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Uso do solo em portugal continental: aspectos gerais da sua evolu~ao

Adelia Nunes
In• :ltuto de E•. 'tides Geogriif.<os
fact..ldade de LetPS d~ Univer. ldade de co.mt>ra
odcifo.nvnc,< f l.uc.pt.

Resumo
Neste artigo apresentam·se, de forma generica, as principals mudan~as operadas no uso do solo e cobertura
vegetal em Portugal Continental, dando particular enfase as transforma~<ies registadas neste ult imo seculo, por se
terem processado de forma mais celere e not6ria . Sao, ainda, mencionados alguns dos factores que mais interagiram
nas t ransforma~<ies registadas e no arranjo do actual mosaico de paisagens.
Palavras·chave:

Mudan~as

no uso do solo. Cobertura vegetal. Paisagem rural. Portugal

Resume
L'usage du sal au Portugal Continental: aspects generaux de son evolution

Dans cet article sont presentes, d'une forme tn?s generique, les principaux changements operes dans l'usage
du sol et de Ia couverture vegetale au Portugal Continental, concedant un emphase particulier aux transformations
registrees ce dernier siecle, lesquelles se seront developpees de fa~on plus rapide et plus visible . Sont, aussi,
mentionnes les agents plus importants dans les t ransformations registrees dans !'arrangement actuel de Ia mosa'ique
des paysages.
Mot-cles: Mutation dans l'usage du sol. Couverture vegetale. Paysage rural. Portugal

Abstract
Land use in mainland Portugal: general aspects of its evolution

In this article we present, although in a generic way, the principals land use and cover changes in Portugal
Continental, giving particular significance to t he last century transformations, which we re processed more speedy and
evidently. We referred some of the multiple factors, emphasizing t he most important agents who interacted, not only
in the registered transformations, but also on the actual landscape mosaics.
Key words: Land use changes. Vegetable cover. Rural landscape. Portuga l

1.

lntrodu~ao

Apesar das con di ~oes fisico·geograticas do nosso
territ6rio nao se apresentarem, de um modo geral,
propicias ao desenvolvimento agricola, por motivos de
natureza diversa, hist6rico-culturais, Portugal tem sido
largamente conotado com a agricultura.
Desde a presen<;a dos romanos e, na sequencia,
dos mut;ulmanos, importantes na divulga~ao e aperfei·
t;oamento de varias tecnicas de rega e introdut;ao de
novas culturas agricolas, que a superficie cultivada
nao tem cessado de sofrer oscilat;6es.
As alterat;oes nos q uantitativos populacionais e
a introdut;ao de novas culturas, tais como o milho

grosso, no seculo XVI, o desenvolvimento da vinha, nos
seculos XVII e XVI II, e mais tarde, ja no seculo XIX, a
divulga<;ao da batata, sobretudo nos planaltos de Tras·
-os·Montes e Beira Interior, terao sido outros dos
factores a impulsionar esta actividade.
No decorrer do ultimo seculo, com o alarga·
mento da cultura do trigo e do milho, bem como de
um conjunto de outras especies vegetais, quer por
exigencia dos novos habitos alimentares, quer por
procura industrial, fizera m crescer a area agricola,
desde o ultimo qua rtel do seculo XIX, de 1. 886.000
para mais de 3.000.000 ha, logo nos principios do
seculo XX (Estatisticas agr icolas, 1959). No final
da decada de 50 esse valor tera ultrapassado os
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4. 700.000 ha, abarcando mais de meta de do territ6rio
con tinental portugues. A par do incremento agricola,
tambem a superficie florestal se ampliou, mas a um
ritmo inferior. Segundo as estatisticas de 1875, a area
nacional de floresta rondaria os 7%, crescendo para
22% no i nicio do seculo XX, enquanto na decada de 60
se si tuaria nos 32%.
Com efeito, na primeira metade do seculo XX, o
paradigma da ruralidade, fomentado pela politica do
Estado Novo, traduziu -se por um intenso uso agricola
do solo e pelo incentive e promo~iio de grandes campanhas de florestac;ao, assentes na monocultura do
pinheiro bravo.
Com o exodo rural e agricola dos anos 60/70 ter·se-a veri ficado um progressive enfraquecimento das
actividades primarias, com o consequente abandono
de vastas areas agricolas e florestais. Por outro lado,
nos paises desenvolvi dos, com uma popu lac;ao estavel,
e no caso particular da Uniao Europeia (UE ), atraves
da Politica Agricola Comum (PAC), os respectivos
incentives parecem canalizar-se para uma diminui~ao
das areas de produc;ao e para a extensi fi ca~ao dos
sistemas de produc;iio.
E foram precisamente estas mutac;oes nos usos
do solo e na cobertura vegetal, mais visiveis de ha um
seculo para ca, que provocaram transformac;oes aceleradas nas paisagens rurais portuguesas, cujas repercussoes se traduziram, em alguns casos , na sua descaracterizac;iio, desequilibrio funciona l e perda de identidade cultural, colocando em causa um modelo perspectivado para o desenvolvimento sustentavel.
Nestas circunstancias algumas questoes emergiram:
- Que altera~oes espacio-temporais se verifica ram nos padroes do uso do solo e nas especies
vegetais utilizadas?
- Quais os factores que mais contribuiram para
essas muta~oes?
- Quais as implicac;6es destas alterac;oes no
ambiente, em especi al na biodiversidade, paisagem, recursos hidricos, solos e ar?
- Quais as medidas e/ou politicas a desenvolver
no intuito de minimizar os problemas ambientais decorrentes da alterac;iio dos usos do solo
e cobertura vegetal?
Estudos j a efectuados, revelam que as mudanc;as no uso do solo e cobertura vegetal provocam
efeitos profundos na estrutura e funcionamento dos
ecossistemas terrestres (WALKER et at., 1999). Algumas
dessas consequencias incluem alterac;oes significativas
na complexidade dos sistemas ecol6gicos tais como a
eli min a~iio das especies aut6ctones e a sua substitui~ao por especies ex6ticas (VITOUSEK et a/., 1997, Ct.
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WALKER eta/. , 1999), aumento da erosiio e de grada~iio
dos SOlOS (FERREIRA eta/., 1993; BUOL, 1994; COELHO et
at. , 1995, 2001; Roxo, 1994; Roxo eta/., 1998; GRIMN
et a/., 2002), implica~oes nos recursos hidricos
(ROGERS, 1994; COELHO et at., 2001; FERREIRA, 199 5,
1996-97; BOULING e STRZEPEK, 1997; CONWAY, 2001 ;
KIERSCH, 2000; VAN SHAAR et a/., 2002), mudanc;as na
biomassa florestal e ciclo biogeoquimico (HOUGHTON et
a/., 1999; HOOKER e COMPTON, 2003), alterac;oes na
quimica da atmosfera e qualidade do ar (PENNER, 1994,
Cf . WALKER et a/. , 1999) efeitos directos no clima
regional (P IELKE et a/., 2002). Assim, o estudo das
mudanc;as n o uso do solo e cobertura vegetal surgem
como um contribute essencial para a compreensiio
daquilo a que se tem vindo a denominar de mudan~a
global (Global Change).
Nestas circunstancias, torna-se importante
acompanhar, compreender e gerir as mudanc;as no uso
do solo e cobertura vegetal, dado ser aqui que se
articulam os diferentes agentes de mudanc;as: as
caracteristicas biogeofisicas (clima, solo, relevo,
vegetac;ao), as dinamicas socioecon6micas e as dimens6es politico-inst itucionais actuantes no espac;o.
Assim, do ponto de vista metodol6gico, pretende-se com este estudo efectuar uma analise as
mudanc;as ocorridas na ocupac;ao recente do solo em
Portugal Continental e destrin~ar alguns dos principais
agentes relacionados com as alterac;oes verificadas.
2. Ocupac;ao do solo em Portugal Continental:
principais etapas evolutivas

2. 1. Uso do solo em Portugal ate finais do
secu lo XIX
A evoluc;iio do uso do solo em Portugal tera
seguido, nos ultimos milha res de anos, um padriio
comum a todo o Mediterraneo, com a destr uic;iio da
floresta original por fogos frequent es destinados a
favorecer o pastoreio, com a utilizac;iio dos melhores
solos para a cultura de cereais, e com o uso do material lenhoso para combustive! e para a construc;iio
(REGO, 2001: 8).
Com a difusiio romana por terras lusas ter-se-a
verificado a expansao de certas culturas, como a
vinha , a olivei ra ou os cereais, quer nas areas onde ja
se cultivavam estas especies quer em outras mais a
Norte. Nao sera, portanto, ousado afirmar que aos
romanos que se deve o efectivo incremento da explorac;iio dos melhores solos agricolas (FABIAO: 276), combatendo a escassez de agua com a construc;iio de
barragens, como e disso exemplo a bem conservada
barragem davilla de Pisces (idem: 277).
Com a permanencia da cul tura arabe, mais efect iva no Sul do pais, a pai sagem rural niio tera acusado
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notonas transformas;oes, mantendo-se as praticas da
pastoricia, nao se alargando os regadios para alem das
necessidades de conservas:ao do conjunto pecuario ou
de pequenas hortas familia res (CALDAS, 1992: 11 ).
Du rante a !dade Media, os castelos construidos
sao provas incontroversas de prosperidade economica
e de tantos pontes de apoio em torno dos quais a
populas;ao se desenvolveu, constituindo, por assim
dizer, OS vertices duma larga rede de fomento agricola
no desbravar desse "vasto matagal entressachado de
pequenas povoas:oes circundadas de breves arroteias"
que foi' o nosso pais, segundo COSTA LOBO (Cf. GIRAO,
1949-51), ate aos principios do seculo XV. Neste
periodo, a agricultura seria pouco diversificada e de
baixa produtividade. 0 alimento humano baseado no
pao fazia incidir as principais praticas agricolas sabre
os cereais de sequeiro (centeio, cevada, milho-miudo
e trigo).
Nos seculos seguintes, nao sera de desconsiderar
urn progresso agricola relevante, o qual se materializa
num enorme esfors;o humano de conquista dos bravios,
secagem de pantanos, regularizat;:ao de urn ou outro
curso de agua mais impetuoso e conversao de areas
sucessivas a culturas arvenses e a vinha. Este avant;:o
agricola, em parte, motivado pelo crescimento demo·
grMico, ter-se-a combinado com uma gigantesca
desflorestas;ao, devido
larga utilizas:ao do fogo, a
qual prosseguira nas epocas seguintes tanto pela
expansao dos espas:os agricolas, como na obtent;:ao de
carvao ou na cas:a de animais selvagens (PEREIRA,
1989).
Para obstar desflorestas;ao que se fazia sentir
urn pouco por todo o pais, tentavam os monarcas
impedir o corte de arvores e impunham, por via legis·
lativa, a plantat;:ao "de pinhaes nos montes baldios dos
termos dos ditos lugares" ou en tao "fas;ao prantar
castanheiros, carvalhos, & outras quaesquer arvores
que nas ditas terras se puderem criar ... " (Leis extravagantes, 1569, parte IV, tit. XV, Lei XXII, fl.v.168, Cf.
MAGALHAES, 1993 : 246).
Nao obstante, e apesar de todo este esfort;:o
com vista a agricultar o pais, tudo leva a crer que a
paisagem rural fosse dominada pela present;:a dos
incultos' (SERRAO, 1993: 73). Com efeito, OS numeros
propostos por alguns autores, tais como REBELO DASILVA
(1868), sao verdadeiramente grandiosos, ao computar

a area inculta do pais em 6. 600.000 hectares2• A
superficie cultivada foi estimada em 1. 961.000 hecta·
res.
A carta que acompanha o Relatorio acerca da
Arborizac;ao Geral do Pais, com a mesma data (1868),
parece confi rmar e documentar cientificamente este
facto, calculando as areas incultas em 4,3 milhoes de
hectares 3• Neste Relatorio fica bem patente o enorme
interesse manifestado pelo Estado com vista resolu<;ao do "problema dos incultos".
Cerca de dez anos mais tarde, as estimativas
sabre a ocupas;ao do solo (Figura 1) de PERY (1875),
atestam e corroboram mais uma vez a escassez de
terrenos agricolas, cuja superficie ocupada rondaria os
1.886.000 ha (pouco mais de 20% do territorio), a
fraca ocupas;ao florestal do Reine de Portugal, com
area a ser computada em 640 000 ha, e a avultada
extensao absorvida pelos incul tos, ao ultra passarem os
6.000.000 ha•, cerca de 213 do territorio nacional
(Figura 1).

a

2. 2. 0 seculo XX • um seculo de transformas;oes
2.2 . 1. Os primordios do seculo XX · ainda a
problematica dos incu/tos

a

a

1
0 termo inculto aparece sempre envolto em 11rande amblgui·
dade, pols estes podem ser considerados terrenos agricotas com aptldao
agricola nao cultivados ou terrenos totalmente impr6p rios para a
agricultura. Tambem as terras ocupadas com esp<kles arbustlvas e

arbcireas au terrenos em pousio longo eram classfficados como incultos.
N3o sera. potlanto, de exdulr um certo exagero naquelas aprec1a~6es,

contudo nao invalidam o sentldo geral das
tavam (SERRAO, !993: 7~ ).

preocupa~6es

que experimen-
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Apesar da transis;ao do seculo XIX para o XX ter
ficado marcada por urn acrescimo significative quer da
superficie agricola (aproximadamente 1.225.000 ha
segundo PEREIRA (1908) e de 1.000.000 de hectares de
acordo com FOLQUE (1910)), quer do espas;o floresta l,
(cerca de 1,3 milhOes de hectares segundo a Carta
Agricola e mais de 1, 7 milhOes de hectares de acordo
com a Carta Agricola e Florestal), na realidade ainda
persistem informat;:iies relativas abundancia de areas
incultas no territorio nacional.
Nos primordios do seculo XX, a esta questao se
referia o titulo da noticia publicada pelo jornal 0
Seculo, "Portugal lnculto - Quase Metade do Pais esta
por Cultivar- A Vergonha da Europa" (1906, Cf. Roxo,
2000: 28), da qual se depreende que os terrenos bravies continuavam a ser elementos preponderantes da
paisagem ru ral lusitana e sinonimos de descredito
perante a Europa. Com efeito, a abrangencia espacial
desta classe tera sido avaliada em mais de 3,5 milhOes

a

2

Neste caso sao contabilizados os terrenos improdutivos,

incapazes de qualquer

produ~ao,

e os terrenos incultos, mas aproveitli·

veis.

' lntegram·se nesta categoria os areais incultos e med6es da
costa maritima, superficie de cumeadas inc ultas e charnecas.
' Este valor contempla a superficie inculta mas produtlva
(2 .116.000 ha) e a superficle improdutiva (~.252. 000 ha) a quat integra
"cumeadas

e encostas fragosas, areais, baldios e charnecas".

93

Adelia Nunes

Adesiio de Portugal

l

1

aCEE {1 986)

Revolu~·iio de 25 de Abril de 19741
Guerra Colonial
II Guerra Mul1dial (1939-45) 1
I Guerra Mundial (1 9/4-17!
t
L ...... --..............................................................................................-............................................................................................................... - ......•..•..•...••- ......................................................;
Outros
Acontecimentos

+

I'

1860 1880

AliOS

1900

1920

1940

1960

1980

2000

!······~·"''*'-'''''''''''''-··········-···-······-··-··································-························ ··············-··········.............-..............................................................................................................................-·1

l

Acontecim entos
Politicos Nacionais

~-~i:E£~;;;.,:-

Monarquia (ate 1910)

Estado Novo (1933-74)
J• Republica

Democracia

------- - -~~;,;~:;<!~:;;; :::::::~;,~:~f~~::~:~;-- -~~~~;~-~

Fundo de Fomento Florestal
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................:

Evo lu ~ ao

demogr afica

Uso do
solo

10000000
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

,
~

j

J
;
~

,
.
-

6500000
6000000
5500000
5000000
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000

50000~

pop. agricola 0

1 ha
~

Sup. inculta

~

"

~

i

i

Sup. agricola

Sup. Florestal

j

Figura 1
Principals acontecimentos a nivel naciona l e ln te rnacional, evolu~ao demog ratlca1e no uso do solo'

1

Fonte: Recenseamento Gerais do Populat;iio, 1864, 1880, 1900, 1920, 1940, 1960, 1981, 2001, lnst ituto Nacional de Estatistica.

6

Fontes utilizadas na

constru~ao

do grMico:

1875 - Estimatfva de G. PERY em Geogro{ia e Estatistica Geroi de Portugal e Colonias, sobre demarcat;ao iniciada pe los trabalhos Geodeslcos em
1867. Estotisticas Agricolas, 1959, lnstituto Nacional de Estatistlca.
1902107 - Avali ac;ao com base na Carta Agricola de 1902, rectificada em 1907 para as culturas arvenses e vinha. Segundo o Professor Sert6 rio de
Mo nte Pereira em "A produc;ao Ag ricola", 1908. Estatisticas Agricoias, 1959, lnstltuto Naclonal de Estatistica.
1920 e 1939 - Estimativa dos Professores HENRIQUE DE BA RROS, M. AZEVEDO GOMES e E. DE CASTRO ( ALDAS em Evolut;do do Agricuituro Portuguesa, 1945.
EstotisUcos Agricaias, 1959, lnstituto Nacional de Estatistica.
1951 -56 ·Areas apuradas pelo Servic;o de Reconhec imento e Ordenamento Agrario, Estotisticas Agricolas, 1965, Institute Naclonal de Estatistica.
1965/74 -lnventario Fiorestai do Continent e. Estaeisticas Agricoias, 1980, lnstltuto Naclonal de Estatistlca.
1995- J• Revisdo do lnventarlo Fiorestai Nadonai, Areastat, Dlrecc;ao Geral das Florestas, www.dgf.min-agrlcultu ra.pt /
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7

de hectares tanto na Carta Agrico/a como na Carta
Agricola e F/oresta/8 , o que nos permite aferir a sua
supremacia no conjunto nacional.
Nas decadas subsequentes (Figura 1), as estatisticas disponiveis sao perempt6rias quanto tendencia
ascendente do espac;o abrangido quer pelas actividades agricolas quer pel a floresta, ate a segunda metade
do seculo XX. Segundo os agr6nomos AZEVEDO GOMES, H.
DE BARROS OU CASTRO CALDAS, a area cultivavel do pais
em termos de agricultura atingiria neste periodo os
seus limites (ROSAS et a/. , 1994: 34). Na verdade, o
forte crescimento demogratico (tres milhoes de habi·
tantes em 50 anos) (Figura 1), as elevadas densidades
populacionais das areas tradicionalmente rurais do
pais, as leis cerealiferas e a extensao cut tural delas
decorrente tinham liquidado praticamente a existencia de incultos como categoria agricola, como
"estigma de atraso" mas tambem como mite ou "promessa de fortuna", pais desta forma "ja nao ha portas
adentro do nosso minuscule territ6rio mundos novas a
descobrir" (GOMES et a/. Cf. ROSAS et a/., 1994: 34).
Uma nova paisagem surgiu, dominada por campos de
cultivo com cambiantes escala nacional.

a

a

2. 2.2. A maxima acupac;:ao agricola - a dependencia dos cereals

Historicamente, os cereais sempre dominaram a
agricultura nacional (CABRAL, 1991 ). Apesar de tude,
raramente foi possivel produzi-los em suficiente quantidade para cobrir as necessidades, motive pelo qual
constituiram materia de intervenc;ao secular por parte
do Estado. Todavia, a mais importante tera side a que
se dinamizou a partir dos anos 30, denominada de
"campanha do trigo".
Com efeito, desde as "Leis das Sesmarias",
promovidas por D. Fernando I (1375), que visavam
"obrigar ao amanho das terras que fossem pr6prias
para dar pao e outros frutos necessaries", passando
pelo Marques de Pombal (1765), que num cenario de
excesso de vinho, tomou medidas drasticas no sentido
de proceder ao arranque das vinhas, em varies pontes
do pais, e posterior substituic;ao por campos de
cereais, que as questoes da cerealicultura vinham a
adquirir singular importancia. 0 ano de 1889 tera
constituido um marco de viragem da politica do livre
cambismo para o proteccioni smo. Com a promulgac;ao
de leis proteccionistas foram impostas pautas aduanei·
ras pesadas para o trigo importado e com a lei de
Etelvino de Brito (1889), passou a ser garantido o
7

Integra a superficie inculta mas produtiva

e a superficie

improdutiva.
1

Abrange charnecas, areafs, cumeadas improdutivas, pousios,
OS estuarlos do Tejo e Sado.

aguas, terrenos socials e
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escoamento do trigo nacional a prec;o garantido
(COELHO, 2000), criando, desta forma , condic;oes para
a rapida expansao cerealifera aos melhores solos
disponiveis (Figura 1).
Com a campanha do trigo (1929), em plene
Estado Novo, pretendia-se transformar o sector dos
cereais num vector nevralgico de desenvolvimento,
atraves do reforc;o das medidas proteccionistas, e
eliminar a pratica do inculto com aptidao agricola. Um
dos slogans mais divulgados, "vamos produzir mais
trigo e acabar com o inculto", com o intuito de
aumentar a produtividade e a extensao das terras
agricolas viria a estimular significativas repercussoes
ao desrespeitar os afolhamentos tradicionais, ao
aumentar as folhas de trigo, com prejuizo nas pasta gens, nos pousios e nas rotac;oes de terras, ja de si
pobres (CABRAL, 1991 ).
Embora a maioria das atenc;oes se tivesse centrado no trigo, tambem foram adoptadas algumas
medidas de politica econ6mica relativas aos designados cereais secundarios - centeio, milho, cevada a
aveia. As intervenc;oes no mercado do milho e centeio
verificaram-se a partir de 1939, por imposic;ao das
baixas cotac;oes que tinham no mercado, e a partir de
1941 foram fixados prec;os de garantia (idem, 1991).
Esta medida tornou-se extensive[ acevada em 1943.
Como corolario destas intervenc;:oes, a superficie
ocupada pelos cereais praticamente duplicou a sua
area, atingindo um maximo hist6rico na decada de
50/ 60 do seculo passado (Figura 2). Com o alargamento dos cereais a solos marginais e a consequente
perda de fertilidade e de produtividade, eram cada
vez maiores as verbas necessarias
manutenc;:ao da
politica cerealifera, atingindo valores incomportaveis
nos anos do pes-guerra (COELHO, 2000), sobretudo a Sul
do pais, area onde melhor se concret izou este con junto de medidas. Estava, definitivamente, instalada a
crise nos campos. Nem os sucessivos Planes de
Fomento9 conseguiram inverter a tendencia decadente
registada pelas terras destinadas cerealicultura.
Na realidade, os anos 60 delimitam um periodo
ca racterizado por um acentuado declinio da superficie
agricola que se estende ate a actualidade, registando·se apenas uma ligeira inversao, nos finais da decada
de 80, estimulada pela Politica Agricola Comum (PAC).
Alias, a revisao da PAC de 1992 viria a revelar-se
verdadeiramente ruinosa para o sector dos cereais em
Portugal, obrigando
sua contracc;:iio em cerca de
meio milhiio de hectares. As ultimas estatisticas rela·

a

a

a

' I Plano de Fomento {1953·1958); II Plano de Fomento {1959·
1967); 111 Plano de Fomento {1968·73); IV Plano de Fomento (1974·1979).
Este ultimo Plano, apesar de aprovado para o hexenio de 1974·1979, foi
suspenso em 25 de Abril de 1974.
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tivas a estes cinco cereals mostram a sua parca representatividade, restringidos a pouco mais de 300.000
hectares. Desde os anos 60 ate
actualidade o
Produto Agricola baixou e as populac;:iies rurais foram
dizimadas por urn espectacutar exodo rural e agricola
(Figura 1).

a

Apesar do protongado interesse monarquico
pelas questiies ligadas floresta, na reatidade, a sua
expressao territorial, em finals do seculo XIX, seria
relativamente escassa. As estimativas de PERY, relati·
vas ao ano de 1875, aludem sua insignificancia nacio·
nat, ao abranger apenas 7% do territ6rio (Figura 1).

a

a
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Figura 2
Evolu~ao

da area ocupada pelos principals cereals cultlvados em Portugal Continental (1915·2000)'0

2.2.3. A aptidao silvicola do pais · um Iongo
caminho percorrido

Se a tonga hist6ria de desarborizac;:ao do nosso
pais se encontra retativamente bern explorada e
documentada (NEVES, 1980-1990; DEVY·VARETA, 1985,
1986) os esforc;:os de protecc;:ao das florestas, at raves
da intervenc;:ao do Estado, e iguatmente multo antiga.
Pode dizer-se que tal protecc;:ao remonta a primeira
dinastia e exprime·se na demarcac;:ao de coutadas do
Rei e dos Nobres, num esforc;:o sempre renovado de
manter os redutos de natureza preservado da acc;:ao do
homem e dos seus rebanhos (CALDAS, 1978).
Depois desses periodos, multipla legistac;:ao se
promutgou, da quat se destaca a publicac;:ao de urn
regimento, em 1494, obrigando
ptantac;:ao de urn
certo numero de arvores (DEVY·VARETA, 1986), e a
denominada "lei das arvores" , de 1565, em que o
monarca ordena que se plantem, nos baldios dos
concelhos, pinhais, castanheiros, carvalhos ou outras
arvores adaptadas aos solos. Mais tarde, a preocupac;:ao gerat do Estado com a continuada perda do
coberto vegetal manifestou-se atraves da criac;:ao, em
1888, das Administrac;:i.ies Florestais das serras do
Geres e da Estrela com o objective de arborizar 90 mil
hectares (REGO, 2001 ).

a

'°

Fonte: Escociscicos Agrico/os, 1966, 1970, 1975, 1980, 1985,
1991, 1995, 1998, Institute Nacional de Estatistica.
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Contudo, os dados apresentados peta Carta agricola de
1902/ 1907 quantificam a area florestal total em
1. 957.000 ha, enquanto que na Carta Agricola e Flo·
res tal (191 0), esse valor ultrapassaria os 2.400.000 ha .
Este incremento na superficie florestal, pese
embora o ritmo ctaramente exagerado dos vatores
apresentados, explica-se segundo Filipe de FIGUEIREDO
(1929, Cf. RADICH e ALVES, 2000) "por intermedio do
Lei de 1901 , que
Estado e dos particutares, grac;:as
estabeteceu o Regime Florestal" 11 • Nao obstante,
RADICH e ALVES (2000: 119) consideram nao terem sido
as areas resultantes da arborizac;:ao dos baldios serranos, sobretudo base de pinhei ro bravo, iniciada nas
serras da Estreta e Geres em 1888, que acrescentaram
algum significado a esta evotuc;:ao 12 • Referem que a

a

a

" Compreende o con junto de disposl~oes destlnadas a assegurar
nao s6 a criar;ao, exptora~ao e conserva~ao da riqueza sHvicola, sob o
ponte de vista da economia nacional, mas tambem o revestimento

florestal dos terrenos cuja

arboriza~ao

seja de utilldade publica, e

conveniente ou necessaria para o born regime das 3guas e defesa das
varzeas, para vatorizac;ao das planicies ilridas e beneficia do ctima, ou
para a conserva~ao do solo, nas montanhas, e das areias no litorat
maritime (art .• 25). 0 regulamento desta um docun\'ento de grande
pormenor, assinado "Conde de Pa~o Vieira" com data de 24 de Oezembro
de 1903 (RADICH e ALVES, 2000: 120)

e

" Com efeito, os baldios sujeitos ao Regime Florestal, desde a
respect iva implementa~ao ate 1910, constituiriam apenas uma pequena
quota·parte do conjunto florestal, pols na realidade e segundo as
estatisticas apresentadas por REGO (2001) as areas sujeitas a arborfza~ao
foram respectlvamente de 670 e 1340 hectares nas serras do Geres e
Estrela, o que perfaz 2010 hectares.

n• 21123-2002/04
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a

difusao desta especie se deveu sua expansao natural,
pela grande rusticidade e pioneirismo, nos terrenos
particulares.
Com efeito, as campanhas de florestat;ao, desenvolvidas antes e durante o Estado Novo 13 , adoptaram
como especie favorita o pinheiro bravo (Pinus pinaster
Ait.), pelo seu rapido crescimento e tambem pelo
custo minima de sementeira, tornando esta arvore a
principal figurante do coberto florestal nacional. Como
comprovativo da sua preferencia e do impulse
verificado na sua expansao, encontra-se o contraste de
valores apurados em 1875, cuja area ocupada rondava
os 210.000 ha, e os quantitativos apurados pelo
Servi~o de Reconhecimento e Ordenamento do
tei'rit6rio (1951-56), de 1.234.000 ha (Figura 3). Esta
diferen~a de valores representa um crescimento
espacial de cerca de 500%, a um ritmo anual de 14.000
ha. Nas decadas que se seguiram ainda se assiste a um
acrescimo desta especie, mas de fraca relevancia,
atingindo a sua maxima expansao no primeiro lnventario Florestal, realizado entre 1964 e 1975. 0 ultimo
inventario, relative a 1995, mostra a quebra espacial
de 400.000 ha.
0 desprezo por esta arvore, apesar de ainda
forte
dominar na floresta portuguesa, deve-se
expansao assinalada por outra especie, o eucalipto,
que por razoes econ6micas viu a sua area aumentar,
desde a segunda metade do seculo passado, de
100,000 para 672.149 hectares, o que significa um
acrescimo de 600% (Figura 3). Na realidade , o processo
de "eucaliptiza~ao" registado no pais, ao fim e ao
cabo, sucedaneo da "p in haliza~ao" promovida nestas
ultimas 3 decadas, constitui um fen6meno destacado
de silvicult ura intensiva, associada a uma perspectiva
economicista da produ~ao floresta l.
Devido ao seu rapido crescimento, pelas peculiares condi~oes favorave is de adapta~ao ecologica ao
territ6rio nacional, e consequentes niveis de produtividade, passou a constituir a principal materia-prima
das varias fabricas de pasta de papel que se instalaram
e desenvolveram em Portugal. Todavia, a monocultura
intensiva desta especie desencadeou amplas e acesas
polemicas••, sobretudo no que diz respeito aos impac-

a

" 0 Plano de Povoamento Florestal, conclu ido a 15 de Junho de
1938, previa a interven<;ao em 532,3 mil hectares de baldios das serras a
Norte do Tejo, revelando~se um instrumento privilegiado de intervencrao
nos batdios, o que em termos sociais se tornou urn verdadeiro desastre.
" Segundo RADICH e ALVES (2000) estas muitas e repetiveis
potemicas em torno do eucalipto sao, de alguma forma, replicas, com

tes ambientais derivados da sua planta~ao, nomeadamente no que se refere conse rva~ao da agua e ferti lidade dos solos.
0 montado, imagem de marca da paisagem
agraria do Alentejo (FERREIRA, 2001: 179), constituido
por azinheiras e sobreiros, mostra na transi~ao dos
seculos XIX para o XX uma nitida evo lu~ ao positiva,
passando de 370.000 ha em 1867 para 783.000 ha em
1902. 0 recuo dos maninhos e da charneca, os arroteamentos, as novas tecnicas culturais, as primeiras
leis proteccionistas para as culturas cerealiferas
foram, segundo FERREIRA (2001 ), factores decisivos na
constitui~ao de um montado cultivado ao lado do
montado tradicional, onde primava a presen~a do
gado, tipico da estrutura econ6mica do Antigo Regime.
No decorrer do seculo XX a ocupa~ao espacial destas
especies continua a ser pautada por um aumento,
pouco significative, ocupando hoje uma a rea de
1.175.000 ha.
Com a crise instalada nas terras marginais e em
especial no Alentejo, ap6s os anos 50, a opc;:ao por um
projecto industrial, cuja solu~ao se vislumbrava na
"Arborizac;:ao dos terrenos particulares a Sul do Tejo"
e na criac;:ao de um Fundo de Fomento Florestal, a
previsao de florestar meio milhao de hectares e m
pouco mais de uma decada , ficou aquem do pretendido. Do que se florestou, pouco foi base do sobreiro
e azinheira, recaindo a maioria das op~oes no
eucalipto.
No que respeita
dinamica evolutiva apresentada por outras duas especies tipicas dos ecossistemas
nacionais, o carvalho e o castanheiro, nota-se uma
regressao com o avan~ar do seculo XX, apenas alterada
no sent ido ascendente nesta ultima decada (Figura 3).
Para a crescente deteriorac;:ao dos carvalhais destaca -se um complexo de factores como, entre outros, o
seu reduzido valor econ6mico, os incendios florestais,
a pastoricia e a introduc;:ao de especies ex6ticas de
maier crescimento. 0 castanheiro, uma das especies
mais nobres da floresta portuguesa, deve o seu declinio, em grande parte a "doenc;:a da tinta" provocada
por um fungo, o Phytophthora cinnamomi (ABREU,
1992: 8), que alastrou com grande intensidade nos
finais do sec. XIX e principios do XX e dizimou milhares
de arvores.
0 ligeiro incremento verificado nesta ultima
decada deve-se, no caso dos castanheiros, aos subsidies proporcionados pela UE, enquanto os ca rvalhos
sao consequencia da menor pressao do Homem sobre o

a

a

a

outras locati zat;:Oes e intensidades, do que se verificou antes com a

arboriza<;ao dos baldios, associada a reflexos automaticos antH loresta

no que toea aos destines do territ6rio, umas vezes motivados pelas
agriculturas exacerbadas,

outras pelos

ambientatismos

nao menos

exacerbados contra o que passaram a designar de "euca\iptfzac;ao". A

esse prop6sito podem consultar· se algumas obras das quais

se destacam:

A reconversdo da agricultura e a problemdtica do Eucalipto ~ 1988, de
Mariano Feio; 0 euca/ipto em Portugal, 1989, projec to de estudo do
INAMB; Euca/ipto, Economia e Terri!Orio, 1990, Sociedade Portuguesa de
Estudos Rurais, entre outros.
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territorio, o que permite a maior regenera~ao desta
especie.
Na actualidade, o sector florestal ocupa cerca
de 35%do territ6rio, nao obstante a area com aptidao
para esta actividade ser significativamente superior,
cerca de 60%. Se a voca~ao florestal ficou bem patente
ao Longo da nossa hist6ria, recentemente transformou·se em paradigma de desenvolvimento rural. Ao mesmo

2.2.4. As ultimas decadas do secu/o XX e os
alvores do XXI - o retorno "espontaneo
ou planeado" dos incultos

A ideia de veneer os incultos acompanhou de
for ma per sistente os nossos estadistas. Computados
como "estigma de atraso" mas tambem como mito ou
"promessa de fortuna " (GOMES eta/. , 1945, Cf. RosAS
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Figura 3

Evolu~ao da area (em hectares) ocupada por algumas especies florestais, em Portugal Continental''

tempo, variados agentes passaram a interagir no espa~o
floresta nacional. Alem do Estado e dos Particulares,
destacam-se os grandes grupos econ6mi cos detentores
de vastas areas florestais, com especial realce para os
que produzem pasta de papel 16 , as organiza~oes de
Produtores Florestais, os fogos florestais, entre out ras.
" Fontes utilizadas na constru~ao do gratico:

1875

°

Estimatlva de G. PERY, em Geogra{ia e Estat/stlca Gera/

de Portugal e Co/6nias, sabre demarca~ao iniciada pelos tra balhos
Geod<!sicos em 18670 Estotlstlcas Asrlcolos, 1959, lnst ituto Naclonal de
Estat istica.

1902/07

°

Avalla~ao

com base na Corea Asricola de 1902,

rect if icada em 1907, para as culturas arvenses

e

vinha. Segundo o

Professor Sert6rio de Monte Per eira, em "A prod~ao Agricola", 1908.
Estatiscicas Asrico/as, 1959, lnsti tuto Nacional de Estatistica.
1920

e

1939 o Est lmatlva dos Professores HENRIQUE DE BARROS, M.

AZEVEDO GOMES e E. DE CASTRO (ALDAS, em Evolu~do do Asricultura Poro
tusuesa, 1945. Estatlsticas Asricolas, 1959, Institute Nacional de Estatistlca.

1929- Esti ma tlvas dos Professores J . RAsTEIRO

e

MENDES DE

ALJ,1£10A, em Portugal • Asricultura e 51/vlcultura. Estat/sticas Agrlco/as,

1959, lnstituto Nacional de Estatistlca.
1951 ·56 ° Areas apuradas pel o Servi~o de Reconheclmento e
Ordenamento Agrario. Estotisticos Agricolos, 1965, lnstituto Nacional de
Estatistlca.
1965174

°

lnventarlo Florestal do Continente, por principals

especies. Estatist lcos Agricolas, 1980, Institute Nacional de Estatistica.

1995

°

3• Revlsao do lnventario Florestal Naclonal. Direc~ao

Geral das Flore stas, Anuarfo Florestal, 2002.
16

Destacamose a PORTUCEL, SOPORCEL, CAlMA, CELBI

e

a

RENOVA. A titulo de exemplo, as lndustrias assoc/adas da CELPA
(Assocla~ao

da Industria Papel elra) gerem cerca de 200.000 hectares de

floresta (CELPA, 2001, p.16).
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et at., 1994), foi grande a insistencia na necessidade
de aproveitar esses terrenos para a pratica da
agricultura, pois so desta forma podiam contribuir
para a riqueza nacional. E as multiplas medidas com o
intui to de "fomentar" a expansao da area agricola e
florestal terao surtido um enorme efeito, a avaliar
pela enorme contrac<;:ao registada no conj unto das
terras denominadas de incultas (Figura 1)o
Nao obstante, a imagem desta distribui<;:ao
alteraose de i mediato quando contemplamos a segunda
metade do seculo passado, em especial nestas ult imas
decadas, em que se assinala um novo alargamento das
areas incultas, atingindo a sua expressao geogrMica
cerca de 1/4 do territ6rio nacional.
Este alastramento das areas incultas reflecte,
numa primeira etapa, a crise e o processo de marginaliza~ao que se instalou nas areas rurais, motivado pela
comb in a~ao de multiples factores, em que as explora~oes cessam de ter viabilidade estrutural, social e
econ6mica . Este processo de marginaliza~ao ficou
marcado pelo abandono do espa~o agricola, a que se
associou um intense retrocesso demografico a par de
uma substitui<;:ao das praticas de explora~ao tradicionais.
Mais recentemente, o excesso de produt ividade
e as crescentes p reocupa~ oes ambientais mot ivaram
uma reforma da PAC em 1992 (regula~ao 2078/ 92 ),
que passou a fomentar um conjunto de medidas que

Uso do solo em Portugal Continental: aspectos gerais da sua

evolu~ao

preveem a retirada intencional de multiplas terras do
sistema de produc;:ao. Com a Agenda 2000, reforc;:ada
a necessidade de implementac;:ao de um conjunto de
medidas, denominadas de agro-ambientais que visam,
entre outros aspectos, a crescente extensificac;:ao dos
sistemas de produ~ao e a conservac;:ao dos sistemas de
pastagem em regime extensivo.
Com efeito, no decurso de apenas um seculo
assiste-se a uma importante alterac;:ao na conotac;:ao
atribuida aos terrenos incultos. Se no passado pertenciam a uma reserva de terras ainda por desbravar ou a
pousios bastante prolongados, a que se associava
sempre o sin6nimo de subdesenvolvimento, na actualidade, podem assumir uma dupla afinidade. Por um
lado, sao o trac;:o mais visivel da marginalizac;:ao e da
deserc;:ao das regioes rurais em crise, como sao disso
exemplo as regioes do Interior Centro, Norte e Sul de
Portugal, mas por out ro, podem reflectir a aplicac;:ao
das medidas agro-ambientais, subsidiadas pela Uniao
Europeia.

inicio do seculo XX. Merecem especial destaque, pelo
forte impulse assinalado no espac;:o destinado a pratica
da agricultura, os distritos que se localizam a Sul do
Rio Tejo, ao duplicarem, praticamente, a sua area
(Faro, Beja e Castelo Branco), face aos alvores da
centuria. A comprovar essa ampliac;:ao esta o retrocesso dos incultos, em especial nos distritos Alentejanos, em cujas medidas de incentivo ao aumento da
produc;:ao de cereais terao t ido mais sucesso. A esmagadora maioria das terras incultivaveis que ainda
persistem, neste periodo, constituem-se pelos terrenos de dominic publico, os baldios de Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Viseu, Guarda e Braganc;:a.
A representac;:ao desta distribuic;:ao a ltera-se , no
entanto, quando analisamos OS dadOS relatiVOS a
ultima decada do seculo passado. Agora, sem excepc;:ao, todos os distritos manifestam uma contracc;:ao no
espac;:o cultivado, adquirindo particular enfase nos de
Castelo Branco, Faro, Guarda e Setubal. Outras ilac;:oes
se revelam especialmente interessantes. Por exemplo ,
em Bragan~a , Castelo Branco, Portalegre e Porto a
area destinada as praticas agricolas d enota, na actualidade, uma representatividade espacial muito proxima daquela que foi registada no inicio do seculo. Nos
casas de Coimbra, Guarda, Leiria, Braga e, em menores proporc;:oes, Viseu e Viana do Castelo a situa~ao
mais flagrante, uma vez que a superficie agricola e
inferior a assinalada no come~o do seculo. Por ultimo,
nos distritos de Castelo Branco, Faro, Vila Real e, em
particular, nos de Viana do Castelo e Guarda a superficie inculta ja supera a cultivada e, nalguns casas, ate
mesmo a florestal.
No que se refere ao espac;:o florestal, destaca-se
a sua tendencia geral no sentido ascendente em todos
os distritos do Continente, assumindo-se na actualidade como o uso mais expressive (37, 6 % do territ6rio). Os distritos mais arborizados sao os de Aveiro,
Coimbra e Leiria enquanto nos que se localizam a Sul
do Tejo, as respectivas a reas floresta is parecem
exacerbadas pelo uso agro-flores tal. Entre os distritos
menos florestados, destacam-se o de Lisboa, pela
forte pressao urbanistica exercida sabre estas areas, e
o da Guarda, pelo flagrante numero de incendios e,
sobretudo, areas ardidas, assinaladas nestas ultimas
duas decadas.

e

2. 2.5. Variac;oes espac;o·temporais no usa do
solo - Analise a nive/ distrital

A perspect iva global atras desenhada oculta
importantes diversidades regionais que interessa
identificar, utilizando-se para o efeito a unidade
distrital , numa 6ptica evolutiva. Sao abrangidas as 3
grandes formas de ocupa~ao do solo, em 3 periodos
considerados de expressivos das grandes etapas de
evolu~ao (Figura 4 ).
Assim, nos prim6rdios do seculo XX, as principais
d ife rencia~oes
regionais que interessa ressaltar,
advem do significado espacial adquirido pelas diversas
fo rmas de ocupa~a o do solo. Se exclui rmos Coimbra ,
Guarda e Leiria, onde a superficie agricola era a predominante, em todos os outros dist ritos a terra inculta
representava a principal ocupac;:ao do solo, atingindo
uma maxima expressao nos concelhos mais a Norte
(Vila Real, Viana do Castelo e Bragan~a) e mais a Sul
(Faro , Evora, Beja).
Do mesmo modo, se o apogeu na area agricola
nacional foi atingido na decada de 50-60, a nivel
distrital ha que diferenciar os distritos de Aveiro ,
Braga e Coimbra pelas quebras registadas, face ao
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Figura 4
Uso do solo, por distrito, no inicio, em meados e no final do secuto XX.

A· Superficle agricola; B · Superficie inculta; c · Superficie florestal 17

11
Fontes utitizadas na constru~ao do grafico:
1910 ·Carta Agricola e Florestal, escala 1/500.000, Coordenada,
dirigida e ldeia de P. R. FO!.QUE. Tem por base as pra nchet as corogratico·
agricolas levantadas de 1882 a 1905 rectificadas nas areas das culturas
arvenses e da vinha por novas levantamentos d e 1906 a 1907. Direc<;iio
dos Servi~os da Carta Agricola. Nclo sao incluidos OS dados de Lisboa e
Setubal por nao se encontrarem, na al tura, desmembrades.
1951·56 · Areas a puradas pelo Servi<;o de Reconhecimente e
Ordenamento Agrarlo, Estotisticos Agricolos, 1965, Institute Nacional de

100

Estatistica. Nao se incluem as culturas agro·florestais, as quais a'.isumem
particular representati• idade em Evora (42,8 % do terr itorio) , Portalegre
(35,2), Beja (24'1;), Setubal (18,8%), Santarem (11,4Y) e Castelo Branco
(10,7q:). No conjunto nacional, congregam 12,4'!1 do te rrit6rio, valor
praticamente identico ao dos incultos (12,7%1.
1965/74 · lnventario Florestol do Continente, par principals
especies. Estotisticos Agricolos, 1980, Inst itute Nacional de Esta tistica.
1995 · 3' Revisao do lnventdrio Florestol Nocional, Areas tat,
Direc<;iio Geral das Florestas, www.dgf.mln·ag ricultura.pt/.
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cida"' . A finalidade desta directiva e apoiar a agricut-

3. Conclusao
Com antecedentes longinquos, por recuarem
varies seculos, deve m realc;:ar-se as preocupac;:6es
sempre latentes em increment ar a area agricola, em
especial a de cereais, veneer os incultos e proteger e
ampliar o espac;:o flo restal. As politicas econ6micas de
fomento a produc;:ao de trigo, numa primeira fase , e
de outros cereais, na sequencia, at raves da concessao
de subsidies, para que as terras incultas fossem arroteadas, e de prec;:os garantidos, levou a urn generalizado impulse na produc;:ao . As areas cultivadas alargaram-se a solos com acentuados condicionalismos
fisi cos: fortes declives, pouca profundidade, parca
fertilidade. A aptidao edcifico-climatica foi, em regra,
menosprezada, fazendo-se recuar indiscriminadamente
pastagens, areas arbustivas e florestais, cujos solos se
exploraram ate ao limite.
A intensificac;:ao dos sistemas monoculturais fez,
em breve, despontar graves perturbac;:6es no equilibria
ecol6gico, nomeadamente ao nivel dos recursos edcificos e biodiversidade. Foram registados espectaculares
efeitos na erosao dos solos, mostrando bern a grandeza
do desgaste ou da ruina que se operava nos recursos
fundiarios (CALDAS, 1978).
naturais
(altitude,
Aos
constrangimentos
declive, solos pobres, irregularidade nos quantitativos
de precipitac;:ao) congregaram-se outros estruturais
(sistemas produtivos extensivos, explorac;:oes de
pequena dimensao e com excessive parcelamento
sobretudo no Norte e Centro do pais) ditando, a partir
da segunda metade do seculo XX, o colapso das sociedades rurais tradicionais e urn enorme exodo do
espac;:o rural e abandono das actividades agricolas. 0
processo de marginalizac;:ao destas areas acentuou-se
num periodo de tempo relativamente curto, tanto em
relac;:ao aos grandes eixos de desenvolvimento urbanoagri·industriais nacionais como no que se refere
cultura europeia, peta incapacidade de transic;:ao
dos sistemas de subsistencia para os sistemas de
mercado.
Depois da adesao de Portugal a Comunidade
Econ6mica Europeia, com a reforma da PAC em 1992,
em que medidas de apoio ao fomento agricola ,
nomeadamente a p lantac;:ao e renovac;:ao dos olivais,
vinhas e castinc;:ais, foram substituidas por apoios ao
abandono da lavoura e , mais recentemente, com a
Agenda 2000, em que e introduzido urn novo "modeto
agricola europeu", este sector entrou definitivamente
num processo de mudanc;:a.
A e tevada proporc;:ao de terras com handicaps
naturais e estruturais, a que se associaram os demogrMicos, estiveram na o rigem da classificac;:ao de mais
de 80% do nosso territ6rio como "area desfavore-

tura de forma a tornar as explorac;:6es viaveis, do
ponte de vista econ6mico, e assegurar a manutenc;:ao
de determinadas densidades populacionais. Acentuou ·se, neste ambito, a necessidade de aplicar urn conjunto de medidas, agro-ambientais, fortalecendo o
papel da extensificac;ao dos sistemas de produc;ao e da
manutenc;ao de sistemas de pastagem em regime
extensive. A reflorestac;ao de terras agricotas, outra
das valencias da nova PAC , perspectiva a expansao
florestal em terras agricolas, em vias ou recentemente
abandonadas, com arborizac;6es de qualidade e
ambientalmente bern adaptadas. Nesta 6ptica, torna·se evidente a premencia em aumentar, de forma
directa ou indirecta, a area inculta atraves da contracc;ao do espac;o agricola, enquanto a vocac;ao flarestal do pais, bern pate nte ao Iongo da nossa hist6ria,
reforc;a-se neste paradigma de desenvolvimento rural
sustentavel.
Contudo, fica apenas uma certeza . 0 espac;:o
rural portugues, em especial o das areas mais afastadas dos grandes eixos de desenvolvimento, debate-se
com uma infinidade de problemas para os quais nao se
vislumbram soluc;6es faceis. Ficam aqui referenciados
apenas alguns: baixas densidades populacionais, forte
envelhecimento da populac;ao, infra-estruturas rodoviarias insuficientes, forte abandono, fisico e humane,
dos campos agricolas, incendios florestais, degradac;ao
dos solos, entre muitos outros.
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