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"DPOEJÎÍPBDUVBMEPTQSJODJQBJTUJQPTEFĘPSFTUBoQPWPBNFOUPTEFQJOIFJSPCSBWP 
QMBOUBÎÜFTEFFVDBMJQUPFNPOUBEPTEFTPCSFJSP FEFB[JOIFJSB oSFĘFDUFBTVBIJTUØSJB
NBJTSFDFOUF Até meados do século xx a expansão da floresta portuguesa decorreu sobretudo à custa da expansão do pinhal e do montado de sobro, coincidindo com o crescimento
da procura de matérias-primas para a indústria e com a intensificação da emigração rural
para as cidades e estrangeiro. A partir da década de 60 do século xx, expande-se consideravelmente a área de plantações de eucalipto. A ênfase das políticas florestais desde então
tem sido na expansão da floresta em alternativa à criação de condições para uma gestão
sustentável da florestal existente. Antes da «transição florestal» (mudança da desarborização
para a reflorestação do território), a utilização dos espaços florestais pelas populações rurais
em Portugal estava ligada à agricultura de subsistência (e.g. limpava-se o mato para fornecer
material para o gado ou para combustível). O progressivo desaparecimento desta economia
veio permitir a expansão da floresta de pioneiras (e.g. pinheiro bravo) e deixar vastas áreas
florestais vulneráveis aos incêndios devido à acumulação de combustível.
"FTQFDJĕDJEBEFEBĘPSFTUB1PSUVHVFTBÏNBSDBEBQPSVNBPSJHFNSFDFOUFFVNB
GPSUFJOUFSWFOÎÍPIVNBOB De um modo geral a floresta portuguesa é recente. Portugal é o
país da Europa em que a transição entre a desarborização e a reflorestação foi mais rápida:
a área de floresta, que era de 4 a 7% em 1870, passou, num século, para mais de 30% do
território continental. Esta transição coincidiu com o abandono da agriculturaeo êxodo
ruralsem que se tenha consolidado uma tradição de gestão e cultivo das matas, como há
na Europa central. A excepção é a gestão do montado que mantém a multifuncionalidade
agro-silvo-pastoril.
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Condicionantes ambientais, tais como a disponibilidade hídrica e o frio (ou o calor do
Verão) determinam a composição das florestas e a sua distribuição geográfica. O fogo constitui porém o maior problema da floresta nacional na actualidade. O elevado risco de incêndio florestal inibe o investimento privado na produção florestal (lenhosa), particularmente
nas espécies de ciclo mais longo, como o pinheiro bravo ou as folhosas madeireiras. Esta
tedência é exacerbada pela introdução e expansão de novas pragas e doenças, como é o caso
do Bursaphelenchus xylophilus no pinhal.
/FTUF DBQÓUVMP TÍP BOBMJTBEBT BT JOUFSBDÎÜFT EPT DFOÈSJPT TPDJPFDPOØNJDPT DPN PT
DFOÈSJPTEBTBMUFSBÎÜFTDMJNÈUJDBT no que toca aos potenciais efeitos dessas alterações nos
agentes bióticos, por exemplo o nemátodo da madeira do pinheiro, e o aumento da procura
de biomassa como fonte de energia e bio-combustíveis. Enfatizamos o papel das alterações
do clima no potencial aumento dos fogos florestais com consequências para a evolução das
florestas a médio prazo, isto é, as sucessões ecológicas secundárias do abandono, corte, incêndio ou outras perturbações: evolução para piro-clímaces (matos) ou a eventual evolução para
matas secundárias afins do carvalhal nativo no Norte de Portugal. No Sul, a vulnerabilidade e
resiliência dos ecossistemas predominantes (i.e. montados) depende fortemente da intervenção humana. Nestes sistemas artificializados, o abandono permite conjecturar um cenário de
sucessão para piroclímaces e áreas desarborizadas no contexto das alterações climáticas.
"TUSÐTDPNQPOFOUFTEBBDUVBMĘPSFTUBEFQSPEVÎÍPEPDPOUJOFOUFQPSUVHVÐTQJOIBM
CSBWP FVDBMJQUBMFNPOUBEPEFTPCSPSFQSFTFOUBNNBJTEFEBÈSFBEFĘPSFTUBTEP
DPOUJOFOUFQPSUVHVÐTNa floresta deQJOIP, os cenários mais prováveis envolverão a diminuição da área e a forte redução do interesse na produção de madeira, que está relacionada
com os incêndios recorrentes e com o baixo valor mercantil e tecnológico da madeira, e com
os efeitos da expansão do nemátodo do pinheiro. A recuperação da fileira requer uma redução substancial do risco de incêndio, inequívoca erradicação (ou controlo) do nemátodo e
investimento na qualidade da madeira (silvicultura e tecnologia).
O futuro do FVDBMJQUP em Portugal vai depender de diversos factores como os mercados
da pasta e do papel, os custos de transporte, a procura de biomassa lenhosa para a produção
de energia, o melhoramento da produtividade (inclusive introdução de novos genótipos), o
aparecimento e o controlo de pragas e doenças e a resposta das plantas e da gestão florestal
às alterações climáticas. Ainda assim é uma das fileiras com maior valor acrescentado e
capacidade para a interiorização dos avanços científicos.
No que respeita ao montado, a sua evolução dependerá da valorização comercial da
cortiça, bem como do incentivo à reflorestação e melhoria das técnicas de regeneração das
árvores, nomeadamente tendo em conta a potencial deslocalização das áreas de óptimo fisiológico em consequência das alterações do clima. Dependerá também da eficácia do controlo
do declínio das árvores e da compatibilização entre o uso agro-pecuário e a preservação da
floresta e da inerente biodiversidade e com a adequada regeneração do arvoredo.
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"QSPDVSBOBDJPOBMFJOUFSOBDJPOBMEPTCFOTFTFSWJÎPTQSPWFOJFOUFTEPTUSÐTUJQPTEF
ĘPSFTUBTQSFEPNJOBOUFTOPQBÓTÏEFUFSNJOBOUFQBSBPTFVGVUVSPFactores bióticos e abióticos condicionam a possibilidade de desenvolver a oferta de bens e serviços potenciadora
da manutenção ou expansão destes ecossistemas. O contexto social e a característica fragmentação da propriedade levam a que esta oferta seja determinada, em última análise, pelas
decisões de milhares de proprietários florestais. Em consequência, o sucesso do fomento do
associativismo e do planeamento colaborativo serão decisivos para o futuro da floresta.
/ÍPÏQSPWÈWFMRVF OVNDPOUFYUPEFBMUFSBÎÍPEFDMJNB QPTTBPDPSSFSSFEVÎÍPTJHOJ
ĕDBUJWBEPSJTDPEFJODÐOEJP EFWJEPËGPSUFDPSSFMBÎÍPFOUSFJODÐOEJPT ÈSFBBSEJEBF
OÞNFSPEFPDPSSÐODJBT FNFUFPSPMPHJBFBPBVNFOUPEBÈSFBEFjJODVMUPTx Para além
da perda de património florestal e deterioração das condições ambientais, os incêndios têm
impactos sociais e económicos de monta. Este facto poderá ser exacerbado pela tendência
de abandono rural (agrícola e florestal) e o aumento das áreas de «incultos» que deverão
acentuar os problemas associados ao risco de incêndio pela criação de largas áreas devotadas à sucessão ecológica secundária. Ainda que, em alternativa, a recuperação da mata
de carvalhos nativos seja possível, ela só será viável com efectiva supressão do fogo por um
período suficientemente longo e por uma gestão tendente ao restauro daqueles ecossistemas. A regressão da área de «incultos» poderá ocorrer no caso de uma aposta efectiva da
sociedade em sistemas de produção agro-ambiental socialmente sustentáveis, isto é, em que
a sociedade remunera serviços do ecossistema sem valor de mercado, ou no caso de uma
intensificação do uso da biomassa como fonte de energia, determinar o aumento da procura
de produtos agrícolas e de material lenhoso de plantações de rápido crescimento.
"TJOEÞTUSJBTEPTFDUPSTÍPFĕDJFOUFTVUJMJ[BEPSBTEBCJPNBTTBQBSBFOFSHJBNBTP
BVNFOUP EB EFQFOEÐODJB EB CJPNBTTB DPNP GPOUF EF FOFSHJB BDFOUVBSÈ B QSPDVSB EF
FYQMPSBÎÜFTĘPSFTUBJTEFEJDBEBT(e.g. plantações de eucaliptos e outras árvores), o aumento
da intensidade da colheita (e.g. resíduos de abate em florestas de pinheiro), bem como o
aumento da área de colheita de biomassa (e.g. matos). Os efeitos da intensificação da colheita
podem acentuar o impacte negativo na biodiversidade e na fertilidade do solo. A expansão
de culturas energéticas de muito curta rotação pode colocar problemas de esgotamento do
solo e promover o uso de pesticidas.

6.1. Introdução
A noção de sustentabilidade surgiu historicamente com a necessidade de gerir os recursos
florestais. Tratava-se de ordenar os cortes das matas de molde a colher apenas o acréscimo
periódico do stock de madeira e a garantir o abastecimento regular e sustentado da indústria
e dos centros urbanos. Com o tempo, a ideia expandiu-se às pescas e, por razões que a his-
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tória recente ilustra, generalizou-se ao planeta. Nas florestas, actualmente, sustentabilidade
implica mais do que o fornecimento à perpetuidade de matérias-primas para a indústria
(madeira, fibra, cortiça, energia) e de outros bens de importância económica directa. A floresta bem gerida proporciona serviços de ecossistema intangíveis tais como a integridade
dos sistemas fluviais, a conservação e protecção dos solos e da biodiversidade, ou a possibilidade de lazer e de fruição estética e estímulo intelectual e cultural pela sociedade.
Uma gestão sustentável é pois o paradigma da boa gestão florestal. A introdução do
conceito de serviços do ecossistema tem inerente a gestão da multifuncionalidade da floresta. Todavia, nem sempre é possível conciliar num mesmo local todos os serviços potenciais que os ecossistemas podem assegurar. O desenho da paisagem e a correspondente
distribuição espacial das ocupações e dos sistemas florestais ganham proeminência. Um
exemplo característico é o das plantações de árvores de rápido crescimento com objectivos de produção de material lenhoso para a indústria, em detrimento da manutenção
da biodiversidade local ou da fruição estética. As plantações podem afrouxar alguma da
«pressão» sobre as florestas de protecção e protegidas (naturais e semi-naturais) quanto
à produção de matérias-primas (Cossalter e Pye-Smith, 2003). Na verdade, numa escala
mundial, a exploração de madeira das plantações diminui a área total de floresta explorada. Actualmente 33% da madeira usada pela indústria em todo o mundo provém de
plantações. Espera-se que a expansão das plantações faça decrescer a proporção do volume
total de madeira usado pela humanidade que é originária de florestas naturais (ou pouco
artificializadas), passando dos actuais 67%, para cerca de 25% do volume consumido em
2050 (Kauppi et al., 2006). Este decréscimo no volume colhido nas florestas ditas naturais permitirá poupar ao corte e exploração madeireira cerca de 40% da área de florestas
ricas em carbono e em biodiversidade. Em Portugal as florestas de produção (resultado da
florestação feita pelo Homem) cobrem, actualmente, cerca de 38% do território nacional
(Tomé et al., 2007). Cerca de 23% da superfície florestal do continente são plantações de
exóticas, especialmente o Eucalyptus globulus (sendo a área de espécies exóticas, que não
eucaliptais de pouca expressão). As florestas pouco perturbadas de espécies nativas ocorrem numa área diminuta (Tomé et al., 2007).
Neste capítulo avaliaremos o estado actual e as respostas das florestas Portuguesas às
mudanças expectáveis no ambiente e nos cenários socioeconómicos do século xxi. A análise centrar-se-á nos 3 principais sistemas de produção da floresta portuguesa: o pinhal
(Pinus pinaster), o eucaliptal (Eucalyptus globulus) e os montados de carvalhos sempre-verdes, isto é, o sobreiro (Quercus suber) e a azinheira (Quercus ilex ssp. rotundifolia), por
representarem, em conjunto, mais de 85% da área de florestas, por serem os mais importantes do ponto de vista económico e social e relativamente aos quais está disponível mais
e melhor informação. As restantes florestas dominadas por espécies autóctones são tratadas no capítulo da Biodiversidade.
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6.2. Promotores de alterações
6.2.1. Clima
A especificidade da floresta Portuguesa é marcada por uma origem recente e uma forte
intervenção humana. A estas características deveremos juntar as condicionantes ambientais.
Por um lado, o clima do tipo mediterrânico caracteriza-se pela concentração da precipitação
na estação fria, a que se segue um período quente com reduzida precipitação. A evapotranspiração potencial é mais elevada do que a precipitação anual levando à escassez sazonal da
água. Os gradientes de abundância-de-água/severidade-da-seca determinam a composição
das florestas e a sua distribuição geográfica. À medida que se caminha do Norte, mais pluvioso, para o Sul, mais seco e quente, ou do Litoral para o Interior, as árvores são sucessivamente mais resistentes à seca apresentando folhas mais esclerófitas e raízes mais profundas
(Schenk e Jackson, 2002).
Na actualidade o principal promotor de alterações é a mudança climática (IPCC, 2007),
tanto mais que a região mediterrânica é um hotspot das alterações climáticas, o que significa
que, para um dado nível de alteração a nível global, o clima regional terá uma alteração
acima da média (Giorgi, 2006). Em Portugal, os cenários climáticos futuros foram estudados no âmbito do projecto SIAM (Miranda et al., 2006). As projecções baseiam-se nos cenários de emissões SRES (Special Report on Emission Scenarios) do Intergovernmental Panel
on Climate Change acoplados a um conjunto de modelos de circulação global (atmosferaoceano). Os resultados do estudo apontaram para um aumento sistemático das temperaturas médias no Verão na ordem dos 3 a 7ºC para o final do século, sobretudo nas regiões
do interior do Norte e Centro, com um aumento da intensidade e frequência das ondas de
calor. Quanto à precipitação, apesar de maior incerteza dos modelos, estimam-se perdas
na ordem dos 20 a 40% com as maiores reduções a ocorrerem no Sul do país e no Inverno.
Evidência desta possível alteração são o aumento da frequência e severidade das secas desde
a década de 1980 tendo, em 2005, ocorrido o episódio de seca mais severo dos últimos 140
anos (Garcia-Herrera et al., 2007).
Os efeitos das alterações climáticas na vegetação podem ser benéficos ou negativos.
O aumento de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera proporciona ganhos em produtividade
a curto prazo, mas o mesmo pode não acontecer a longo termo. Em climas do tipo mediterrânico, o aquecimento no Outono e Inverno promoverá uma maior produtividade devido
ao prolongamento do período verde, isto é, do tempo entre o abrolhamento na Primavera e
a queda da folha ou paragem do crescimento no Outono. No entanto, um período seco mais
longo contraria severamente aquela tendência. Simulações com modelos de base fisiológica
e dados empíricos sugerem a possibilidade de um aumento da produtividade nas regiões do
Norte e eventualmente Centro Litoral, mas uma redução da produtividade no resto do país.
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Mas os impactos destas alterações dependem da velocidade da mudança. Mudanças
rápidas significam que as árvores instaladas hoje vão enfrentar um clima diferente do que
moldou evolutivamente os seus progenitores. Espécies com baixa plasticidade de resposta
ao ambiente terão mais dificuldade em persistir nos locais actuais já que a migração natural
é dificultada pela mudança rápida e pela fragmentação do território (Pereira et al., 2002).
As espécies mais plásticas, como o pinheiro bravo, terão mais facilidade em persistir até
níveis intermédios de alteração ambiental (Oliveira et al., 2000). Por outro lado, o prolongamento da estiagem e o aumento da frequência de ondas de calor no Verão poderão exacerbar o risco de incêndios florestais. A viabilidade económica de algumas ocupações ou utilizações florestais poderá estar assim comprometida nas regiões do Sul do país, mais afectadas
pelo aumento da aridez.
O aumento da concentração de gases com efeito de estufa (GEE) na atmosfera, nomeadamente o CO2 (IPCC, 2007), pode ser parcialmente contrariado pelo sequestro de carbono
nas florestas que retêm, na biomassa perene e no solo, carbono que, de outro modo, estaria
na atmosfera na forma de CO2. A produtividade líquida do ecossistema (PLE) é a medida do
saldo anual da fotossíntese descontada a respiração do ecossistema. O sequestro de carbono
no ecossistema varia com o clima, com a vegetação e com a intervenção humana. Por exemplo,
nas florestas das regiões boreais (frias) o tempo médio de residência do carbono no solo é de
cerca de 100 anos, mas será uma ordem de grandez inferior nas florestas tropicais (Malhi et
al., 1999).
Ainda que a capacidade de sequestro de carbono em ecossistemas florestais seja elevada
a muito elevada em Portugal, é possível que o regime de fogos florestais e a colheita precoce
do material lenhoso reduzam substancialmente esse potencial ao nível do território nacional. É essencial a inventariação actualizada das florestas, cobrindo as áreas de vegetação
espontânea (matos) e de pastagens permanentes e considerar o stock e a dinâmica do carbono nos solos. O sequestro de carbono nas florestas tem limites ecológicos e as alterações
do clima podem trazer consigo mudanças no padrão geográfico da PLE e, no caso particular
de Portugal continental, um aumento substancial do risco de incêndio, que poderá fazer
decrescer a capacidade de sequestro.

6.2.2. Contexto social
Outro factor promotor de alterações reside no contexto social. De um modo geral a floresta portuguesa é recente. Portugal é porventura o país da Europa em que a transição entre
a desarborização e a reflorestação (transição florestal) foi mais rápida (Mather e Pereira,
2006). Esta transição coincidiu com o abandono da agriculturaeo êxodo ruralsem que se
tenha consolidado uma tradição forte de gestão e cultivo das matas, como há na Europa
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central. Em Portugal, dos cerca de 3 milhões de hectares de floresta (Tomé et al., 2007), 86%
são propriedade privada. As empresas florestais e industriais de grande dimensão associadas
ao eucalipto ou ao montado tendem a gerir de forma eficiente os seus recursos e a praticar
uma gestão cuidada (Baptista e Santos, 2005) e certificada. No entanto, na generalidade da
floresta privada a gestão é ainda ineficiente, apesar de esforços recentes por parte de associações de produtores florestais. Para além disso, o planeamento da gestão de Matas Nacionais
e de Perímetros Florestais – que até muito recentemente se apoiava em métodos de ordenamento clássicos com o objectivo predominante de oferecer um volume regular de madeira
– carece de recursos que lhe permitam servir de modelo de gestão da floresta.

6.2.3. Fogo
O fogo constitui na actualidade o maior problema da floresta nacional. Reduz a área florestal, põe em perigo vidas e equipamentos, causa prejuízos económicos avultados, quer directamente, pela destruição da floresta, quer indirectamente, pelos elevados montantes gastos
na sua prevenção e combate. Por exemplo, no Verão de 2003, considerada a pior época de
fogos florestais de sempre em Portugal, ardeu cerca de 8,5% da superfície arborizada do
continente (Figura 6.1). Como consequência resultaram edifícios e equipamentos destruí-
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'JHVSB Área ardida (barras) e número de ocorrência (curva) de fogos florestais em Portugal. Fonte: Autoridade Florestal Nacional.
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dos ou danificados e várias mortes (CNR, 2005). O elevado risco de incêndio florestal inibe
o investimento privado na produção florestal, particularmente nas espécies de ciclo mais
longo, como o pinheiro bravo ou as folhosas madeireiras (MADRP, 2006). O abandono rural
é determinante na dimensão das áreas percorridas anualmente pelos incêndios rurais. Por
outro lado, o número de fogos não está correlacionado com a área ardida pois os grandes
incêndios são relativamente poucos. São estes incêndios, tipicamente concentrados num
reduzido número de dias com condições meteorológicas muito favoráveis à propagação do
fogo, que têm maior impacte e que causam problemas à protecção florestal (Pereira e Santos,
2003).

6.2.4. Agentes bióticos
O conjunto de alterações ambientais e globalização do comércio têm criado condições para
a introdução e a expansão de novas pragas e doenças. Por exemplo, uma parte do sucesso
das plantações de árvores exóticas (e.g. plantações de Eucalyptus sp. no sul da Europa e
América Latina) é imputável à ausência dos seus herbívoros naturais. Com o tempo esta
situação mudou e actualmente são conhecidas na Península Ibérica oito espécies de artrópodes fitófagos nativos da Austrália e pelo menos três importantes grupos de fungos que
causam doenças, perda de produtividade e, nalguns casos, declínio e morte dos eucaliptos
(Branco, 2007). Nos anos 90 do século xx os ataques de Phoracantha semipunctata inviabilizaram, por exemplo, o cultivo do eucalipto nas regiões mais secas da área de exploração
possível da espécie em Portugal. No caso do sobreiro, particularmente a partir dos anos 80
do século xx tem sido observada mortalidade precoce de árvores e declínio em vastas áreas
de Portugal e Espanha (Bugalho, 2007). Semelhante declínio tem afectado outras espécies
do género Quercus e não só. Uma das maiores ameaças do pinhal bravo em Portugal é o
nemátodo do pinheiro (Bursaphelenchus xylophilus), em inglês pinewood nematod (PWN).
Embora não se conheça com exactidão a área total afectada, análises recentes (Prolump,
2008) revelam a sua presença em quase todo o país.

6.3. Avaliação da condição e tendência
6.3.1. Condição
A condição actual dos 3 principais tipos de floresta – povoamentos de pinheiro bravo, plantações de eucalipto e montados de sobreiro (e de azinheira) – reflecte a sua história mais
recente. Quanto às outras espécies autóctones ou introduzidas, pela reduzida área ocupada e

Ecossistemas.indd 190

09-12-2009 16:27:33

6. Floresta 191
fraca importância económica, a sua evolução continuará a depender sobretudo das medidas
e políticas relacionadas com o apoio à conservação da biodiversidade e a compensação dos
agricultores e empresas florestais pela prestação dos serviços ambientais dos ecossistemas.
Até meados do século xx a expansão da floresta portuguesa decorreu sobretudo à custa
da expansão do pinhal e do montado de sobro (Figura 6.2), coincidindo com o crescimento
da procura de matérias-primas para a indústria e com a intensificação da emigração rural
para as cidades e estrangeiro. A partir da década de 60 do século xx, expande-se consideravelmente a área de eucalipto. A ênfase das políticas florestais desde então tem sido na expansão da floresta em alternativa à criação de condições para uma gestão florestal tal como
existe na Europa central e do norte. Exceptua-se o caso do montado, que é na realidade um
sistema silvo-pastoril, sujeito a práticas culturais mais próximas dos sistemas agrícolas do
que da silvicultura, e o eucaliptal cuja expansão teve muito a ver com o aumento da procura
por papel e com o uso de técnicas avançadas de silvicultura (preparação do terreno, fertilizações, etc.) (Alves et al., 2007).
É interessante notar que a área de carvalhal caducifólio (nativo – especialmente Quercus
robur, Q. pyrenaica, Q. faginea) não conheceu praticamente qualquer expansão durante o
século em que a floresta de Portugal continental aumentou 5 vezes a sua área, mantendo-se
nos finais do século xx com cerca de 5% da área total de floresta.
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'JHVSB Evolução da área do território continental com os principais tipos de floresta – barras – pinhal (Pinus
pinaster), montados e plantações de eucalipto (Eucalyptus globulus); área total de floresta – pontos – e a linha de
tendência de evolução da área total de floresta. Adaptação de Radich e Baptista (2005) e Tomé et al. (2007).
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Antes da transição florestal, a utilização dos espaços florestais pelas populações rurais
em Portugal estava ligada à agricultura de subsistência (e.g. limpava-se o mato para fornecer
material para o gado ou para combustível). O progressivo desaparecimento desta economia veio permitir a expansão da floresta de pioneiras (e.g. pinheiro bravo) e deixar vastas
áreas florestais vulneráveis aos incêndios devido à acumulação de combustível. Embora com
génese diferente, o mesmo se passa no montado. O desaparecimento da cultura cerealífera
extensiva do montado conduziu o sistema para a silvo-pastorícia extensiva, cujo abandono
leva à colonização por arbustos e à acumulação de combustível e consequentemente ao
aumento do risco de incêndio (Ferreira e Pinto-Correia, 2004).
Pinheiro bravo
O pinheiro bravo é uma espécie nativa e pioneira das sucessões ecológicas, com grande
potencial produtivo. É capaz de colonizar solos pobres ou degradados, como primeira etapa
de um processo de facilitação do desenvolvimento da sucessão florestal. Durante todo o
século xx o pinhal foi a floresta mais representativa em termos de área no território do
continente português, tendo chegado a ocupar mais de um milhão de hectares (Figura 6.2).
No início do século xx o pinhal predominava sobretudo no litoral sendo explorado para
obtenção de madeira e resina utilizada na produção de pez e alcatrão para a construção
naval e para a indústria química. A expansão para o interior resultou sobretudo da sementeira deliberada em terrenos agrícolas abandonados e da colonização a partir de núcleos
plantados pelos serviços do estado na primeira metade do século xx. Actualmente o pinhal
ocorre maioritariamente a Norte do Tejo.
Na maior parte da área de pinhal predomina a pequena propriedade florestal privada e
uma cultura que percepciona a floresta como uma reserva que não exige uma gestão activa
para a sua renovação, o que constitui um dos principais constrangimentos ao desenvolvimento de uma gestão sustentável em termos financeiros e biológicos. A ausência de gestão
ou gestão ineficiente de grande parte do pinhal, traduz-se numa produtividade e qualidade
de madeira inferiores ao potencial (Oliveira et al., 2000), variando entre 4 e 13 m-3.ha-1.ano1
. Em muitos casos de sub-lotação, o copado aberto possibilita a proliferação de vegetação
espontânea (matos) contribuindo para um maior risco de incêndio.
O pinhal ocupa actualmente 865 mil hectares (incluindo povoamentos mistos com
pinheiro bravo dominante), isto é, 28% da superfície florestal do continente (Tomé et al.,
2007). A área manteve-se relativamente constante desde o início do século xx (1200 mil
hectares em 1928) até meados da década de 80 (1252 mil ha) mas tem vindo a diminuir
desde então. Estima-se que o decréscimo de 1996 para a actualidade seja de 27% (Tomé et
al., 2007). Este decréscimo resulta da elevada frequência e rápida recorrência de fogos que
impedem a reconstituição dos povoamentos. Por outro lado, desencorajam os investimentos
na reflorestação ou na melhor gestão e tornam o abandono pelos proprietários inevitável.
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Dados do INE (2006) referem um decréscimo da produção de madeira de pinheiro bravo
para fins industriais e um decréscimo no preço entre 2002-2006, em comparação com o
período de 1997-2001, de cerca de 3% de madeira para serrar. Mais recentemente o ataque
do nemátodo da madeira do pinheiro veio acentuar esta tendência.
O nemátodo PWN é um organismo de quarentena pela legislação comunitária (77/93/
/CEE de 21 de Dezembro de 1976), que foi detectado pela primeira vez em Portugal na
península de Setúbal em 1999. Com o intuito de o combater foi criado o Programa Nacional
de Luta contra o Nemátodo da Madeira do Pinheiro (PROLUNP). O único insecto vector conhecido em território nacional (Monochamus galloprovincialis) transporta o nemátodo nas traqueias, contaminando as árvores desde a Primavera até ao final do Verão,
quando se alimentam nos raminhos e rebentos de árvores adultas (Mota e Vieira, 2008).
A destruição dos vasos condutores da árvore provoca a cavitação e embolismo das células
do xilema (Jones et al., 2008) impedindo o transporte de água para as folhas. Após o ataque,
um pinheiro bravo adulto pode morrer no espaço de poucas semanas. Após a detecção do
PWN, foi criada uma zona tampão com erradicação de árvores atacadas e restrições ao
transporte e comercialização da madeira e subprodutos (Prolump, 2008). No entanto, estas
restrições não evitaram a expansão da área afectada.
Montado
O montado é um sistema agro-florestal com enorme valor sociocultural, histórico e de biodiversidade e um bom exemplo de um sistema socioecológico. Os montados em Portugal
cobrem 1125 mil hectares (Figura 6.2), dos quais, 65% de sobreiro e 35% de azinho (Tomé
et al., 2007). Note-se que a designação de montado (à semelhança do que acontece com
a dehesa em Espanha) inclui uma grande diversidade de povoamentos. Espécies distintas
implicam formas de gestão diferentes. Enquanto no sobreiro o objectivo predominante é
a produção de cortiça, os montados de azinho são sistemas silvo-pastoris cujo rendimento
resulta da produção animal (porco ou bovinos). Quanto à estrutura, os montados variam
desde povoamentos muito esparsos, com densidades inferiores a 50 árvores por hectare,
até verdadeiras florestas de sobreiro, de copado fechado e com densidades superiores a 100
árvores por hectare.
A maior e mais importante parcela do montado consiste em 691 mil hectares de povoamentos puros de sobreiro, onde ele é dominante (Tomé et al., 2007). No mundo, o sobreiro
cobre aproximadamente 2,7 milhões de hectares (Portugal, Espanha, Argélia, Marrocos,
Itália, Tunísia e França) sendo Portugal o país com maior área de sobreiro. De facto Portugal «é líder na produção da matéria prima, com mais de metade (57%) da produção
mundial de cortiça em bruto, na produção industrial, com 60% do valor da produção
mundial de produtos de cortiça transformados e nas exportações, com mais de dois terços
das exportações mundiais em volume de produtos transformados de cortiça (77,4% para
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os produtos semi-transformados; 82% para os produtos transformados de cortiça natural;
68% para os produtos aglomerados)» (Mendes, 2002). Aqui predomina a propriedade de
grandes dimensões, com mais de 100 hectares (Coelho, 2003), permitindo algum ajuste
da intensidade produtiva às condições do mercado, procurando manter, todavia, a produção de cortiça.
A área de montado aumentou desde os finais do século xix até aos anos 50 do século xx
em resultado de um esforço de restauração de um sistema ancestral de uso da terra, das
oportunidades criadas pela crescente procura da cortiça para a indústria e pelo aumento
da exportação de carne para as cidades. A partir do século xix iniciou-se a reconversão de
matagais e de terrenos incultos em montados. No início a reconversão baseava-se no uso
do fogo, seguido de arroteia e posterior selecção de árvores. Nos anos 30 a 50 do século xx
aumentou a área de sobro relativamente ao azinho e a plantação/sementeira deliberada de
povoamentos de sobro para produção de cortiça. A tendência de introdução de pastagens
melhoradas de sequeiro com leguminosas (na época, essencialmente o trevo subterrâneo)
enriquecedoras do solo em azoto no sentido de fomentar a silvo-pastorícia, nos anos 60 do
século xx, não teve o sucesso esperado e, não fora o comércio da cortiça, muitos povoamentos teriam sido abandonados.
No passado recente, a florestação de terras agrícolas marginais conduziu a um aumento
na área total de sobreiro em algumas regiões, enquanto noutras tem havido perdas devidas
a fogos e a alterações do uso de terra, apesar de esta estar muito condicionada por força
da lei1, em Portugal. Os inventários florestais detectaram um aumento bruto na área de
sobreiro de 5% em 1995, em comparação com a área três décadas mais cedo, mas houve uma
perda de 10% entre 1995 e 2005 em consequência dos incêndios de 2003 (Tomé et al., 2007).
Entretanto, uma parte destas florestas queimadas recupera (Moreira et al., 2007) e será
classificada outra vez como floresta de sobreiro no inventário florestal nacional. Ao mesmo
tempo, a densidade de sobreiros adultos está a diminuir em muitos montados; por exemplo,
povoamentos com menos de quarenta árvores por hectare aumentaram de 10 por cento da
área de sobreiro em 1995 para 30 por cento em 2005 (M. Tomé, 2007, comunicação pessoal).
O resultado do balanço entre mortalidade de árvores adultas e a regeneração é ainda incerto.
Onde a agricultura foi abandonada e a chuva e a fertilidade do solo são suficientemente elevadas para permitir a regeneração (Vallejo et al., 2008), mesmo com cargas moderadas de
pastoreio parece haver algum recrutamento de árvores no montado (Pons e Pausas, 2006).
Por outro lado, se a re-colonização permanente é problemática nos limites mais áridos da
área de expansão do sobreiro (Vallejo et al., 2008), o mesmo não acontece nas regiões mais
húmidas onde novas populações prosperam após os incêndios florestais de 2003 e 2005.
1
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Em resumo as tendências de evolução para os montados resultam de forças contraditórias
– novas plantações (até aos primeiros anos do século xxi), por um lado, e declínio (reduzindo o número de árvores adultas), pastoreio intenso (limitando o recrutamento de novas
árvores) e fogos, por outro.
Eucalipto
O eucalipto é uma árvore de crescimento rápido, explorada em plantações com ciclos de
produção de cerca de 12 anos. Nas regiões com chuva abundante e Invernos amenos, como
o litoral a Norte do Tejo, o E. globulus atinge produções em volume de madeira muito elevadas, podendo atingir cerca de 30 m3 por hectare e por ano nas melhores zonas. Por exemplo,
na região litoral do Centro e Norte de Portugal, o eucalipto produz aproximadamente o
dobro do pinheiro bravo (Soares et al., 2007). As produtividades locais podem ser muito
mais baixas do que as potenciais devido à sublotação e má gestão dos povoamentos (Soares
et al., 2007). Com plantas melhoradas geneticamente as produtividades podem aumentar
mais de 25% (Borralho et al., 2007). No entanto, isso requeria a reconversão de povoamentos e novas instalações, que não abundam. De acordo com dados preliminares da Autoridade Florestal Nacional, a taxa de arborização anual nos últimos 5 anos foi 60% inferior em
comparação com igual período antecedente.
O eucalipto sustenta uma das mais importantes indústrias transformadoras em Portugal:
a pasta e o papel, cujo peso na balança comercial externa é elevado (6% do valor total da
exportação nacional e 40% do valor da exportação florestal). Aos altos índices de produtividade, associam-se elevado rendimento em pasta para papel e excelentes propriedades papeleiras. As empresas industriais detêm uma parcela razoável da área de eucaliptal, e influenciam a gestão de uma parte da área de propriedade privada de modo a conseguir elevada
produtividade e protecção contra incêndios.
Em 50 anos, a área de plantações de eucalipto passou de cerca de 100 mil hectares, na
década de 60 do século passado, para perto de 600 mil hectares de plantações em produção
(Tomé et al., 2007). Se incluirmos os povoamentos mistos em que o eucalipto é dominante e
os povoamentos jovens, o total ascende a cerca de 717 mil hectares. Esta rápida alteração na
paisagem, numa época em que a opinião pública e a política tinham abandonado o produtivismo para abraçar as causas de protecção da biodiversidade, criou oposição. O debate sobre
os potenciais efeitos negativos do eucaliptal no solo, na água e na biodiversidade atingiu o
máximo nos anos 80 do século passado, o que impulsionou a investigação e aumentou o
conhecimento sobre a espécie e a silvicultura de espécies de rápido crescimento. Actualmente a plantação de eucaliptos é fortemente regulamentada. A legislação actual é bastante
restritiva quanto à expansão do eucaliptal (Decreto-Lei n.º 175/88, de 17 de Maio de 1988)
impedindo a formação de grandes áreas contínuas, bem como a conversão de montados em
eucaliptal. Ainda que com aplicação condicionada pela estrutura fundiária e pela ineficácia
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do sistema de fiscalização, em constante mudança (Silva et al., 2007), a legislação tem condicionado fortemente a cultura.

6.3.2. Tendência
Pinheiro bravo
Como espécie de início das sucessões ecológicas, o pinheiro bravo pode facilitar o desenvolvimento posterior de espécies mais exigentes, como os carvalhos. Esta ideia de aproveitar a
sucessão ecológica secundária, introduzindo o pinhal nos terrenos agrícolas abandonados
para chegar a uma floresta rica em espécies produtoras de madeiras «nobres» foi proposta
pelos silvicultores já no início do século xx. Esta silvicultura promotora da biodiversidade
revelou-se infrutífera, devido sobretudo às circunstâncias do desenvolvimento rural de
então e ao fogo, que nas últimas décadas tem destruído vastas áreas de pinhal. No entanto, é
frequente observar nos pinhais maduros regeneração natural de carvalhos autóctones, que
poderá ser aproveitada para a constituição de bosques mistos de elevado valor de conservação e, no caso do carvalho alvarinho, de elevado valor comercial. Este potencial depende
de acções de longo prazo que não se vislumbram nos actuais quadro socioeconómico e de
regime de fogo. A recorrência do fogo a intervalos mais curtos do que o período de frutificação do pinheiro, impede a regeneração natural da espécie a longo prazo e leva à implantação
de matagal como piro-clímax da sucessão ecológica.
No início do século xxi, o contexto social, a elevada vulnerabilidade ao fogo, os factores bióticos e a desvalorização do preço da madeira (INE, 2006), exercem um papel
determinante nas definições das tendências do pinhal. Estes poderão acentuar a actual
tendência negativa na fileira, apesar do crescimento recente da procura de resinas naturais que resulta do crescimento do preço de produtos substitutos com origem no petróleo.
Se por um lado os incêndios e a falta de investimento na reflorestação estão na origem
do decréscimo em área do pinhal, por outro, as medidas de contenção do nemátodo da
madeira do pinheiro não surtiram o efeito desejado. A dispersão para além da zona de
contenção fitossanitária relaciona-se provavelmente com o incumprimento das medidas
de luta definidas no PROLUNP, nomeadamente o abate e queima das árvores infectadas
antes do início do período de voo do insecto vector. Actualmente, todo o território do
continente está declarado como afectado, instituindo importantes restrições ao comércio
da madeira. A satisfação das exigências da procura de produtos tradicionais do pinhal
(e.g. madeira e resina) obriga a melhorias substanciais na gestão. Estas serão determinantes para a viabilidade económica e a continuidade da floresta de produção do pinheiro
bravo no século xxi.
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Montado
A resiliência biofísica do montado depende da capacidade da paisagem para manter a infiltração da água, a capacidade de armazenamento de água no solo e os ciclos biogeoquímicos,
incluindo o carbono sequestrado. O sobreiro e a azinheira são árvores de crescimento lento
e, portanto, com baixa produtividade, que é ainda menor ao nível do povoamento devido à
baixa densidade arbórea. As práticas de gestão do montado incidem sobretudo na componente herbácea-arbustiva e envolvem lavouras frequentes como medida preventiva de fogos e
regeneradora de pastos. Uma das maiores ameaças à sustentabilidade destes ecossistemas é o
declínio no número e vitalidade das árvores que se tem verificado nas últimas décadas (Pereira
et al., 1999). Como refere Mendes (2002), «Considerando os dados da 3.ª Revisão do Inventário Florestal o sobreiro é a espécie florestal em pior estado de vitalidade: em 1995 só 27% dos
povoamentos é que não tinham quaisquer danos, 56% tinham danos ligeiros e 17% tinham
danos acentuados». Existe toda uma sintomatologia nos montados semelhante ao declínio das
quercíneas observado na Europa e na América do Norte, mas há um claro deficit de investigação sobre este tema em Portugal. Como em casos semelhantes, o declínio parece ser causado
por um conjunto de causas imbricadas com um papel de relevo para o agente patogénico das
raízes (Phytophthora cinnamomi) em forte interacção com o regime hídrico do solo (Bugalho,
2006). A mobilização do solo com maquinaria pesada e consequente danificação das raízes
horizontais perto da superfície é tida como factor de exacerbamento do fenómeno.
Eucalipto
As tendências dos eucaliptais em Portugal dependem, à semelhança dos outros ecossistemas florestais, de factores biológicos e ambientais, de conjunturas económicas e de mercados e, até certo
ponto, de decisões políticas. Pela sua natureza podemos definir o eucaliptal como um sistema
artificial de produção especializada de lenho. Neste sentido, a sustentabilidade que importa analisar é a dos usos alternativos do solo. A tendência actual é para uma intensificação da produção
– plantas melhoradas em regiões propícias, restringindo o cultivo aos solos mais favoráveis. No
que se refere à viabilidade económica, esta depende da eficiência da oferta e procura da rolaria
de eucalipto, dos preços dos produtos que resultam da sua transformação (e.g. pasta e papel)
e do desenvolvimento de usos e mercados alternativos como a biomassa para a produção de
energia (queima, biocombustíveis). Segundo o último inventário florestal a área de eucaliptal
adulto diminuiu e, à semelhança do que acontece com o pinhal, é provável que este decréscimo
seja consequência do aumento da área ardida. Porém há alguma incerteza. Apesar de inúmeras
restrições legais que limitam ou impedem a reconversão pós-fogo de outros povoamentos florestais em eucaliptal1, houve, depois de 2003, uma elevada disponibilidade de área queimada para
1

Cf. o novo Código Florestal aprovado pelo governo a 3 de Julho de 2009, no uso da autorização concedida pela
Lei n.º 36/2009, de 20 de Junho.
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reflorestar, sendo possível que a área total de plantações tenha aumentado (Tomé et al., 2007).
Vale a pena notar que a designação de povoamentos adultos de eucalipto inclui povoamentos
«velhos», abandonados e de baixa densidade. Quase toda a discussão desta espécie refere-se às
plantações de árvores de crescimento rápido em rotações curtas.

6.4. Análise comparativa de opções de resposta a alterações
6.4.1. Fogo
O maior problema que se coloca à floresta portuguesa é a redução da extensão dosfogos
florestaisCom elevada produtividade de biomassa vegetal e um longo Verão quente e
seco, o território continental de Portugal tem condições favoráveis para a ocorrência
de fogos florestais desde que haja fontes de ignição. Se as florestas de produção (e.g.
pinheiro e eucalipto) são de fácil combustão, mais vulneráveis são os matos que cobrem
uma área semelhante à da floresta e têm elevada susceptibilidade ao fogo. Se é difícil
reduzir as ignições actuando na sua origem, através da educação cívica, é pelo menos
essencial reduzir as áreas ardidas. Esta é, aliás, uma das principais linhas orientadoras
da actual Reforma Estrutural do Sector Florestal (Resolução do Conselho de Ministros
n.º 178/2003): «reestruturar o sistema de prevenção, detecção e primeira intervenção
nos fogos florestais». Outro objectivo emergente na sequência dos fogos de 2003 e 2004,
é tornar a paisagem menos susceptível e mais resiliente ao fogo. Com efeito, foi criado
o Conselho Nacional de Reflorestação (CNR 2005), órgão que tem como objectivo definir as orientações estratégicas de planeamento florestal nas regiões mais afectadas pelos
fogos: Pinhal Interior e Beira Interior, Ribatejo, Alto Alentejo e Algarve. Para além da
integração de princípios de gestão florestal profissional, nomeadamente de ZIF (zonas de
intervenção florestal) e de PGF (planos de gestão florestal), da organização e desenvolvimento socioeconómico dos espaços rurais no sentido de optimizar os processos naturais,
mais produtivos, estáveis, diversificados e mais resilientes à acção do fogo, tem ainda
em conta as regras definidas no Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios
(PNDFCI) retomados na Estratégia Nacional para as Florestas (aprovada pela Resolução
do Conselho de Ministros n.º 114/2006). Definem-se as acções, com vista a fomentar
a gestão activa da floresta, criando condições propícias para a redução progressiva dos
incêndios florestais. A redução da área ardida decorrerá em última análise do sucesso da
integração dos processos de planeamento da gestão da floresta e do fogo que actualmente
se desenvolvem em larga medida de forma independente (Borges e Uva, 2006). Neste
caso, o planeamento da gestão florestal poderá integrar considerações relativas ao risco
e as medidas de prevenção e de gestão do fogo poderão ser ponderadas em função da
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diminuição do risco e das perdas. A fragmentação adequada do mosaico florestal decorrerá da integração daqueles processos.

6.4.2. Clima
Como se refere em Pereira et al., (2002 e 2006), as alterações do clima levam a potenciais
alterações dos óptimos geográficos de muitas espécies, ao aumento do stress imposto às
plantas nos seus habitats actuais e a um aumento no risco de incêndio. A gestão florestal
deve portanto ser adaptativa, incorporando o conhecimento emergente sobre as interacções
entre clima e floresta. Por exemplo, a escolha de espécies a utilizar na arborização deve
dar especial atenção ao potencial produtivo do local, em especial à extensão do período de
crescimento e à duração da época de secura; a tolerância à secura das espécies a utilizar na
arborização deve ser superior às condições médias actuais e a utilização de espécies exigentes em humidade deve ser restringida aos melhores locais. O facto de muitas das espécies de
árvores das regiões de clima Mediterrânico dependerem de sistemas radiculares profundos
para sobreviver na longa estiagem (Pereira et al., 2005), leva à necessidade de ter em consideração a eco-hidrologia.

6.4.3. Agentes bióticos
O clima influencia directa e indirectamente a incidência de pragas e doenças nas florestas.
Alterações de temperatura e precipitação afectam a sobrevivência, reprodução, dispersão e
distribuição dos organismos (Dale et al., 2001). Por exemplo, um dos impactes do aquecimento global pode ser a expansão para Leste, na Europa Central, das condições propícias
à Phytophthora cinnamomi – a mais plausível causa de morte dos sobreiros e outros carvalhos – nos próximos cem anos (Bergot et al., 2004). Por outro lado, podem ocorrer efeitos
indirectos tais como alteração da susceptibilidade das plantas devido ao stress ambiental.
Estas alterações poderão modificar as relações entre árvores e organismos exóticos, quer por
expansão natural para o nosso território, quer por introdução.
O controlo fitossanitário do comércio internacional, visando a prevenção de introdução
de novos organismos é pois uma questão fundamental em Portugal. O caso do nemátodo do
pinheiro, introduzido na Europa pelo transporte de madeira contaminada proveniente do
extremo oriente, é disso exemplo. O aumento do stress a que as plantas estarão submetidas
no futuro torna-as mais susceptíveis a ataques de agentes bióticos, e a interacção com outros
fenómenos, como os incêndios florestais ou o derrube por tempestades, pode potenciar a
sua ocorrência. O desenvolvimento e implementação de programas de gestão integrada de
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pragas e doenças assim como o reforço de monitorização e de medidas de prevenção devem
ser considerados num contexto de alteração do clima. Por exemplo, grandes extensões contínuas de povoamentos monoespecíficos devem ser evitadas, por serem mais susceptíveis
a ataques por pragas e doenças. Em alternativa deve-se recorrer a povoamentos mistos e
à promoção da diversidade nas orlas dos povoamentos. O desenho de paisagens florestais
mais resistentes às pragas decorrerá predominantemente – como no caso do fogo – da optimização espacial do planeamento da gestão florestal.

6.4.4. Variações na procura de biomassa florestal e sequestro de carbono
A madeira foi durante milénios a principal fonte de energia para a humanidade. As indústrias
florestais estão numa boa posição para usar uma percentagem elevada de biomassa como
fonte energética alternativa aos combustíveis fósseis. As indústrias do sector são dos maiores
utilizadores nacionais de biomassa para energia. Por exemplo, o grupo Portucel-Soporcel
produz aproximadamente 70% da energia eléctrica e térmica em regime de co-geração nas
instalações fabris onde a biomassa existe e necessita ser valorizada. Este processo é cerca de
2 vezes mais eficiente em energia do que a queima dedicada. O cenário actual de aumento da
taxa de substituição dos combustíveis fósseis por energia renovável pode levar ao aumento
da procura de biomassa para produção de energia (bio-etanol ou queima). No caso da produção centralizada de energia, a colheita e transporte de biomassa dispersa pode tornar o
balanço de carbono de toda a operação – plantas/biocombustíveis – menos favorável do
que a queima in situ. Tal poderá exacerbar a pressão sobre a floresta, quer no sentido de
aumentar a sua produtividade preferindo espécies de crescimento rápido, quer aumentando
a proporção da biomassa total extraída. Os riscos da perda de fertilidade do solo e de biodiversidade são óbvios.

6.4.5. Quadro institucional
As políticas actuais enfatizam a necessidade de gerir activamente a floresta e a importância
de criar condições favoráveis à gestão, em particular no enquadramento institucional e na
criação de unidades de gestão com dimensão suficiente. A prossecução de uma política florestal multi-objectivos no quadro de um clima do tipo mediterrânico, com o inerente risco
de fogo, requer a participação da administração pública. Até porque, para além da perda
de património florestal e de outros impactos ecológico/florestais, como o agravamento da
erosão dos solos, os incêndios reflectem, em primeira instância, impactes sociais e económicos, nomeadamente a perda de vidas humanas e de habitações e infra-estruturas na inter-
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face urbano-florestal. Em Portugal, durante as duas últimas décadas os sucessivos governos
alteraram profundamente a estrutura dos serviços florestais do estado (a título de exemplo,
as suas designações durante este período foram, Direcção-Geral de Florestas, Instituto Florestal, Direcção-Geral das Florestas, Direcção-Geral dos Recursos Florestais e Autoridade
Florestal Nacional). Esta instabilidade deve ter prejudicado a capacidade de intervenção no
terreno. Durante este período houve também uma produção exuberante de planos, estudos
e políticas sobre o sector florestal que, na sua maioria, nunca tiveram aplicação prática e
acabaram por ser sucedidos por novos planos ou estudos. O presente «pacote» para o sector florestal (estratégia, defesa contra incêndios, planos de reflorestação) surge como resposta aos incêndios catastróficos de 2003, salientando-se a ampla discussão pública a que
foi submetido. É portanto particularmente importante que os presentes planos constituam
uma estratégia a seguir no futuro, havendo lugar aos ajustes necessários, mas não uma nova
reformulação global da estratégia, como tem acontecido até aqui.

6.4.6. Multi-funcionalidade e novas necessidades
Uma limitação crítica à floresta de produção (especialmente o pinhal e em parte o eucaliptal) encontra-se na deficientegestão florestal. Como já referimos, ao nível do povoamento, o
planeamento da gestão é ineficaz ou inexistente, exceptuando algumas plantações de eucalipto e parte do montado. Como resultado as produtividades e a qualidade (em particular
do pinheiro) são muito baixas. A nível regional ou da paisagem, o planeamento da gestão
é inexistente – com excepção da área gerida pela indústria de pasta (e.g. Borges e Falcão,
1998) – o que prejudica a possibilidade de regularizar a oferta e de fidelizar procuras nos
mercados de produtos florestais. Para além disso há graves deficiências no que diz respeito
à protecção contra agentes bióticos e susceptibilidade aos incêndios bem como à oferta de
serviços de ecossistema.
Os finais do século xx e o início do novo século trouxeram grandes alterações aos paradigmas da gestão florestal. Por um lado, a política de protecção ambiental e da biodiversidade começou a prevalecer face ao produtivismo do período anterior. Por outro lado, face
às alterações climáticas, a gestão deve ser adaptativa (isto é, ajustar-se não só às necessidades
do mercado e à lógica dos serviços múltiplos e conservação da natureza, mas «aprender» a
dar resposta a novas condições ambientais (Bormann et al., 2007)).
Uma silvicultura de melhor qualidade – por exemplo baseada numa maior variedade
de espécies – depara-se com a grave limitação ao investimento na floresta, quer público
quer privado, resultado do elevado risco de perda do património. Por exemplo, quanto mais
longa for a idade de corte do povoamento, maior será a probabilidade de perda pelo fogo.
Para além disso, à escala regional ou da paisagem, a possibilidade de distribuir no espaço as
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ocupações/utilizações florestais de forma a constituir uma carteira diversificada de activos
e a confrontar o risco é muito limitada pela pulverização da propriedade. A falta de incentivo de investimento na floresta poderá reverter-se com as medidas activas de prevenção
actualmente implementadas no âmbito das ZIF, por exemplo, mas estas só serão visíveis na
prática a médio-longo prazo. Face aos problemas de fragmentação da propriedade florestal
típicos das zonas Centro e Norte, o fomento do associativismo dos produtores parece ser a
única solução para criar entidades gestoras com uma dimensão susceptível de coordenar e
rentabilizar as intervenções culturais. A criação das ZIF, com objectivos práticos de gestão
florestal e de defesa da floresta contra incêndios, poderá colmatar parte deste problema se
chegar efectivamente a ser implementada.
Uma gestão florestal sustentável requer uma gestão multi-objectivos que considere a conservação da biodiversidade e a preservação dos serviços ambientais do ecossistema. A noção
de serviço tem implícita a atribuição de um valor socioeconómico, extremamente difícil
de quantificar quando se trata dos serviços prestados pelos ecossistemas não directamente
relacionados com a geração de bens comerciais. Estas funções implicam a manutenção da
integridade dos ecossistemas e estão na base do desenvolvimento sustentável. Dado que as
propriedades florestais já são alvo de discriminação positiva em alguns aspectos, como por
exemplo os apoios à florestação e à gestão florestal, a remuneração desses serviços intrínsecos apenas seria possível nos casos em que se demonstrasse que a gestão praticada contribui
para aumentar o output desses serviços. A efectivação do planeamento da gestão à escala da
paisagem é instrumental para oferecer esta informação visto que a oferta daqueles serviços
decorre predominantemente do desenho do mosaico paisagístico florestal. A gestão florestal sustentável requer o envolvimento de decisores múltiplos em paisagens de propriedade
fragmentada. Em consequência, o sucesso de uma gestão efectivamente sustentável e multiobjectivo da floresta decorrerá em larga medida do sucesso do fomento do associativismo e
da promoção do planeamento colaborativo no âmbito por exemplo das ZIF (e.g. Martins e
Borges, 2007).
A dimensão e complexidade dos problemas de planeamento da gestão florestal sustentável que envolve objectivos e decisores múltiplos colocam um desafio a técnicos, gestores e
proprietários. São necessárias inovações nos processos tradicionais de tomada de decisão e
o recurso a modelos e a tecnologias de informação e comunicação é instrumental para a sua
aplicação (e.g. Borges et al., 2002; Reynolds et al., 2008).
A economia e o planeamento produzem informação necessária para valorar o capital
natural e para identificar obstáculos à utilização social eficiente dos recursos. Esta informação pode ser utilizada para fundamentar e configurar políticas de intervenção governamental. Um exemplo destas políticas é o conjunto de medidas agro-ambientais (e.g. culturas
forrageiras extensivas nos montados) promovidas na Europa com vista à preservação da
biodiversidade. Ainda na União Europeia, a iniciativa B&B (Business and Biodiversity) pre-
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tende promover, através de acordos voluntários de longa duração, a introdução da biodiversidade nos sistemas de governação das empresas de forma pró-activa, contribuindo para
aumentar o seu valor económico. A meta final é alcançar o objectivo europeu de Parar a
perda de biodiversidade até 2010. Entretanto, a investigação de políticas baseadas em informação e conhecimento adquiridos no âmbito da análise de cenários parece ser condição
necessária para uma configuração institucional que promova efectivamente a gestão sustentável e multi-objectivo da floresta.
A certificação da sustentabilidade da produção é igualmente uma questão chave.
A crescente consciencialização da sociedade para o problema da sustentabilidade da utilização dos recursos naturais tem vindo a aumentar a importância da certificação florestal.
A título de exemplo considere-se a indústria da pasta e papel, que já tem em curso a certificação da área que gere directamente (cerca de 5% da área floresta nacional) devido às
exigências do mercado. Também neste caso, um dos maiores problemas é a fragmentação
da propriedade que dificulta a definição das unidades susceptíveis de aplicação de planos
de gestão sustentável.

6.5. Cenários
Nesta secção desenvolvemos algumas considerações sobre as implicações para a floresta
dos quatro cenários do Millennium Ecosystem Assessment adaptados para Portugal (ver
Capítulo 4).

6.5.1. Orquestração Global
1) A continuação da migração para o litoral e do abandono de áreas agrícolas marginais, potencia o crescimento da área de floresta e de matos. Os investimentos para controlo dos incêndios
florestais tenderão a ser contrariados pela rarefacção da população rural e pelas alterações
climáticas. Em consequência, a permanência dos riscos bióticos, coloca restrições severas à
prosperidade da floresta de pinheiro. Caso não se concretize a possibilidade de planeamento
da gestão com objectivos e decisores múltiplos às escalas regional e da paisagem, deverá permanecer a tendência actual: decréscimo em área e perda de valor comercial.
2) A competição internacional na área do mercado de pasta e papel e dos produtos da
madeira potencia a descida de preços, progressivamente menos atraentes para a produção. O crescimento da importância do eucalipto dependerá do crescimento da eficácia e
da eficiência da gestão da cadeia de valor da pasta e do papel, incluindo o aumento do uso
da biomassa como fonte de energia.

Ecossistemas.indd 203

09-12-2009 16:27:34

204

Ecossistemas e Bem-Estar Humano em Portugal

3) O montado deverá manter a tendência actual para a diminuição da densidade de árvores
adultas, só lentamente substituídas à medida que os povoamentos resultantes da florestação/reflorestação atingem a idade produtiva (de cortiça amadia). Apesar dos esforços
feitos no sentido de manter a cortiça como produto relevante no mundo, é pouco provável que se inverta a tendência actual de declínio devido à mortalidade precoce das
árvores conjugada com as dificuldades técnicas, ecológicas e económicas de regeneração
do sobreiro.
4) As áreas sem floresta de produção tenderão a aumentar. No entanto, o crescimento da
procura de biomassa florestal como fonte de energia poderá acentuar o impacte negativo
da gestão sobre a biodiversidade e a fertilidade do solo.

6.5.2. Ordem a partir da Força
1) O crescimento da procura de produtos regionais ou locais poderá contribuir para a viabilidade económica do pinhal (e.g. oferta de pinho e de resina) e induzir intervenções
eficazes de controlo de incêndios neste ecossistema. Caso aquela viabilidade incentive
práticas adequadas de gestão, os riscos bióticos poderão ser reduzidos. No entanto, a evolução da floresta de pinheiro dependerá do balanço entre os ganhos que poderão resultar
do crescimento das procuras e as perdas que resultam da contracção dos financiamentos
públicos para o desenvolvimento rural.
2) No caso do eucalipto, o crescimento da importância do mercado europeu e dos obstáculos ao comércio transcontinental contribuirão para reduzir ou eliminar a competição
proveniente de países com produtividades florestais mais elevadas (e.g. América Latina).
Neste caso, a produção de pasta na Europa e em Portugal poderia tornar-se mais interessante e contribuiria para uma valorização da floresta de eucalipto.
3) Com o aumento da autarcia poderá manter-se ou aumentar a procura de biomassa como
fonte de energia – intensificação das culturas dedicadas (eucalipto) e aumento na colheita
de resíduos florestais e de matos – o que pode acentuar o impacte negativo da gestão florestal sobre biodiversidade e a fertilidade do solo.
4) A diminuição do comércio internacional determinará uma contracção da procura global de cortiça que seria ainda mais afectada pela concorrência de produtos substitutos.
Neste contexto, a área de montado de sobro tenderia a diminuir como resultado do abandono ou de reconversões culturais (e.g. intensificação agropecuária) que poderão acelerar o declínio devido à mortalidade precoce das árvores e à ausência de regeneração do
sobreiro.
5) Na ausência de investimentos estruturantes de restauro de ecossistemas resultante de
menor interesse na protecção da biodiversidade e com o agravamento do risco de fogos
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florestais devido à alteração climática, a reconstituição da floresta nativa dificilmente terá
lugar, persistindo largas áreas de matos.

6.5.3. Mosaico Adaptativo
1) O aumento da auto-suficiência agrícola e o decréscimo no nível de vida das populações
criam uma situação próxima ao início do século xx, com incremento da área dedicada à
agricultura. A intensificação agrícola permitirá que os fogos florestais diminuam, mas a
alteração do clima significa a persistência de risco grave. A defesa contra incêndios continuará a constituir um sumidouro importante de fundos públicos.
2) A autarcia faz aumentar a dependência da biomassa como fonte de energia, acentuando os
efeitos da intensificação cultural das plantações de eucaliptos e outras árvores de rápido
crescimento, do aumento da intensidade da colheita em florestas de pinheiro e matos, e
do aumento da área de colheita de biomassa.
3) A estagnação científica e tecnológica limitará a produção de informação e de conhecimento indispensáveis para desenvolver de forma eficiente e eficaz os processos de gestão
e protecção da floresta.
4) A floresta de produção, de pinheiro e eucalipto, permanecerá, mas há uma tendência
significativa para aumento da área de matos. A recuperação da mata nativa de carvalhal
no Norte de Portugal, só será possível com efectiva supressão do fogo e uma gestão tendente ao restauro desses ecossistemas. A sobreposição dos interesses locais em relação
aos gerais desvalorizará as perdas de biodiversidade e as práticas acopladas à sua protecção torna pouco plausível uma significativa recuperação da mata de carvalhal nativo.
5) A recuperação do montado a Sul depende da evolução do mercado da cortiça, do controlo dos incêndios, da reversão do declínio e do controlo da pressão de produção
agrícola e pecuária em montados onde a falta de regeneração e a erosão do solo já são
problema.

6.5.4. Jardim Tecnológico
1) O abandono de áreas agrícolas marginais implica risco acrescido de incêndio no território
remanescente, especialmente com alteração do clima. A disposição para um investimento
acrescido na protecção e prevenção de incêndios terá que aumentar.
2) É incerta a evolução da fileira do pinhal mas é pouco realista admitir uma recuperação
substancial a manter-se um risco substancial de incêndio, indefinição na erradicação do
nemátodo e ausência de investimento na tecnologia da madeira.
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3) O sucesso do associativismo e do planeamento colaborativo, com recurso às novas tecnologias são determinantes, para a gestão sustentável dos ecossistemas florestais e para a
definição de mosaicos paisagísticos com integração ou segregação adequadas de usos e
ocupações por forma a satisfazer objectivos e procuras múltiplas.
4) A segregação entre áreas de floresta multi-usos e de protecção e áreas de florestas de produção – pinhal e plantações de eucalipto – acentua-se, com a intensificação do cultivo nos
eucaliptais para energia e pasta para papel.
5) Para o montado será difícil imaginar uma recuperação total das tendências negativas
observadas, mesmo que a cortiça não desvalorize. A deslocação das novas áreas de sobro
para locais mais adequados (Norte e maiores altitudes) tendo em conta os cenários de
alteração climática poderá ser considerada.
6) Conservar a biodiversidade através de reforço das medidas agro-ambientais e o pagamento de serviços ecológicos pode melhorar a competitividade dos produtores de cortiça
e promover a expansão da mata de carvalhal nativo (mas ver o n.º 1, acima).

6.6. Discussão
Nossa perspectiva de evolução da floresta no futuro
Os três tipos de floresta analisados, que representam no presente mais de 85% da área de florestas do continente português, apresentam tendências de regressão em área e nalguns casos
em valor. No que respeita à fileira do pinho, os cenários mais prováveis serão uma redução
da área e forte redução do interesse na produção de madeira de pinho. Isto está relacionado com dois aspectos fundamentais: os incêndios, que são actualmente uma das maiores
ameaças à sustentabilidade destes ecossistemas, e o problema do nemátodo do pinheiro.
As medidas implementadas para combate e erradicação do nemátodo na zona afectada,
nomeadamente o PROLUNP foram infrutíferas, tendo sido registadas áreas afectadas por
todo o país. A recuperação da fileira requer uma redução substancial do risco de incêndio,
inequívoca erradicação (ou controlo) do nemátodo e investimento na qualidade da madeira
(silvicultura e tecnologia).
O futuro do eucalipto em Portugal vai depender de diversos factores como os mercados
da pasta e do papel, os custos de transporte, a procura de biomassa lenhosa para a indústria da pasta e do papel, a integração da gestão de processos ao longo da cadeia de valor, o
melhoramento da produtividade (inclusive novos genótipos), o aparecimento e o controlo
de pragas e doenças e as alterações climáticas. Como exótica o eucalipto esteve em Portugal
praticamente livre dos seus inimigos naturais. Recentemente os diversos organismos patogénicos ou pragas instalaram-se e prevê-se que o número de agentes bióticos de depredação
continue a aumentar. A gestão de pragas e doenças implica maiores custos associados aos
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sistemas de cultivo. Por outro lado, é das fileiras com maior capacidade de interiorização
dos avanços científicos. Embora os programas de melhoramento do eucalipto tenham disponibilizado material vegetal com potencial para aumentar a produtividade florestal entre
25 a 50%, a utilização desta componente tem sido exígua e pode aumentar substancialmente
(Alves et al., 2007).
No que respeita ao montado, a sua evolução dependerá de (1) valorização comercial
da cortiça, (2) do incentivo e melhoria das técnicas de regeneração e florestação, (3) controlo do declínio e (4) da compatibilização entre usos agro-pecuários e floresta em consonância com a protecção da biodiversidade. A nível local, no montado, a sustentabilidade
implica manter a estrutura da vegetação – árvores/ervas. A intensificação agrícola levou
aos limites da resiliência biofísica, enquanto que o abandono poderá levar à substituição
por matagal que tem tendência a produzir fogos catastróficos e/ou alterar a composição
da comunidade.
A procura nacional e internacional dos bens e serviços provenientes dos três ecossistemas florestais predominantes no país é determinante para o seu futuro. Factores bióticos
e abióticos condicionam a possibilidade de desenvolver a oferta de bens e serviços potenciadora da manutenção ou expansão destes ecossistemas. Entretanto, o contexto social e a
característica fragmentação da propriedade levam a que esta oferta seja determinada em
última análise pelas decisões de milhares de proprietários florestais. Em consequência, o
sucesso do fomento do associativismo e do planeamento colaborativo serão decisivos para
o futuro da floresta.
No entanto, ainda que as medidas de prevenção e combate a incêndios no âmbito de um
planeamento colaborativo tenham êxito, não é provável que, num contexto de alteração de
clima, possa ocorrer redução significativa do risco de incêndio, devido à forte correlação
entre a ocorrência de incêndios e a meteorologia. Para além da perda de património florestal
e deterioração das condições ambientais, os incêndios têm impactos sociais e económicos
de monta.
Devido aos baixos níveis de produtividade da agricultura em Portugal no contexto europeu,
esta actividade está fortemente dependente de apoios à produção para manter a sua viabilidade
económica (Avillez et al., 2004). Em consequência, é provável que haja uma tendência para o
aumento do abandono rural e o consequente aumento das áreas de incultos, em particular
nas regiões mais desfavorecidas quer do ponto de vista de clima e solo, quer do ponto de vista
social. O abandono florestal, actualmente em maior escala do que o abandono agrícola (Correia et al., 2006), poderá acentuar os problemas associados ao risco de incêndio pela criação
de largas áreas devotadas à sucessão ecológica secundária e, possivelmente, a um piro-clímax
com base nos matos. Ainda que, em alternativa, a recuperação da mata de carvalhos nativos
seja possível, ela só será viável com efectiva supressão do fogo por um período suficientemente
longo e por uma gestão tendente ao restauro daqueles ecossistemas.
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A situação de aumento de incultos poderá ser revertida se houver um processo de reconversão no sentido de sistemas de produção agro-ambiental socialmente sustentáveis, isto é,
em que a sociedade remunera funções estruturantes que não têm valor de mercado ou se o
aumento do uso da biomassa como fonte de energia, determinar o crescimento da procura
de produtos agrícolas e de material lenhoso de plantações de rápido crescimento, como é o
caso do eucalipto.
O aumento da dependência da biomassa como fonte de energia acentuará a procura por
explorações florestais dedicadas (e.g. plantações de eucaliptos e outras árvores), o aumento
da intensidade da colheita (e.g. resíduos de abate em florestas de pinheiro), bem como o
aumento da área de colheita de biomassa (e.g. matos). Os efeitos da intensificação da colheita
podem acentuar o impacte negativo na biodiversidade e na fertilidade do solo. O futuro da
floresta portuguesa depende da procura nacional e internacional dos bens e serviços provenientes dos ecossistemas florestais predominantes no país e da possibilidade de os oferecer.
Esta decorrerá dos condicionalismos associados aos cenários ecológicos e do contexto social
em que decorre a actividade florestal.
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