mesmo assim, várias questões exigem investigação mais profunda:

-
gia, biomassa, carbono, biodiversidade, turismo) podem valorizar os ecossistemas e 

exploração e gerida por uma administração condominial, os incentivos relativos a estes 

aos agricultores e os estímulos da política não são mais do que benefícios oportunísti-

-

Um aspecto é certo: sem uma prioridade ao ensino da agro-ecologia e à extensão rural 
agro-ecológica, numa associação virtuosa entre administração, agricultura e universidades, 
não é possível manter, a longo prazo, os serviços de ecossistemas.
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ANEXO – Potencial de sequestro de carbono da prática de sementeira directa

A sementeira directa de culturas anuais é uma importante forma de sequestrar carbono nos 
solos.

Dados para a Herdade da Revilheira (Carvalho e Basch, 1995) mostram que em semen-
teira directa de culturas arvenses, deixando a biomassa residual no terreno, os aumentos de 
MOS a 30 cm são de cerca de 0,1%!ano-1 (Quadro 7.4). O ensaio consistiu na implementação 
num campo experimental de 2,8 ha de uma rotação quadrianual. A rotação praticada foi 
de girassol – trigo – forragem (aveia + vicia) – triticale. O girassol foi substituído durante o 
ensaio por tremocilha, devido à elevada incidência de ataques por pássaros. Os aumentos 
em profundidades abaixo da mobilização devem-se ao facto de as fendas no Verão permiti-
rem a queda de resíduos para o interior da camada arável.

Teor de MOS do solo (%) e taxa de respiração (mgCO2!10g-1 solo) num vertissolo crómico após oito 
anos sob dois sistemas de mobilização diferentes (SD – Sementeira Directa, MC – Mobilização Convencional). 
Fonte: Carvalho e Basch, 1995.

Profundidade (cm)
Matéria Orgânica Taxa de Respiração
SD MC SD MC

10 2,53 1,91 3,17 0,69
20 2,15 1,67 3,87 2,88
30 2,25 1,62 5,80 3,70
40 2,22 1,33 – –

O sequestro de carbono em solos nos quais não permanece biomassa residual sobre o 
terreno são mais baixos, uma vez que o solo não permanece coberto e a sua respiração é 
mais alta. Estudos não publicados (Mário Carvalho, comunicação pessoal) indicam que um 
solo em sementeira directa aumenta em 0,025 pp por ano o seu nível de MOS em relação à 
mobilização convencional.

De forma a veri"car qual a correspondência entre percentagem de MOS e carbono no 
solo, considera-se a densidade do solo conforme obtida pela equação de Adams (1973):

3

100
% 100 %

0.244[ . ]

BD OM OM
g cm MBD–

= –=
,

onde:
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BD – Densidade do solo, g.cm-3

MBD – Densidade do solo mineral, g.cm-3

%OM – Percentagem de MOS, %

A MBD representativa dos solos agrícolas portugueses é cerca de 1,25 g.cm-3 (Fátima 
Calouro, comunicação pessoal). No caso dos solos em sementeira directa, estima-se que o 
valor seja da ordem dos 1,40 g.cm-3. Foi também usado um factor de conversão de MOS para 
carbono, a partir de IPCC (1997 e 2003) estimado como:

%OM = 0.58 ! %OC 0.58OM OC

solo solo

m m
m m

=  mOM = 0.58 ! mOC,

onde:

%OC – Percentagem de carbono na MOS, %
mOM – Massa de MOS, g
mOC – Massa de carbono na MOS, g
msolo – Massa de solo, g

Considera-se que a camada de solo com MOS em quantidade signi"cativa tem 30 cm de 
espessura. O valor "nal foi convertido em t CO2/ha mediante a consideração dos respectivos 
pesos atómico e molecular. Os resultados encontram-se no Quadro 7.5. Um aumento de 1pp 
no teor de MOS do solo corresponde ao sequestro de cerca de 76,6-85.3 t CO2/ha. 

 Captação de carbono equivalente ao aumento no teor de matéria orgânica (MO) no solo de 1% 
(profundidade de 30 cm).

% MO MBD 
(g.cm–3)

BD  
(g.cm–3) mMO.cm–3 mCO.cm–3 mCO.cm–2 t C ha–1 t CO2 ha–1

1 1.25 1.20 0.0120 0.00696 0.2088 20.88 76.6
1 1.40 1.34 0.0134 0.00775 0.2326 23.26 85.3

Como tal, existem dois potenciais de sequestro:

1.  Sem permanência de biomassa residual no terreno, o aumento de 0,025 pp/ano corres-
ponde ao sequestro de ;

2.  Com permanência de biomassa residual no terreno, o aumento de 0,1 pp/ano corres-
ponde ao sequestro de .
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Estes factores dependem de se tratar de uma cultura de Primavera/Verão, de Outono/ 
/Inverno (com ou sem palha) ou de pousio, e conforme se trata de sequeiro ou regadio.

As culturas típicas de Outono/Inverno são o trigo e o triticale. Os agricultores previsivel-
mente transaccionam as palhas, pelo que permanece apenas o restolho no terreno – situa-
ção 1. A cultura de Primavera/Verão de sequeiro predominante é o girassol, e de regadio 
é o milho. Tratando-se de milho para grão, a biomassa residual permanece quase sempre 
no terreno, uma vez que a palha de milho não tem valor comercial – situação 2. Já o milho 
silagem é um caso análogo à situação 1.

Todos os valores indicados no presente documento são para ensaios em sequeiro. Em 
regadio, há dois efeitos que fazem com que, em termos de MOS do solo, a situação di!ra do 
sequeiro:

entrada de biomassa no solo; 

mineralização de MOS.

De entre estes dois efeitos, o primeiro parece ser predominante (Mário Carvalho, comu-
nicação pessoal). A utilização do factor de sequeiro para regadio é então conservadora.

O Quadro 7.6 apresenta o resumo dos factores a utilizar em cada caso.

 Factores de sequestro de carbono em sementeira directa em Portugal.

Factor de sequestro (t CO2.ha-1.a-1)

Cultura  
Primavera/Verão

Cultura  
Outono/Inverno  

c/palha

Cultura
Outono/Inverno

s/palha
Pousio

Sequeiro 1,9-2,1 7,7-8,5 1,9-2,1 1,9-2,1
Regadio 7,7-8,5 7,7-8,5 1,9-2,1 1,9-2,1

Os ensaios aqui indicados foram realizados em luvissolos. Em outros tipos de solos, os 
valores serão diferentes. Em solos de barros e aluviões, a utilização de um factor de luvissolo 
é uma estimativa conservadora, pois trata-se de solos de qualidade superior, onde a produ-
tividade das culturas é acentuada. Em solos arenosos a estimativa do potencial de sequestro 
terá de ser inferior. No entanto di!cilmente se produzem culturas anuais nestas últimas 
zonas, dada a sua baixa produtividade.
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Este valor pode ser enquadrado numa revisão dos valores propostos na literatura sobre 
sequestro de carbono em sementeira directa, tal como apresentada no Quadro 7.7.

 Síntese de revisão bibliográ!ca de estudos sobre sequestro de carbono em sementeira directa.

ECCP, 2003

Revisão bibliográ!ca

0 - 3.0
West e Post, 2002 0.21

Marland et al., 2003 0.34 - 0.57
Freibauer et al., 2004 0.6

Six et al., 2004 0.4 - 1.2
Smith, 2004 1.4

Cambardella e Elliott, 1992
Medição

1.22
Bernacchi et al., 2005 2.2

Ecossistemas.indd   249 09-12-2009   16:27:38


